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Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló 10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  2.  melléklet  43.
pontjában  foglaltak  megvalósulása  érdekében  mellékelten  megküldöm  Ungár  Péter  (LMP)
országgyűlési  képviselő  "Elfogadhatónak  tartja-e  a  jegyzői  pozíció  megtartását  a  politikai
szerepvállalás mellett? " című, K/6920. számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat.

Budapest, 2019. augusztus 5.

Tisztelettel:

Dr. Völner Pál
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Tisztelt Képviselő Úr!

Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény 42.  §-ában  foglaltak  szerint  Varga  Judit
miniszterhez benyújtott,  Ungár Péter (LMP) országgyűlési képviselő "Elfogadhatónak tartja-e a
jegyzői  pozíció  megtartását  a  politikai  szerepvállalás  mellett?  " című,  K/6920.  számú  írásbeli
kérdésére – a miniszter megbízásából – az alábbi választ adom.

Jogi képzettségének hiánya miatt feltehetőleg nem megfelelően értelmezte a jegyzőkre vonatkozó
összeférhetetlenségi szabályokat, ezért az alábbi tájékoztatást ajánlom Képviselő úr figyelmébe.

A kormánytisztviselők összeférhetetlenségét vonatkozó a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi  CXCIX. törvény (a  továbbiakban:  Kttv.)  szabályozza.  A Kttv.  85.  § (4) bekezdés  b)  pontja
szerint  a  kormánytisztviselő pártban tisztséget  nem viselhet,  párt  nevében vagy érdekében -  az
országgyűlési, az európai parlamenti, illetve a helyi önkormányzati választásokon jelöltként való
részvételt kivéve - közszereplést nem vállalhat. A Kttv. 226. § (1) bekezdése alapján a közszolgálati
jogviszonyban a kormánytisztviselőkre vonatkozó rendelkezéseket  a köztisztviselőkre vonatkozó
fejezetben foglalt eltérésekkel kell megfelelően alkalmazni, továbbá a Kttv. 246. § (1) bekezdése
alapján  a  jegyző  közszolgálati  jogviszonyában  a  köztisztviselőkre  vonatkozó  rendelkezéseket  a
Kttv. jegyzőre vonatkozó fejezetében foglalt eltérésekkel kell megfelelően alkalmazni.

Figyelemmel arra, hogy a Kttv.-nek sem a közszolgálati tisztviselőkre, sem a jegyzőre vonatkozó
fejezetei nem tartalmaznak eltérő rendelkezést a Kttv. 85. § (4) bekezdés b) pontjában foglaltaktól,
ezért azt a jegyzőre is alkalmazni kell. Erre tekintettel a Kttv. kifejezetten lehetőséget ad a jegyző
számára,  hogy  közszolgálati  tisztviselőként  a  helyi  önkormányzati  választáson  jelöltként  részt
vegyen,  illetve ezzel  összefüggésben akár  valamely párt  nevében vagy érdekében közszereplést
vállaljon.

Emellett a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 66. § (1)
bekezdése alapján a területi választási iroda vezetője a megyei önkormányzat jegyzője, illetve a
fővárosi önkormányzat főjegyzője. A Ve. 69. § (1) bekezdése értelmében a választási irodának nem
lehet tagja képviselő, alpolgármester, választási bizottság tagja, jelölt, a választókerületben jelöltet
állító jelölő szervezet tagja, valamint a választókerületben induló jelölt hozzátartozója. Továbbá a
(3) bekezdés szerint, ha a választási iroda vezetőjével szemben összeférhetetlenségi ok merül fel,
azt  haladéktalanul köteles bejelenteni a Nemzeti  Választási  Iroda elnökének, aki őt  felmenti,  és
kinevezi az iroda új vezetőjét.

A fenti rendelkezések értelmében tehát a Ve. alapján sem összeférhetetlen a jegyzői pozíció és a
polgármester-jelöltség, de ebben az esetben a jegyző nem töltheti be a választási iroda vezetőjének
tisztségét.
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