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Tisztelt Elnök Úr!

Az  Alaptörvény  6.  cikkének  (1)  bekezdése  alapján  „egyes  törvényeknek  a  közszolgálati
tisztviselők  pártpolitikai  tevékenységének  hatékonyabb  korlátozásához  szükséges
módosításáról” címmel a mellékelt törvényjavaslatot kívánom benyújtani.



2019. évi ..... törvény 

egyes törvényeknek a közszolgálati tisztviselők pártpolitikai tevékenységének hatékonyabb
korlátozásához szükséges módosításáról

1. §

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84. § (4) bekezdés b) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
[(4) A kormánytisztviselő]

„b) pártban tisztséget nem viselhet, párt nevében vagy érdekében közszereplést nem vállalhat;”

2. §

A kormányzati  igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 95. §-a következő (10) bekezdés a)
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[(10) A kormánytisztviselő]

„a) pártban tisztséget nem viselhet, párt nevében vagy érdekében közszereplést nem vállalhat;”

3. §

Ez a törvény a kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba.
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Általános indokolás

A  közhivatalnokokra,  azaz  jelenlegi  nevükön  a  közszolgálati  tisztviselőkre  és  a
kormánytisztviselőkre  vonatkozó  politikai  összeférhetetlenségi  szabályok  –  hagyományos
kivételként  –  az  országgyűlési,  az  európai  parlamenti,  illetve  a  helyi  önkormányzati
választásokon  jelöltként  való  részvételt  kivételként  határozzák  meg  az  alól  az  általános
követelmény  alól,  hogy  a  közhivatalnokok  párt  nevében  vagy  érdekében  nem  vállalhatnak
közszereplést.  Ezt  a  két  évtizede  még  érthető  kivételt  viszont  a  közélet  pártosodásának
folyamatában mára meghaladta az élet: nyilvánvalóan nem tarthatja fenn az objektivitás látszatát
sem 2019 Magyarországán az az állami vagy önkormányzati hivatalnok, aki egy párt logója alatt
indul  el  választott  tisztségért.  A pártpolitikamentes  közszolgálat  hatékonyabb  érvényesítése
érdekében javasoljuk ezért a kivétel megszüntetését. Mindez természetesen továbbra sem lesz
akadálya  annak,  hogy  független  jelöltként  vagy  önkormányzati  választáson  civil  szervezet
támogatásával induljon el egy aktív közszolgálati tisztviselő vagy kormánytisztviselő.

Részletes indokolás

1-2. § 

A javaslat az országgyűlési, az európai parlamenti, illetve a helyi önkormányzati választásokon
jelöltként  való  részvétel  esetében  is  tiltja,  hogy  közszolgálati  tisztviselő,  illetve
kormánytisztviselő párt nevében vagy érdekében vállaljon közszereplést.

3. § 

Hatálybaléptető rendelkezés.
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