
 

  

A Belügyi Rendvédelmi és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete 
                                                (BRDSZ) 
Magyar Köztisztviselők Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szak-
szervezete                      (MKKSZ)                             és a  
Társadalombiztosítási Dolgozók Szakszervezete (TBDSZ) 
egyeztetett észrevétele és javaslata                                    
    
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint egyes törvényeknek 
a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvénnyel kapcsolatos módosításáról 
szóló T/8019. számú törvényjavaslatról.  
 

I. ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK 
 

1./ A Törvényjavaslat általános indokolása szerint „az elmúlt időszakban (…) az érintettek ré-
széről megfogalmazódott az igény, hogy a kormányzati igazgatás területi szerveinél foglalkoz-
tatottak jogviszonyára azonos szabályok vonatkozzanak, mint a központi kormányzati igazga-
tási szervek tisztviselőinek jogviszonyára. A kormányzati igazgatási rendszer egységesítésének 
2018-ban megkezdett folyamatát folytatva, a Törvényjavaslat 2020. január 01-jétől megszünteti 
a területi és a központi kormánytisztviselőkre vonatkozó szabályozás kettősségét: a kormány-
hivatalok dolgozóira is kiterjesztésre kerül a Kit. által bevezetett illetmény- és elismerési rend-
szer, felváltva a szenioritás elvére épülő előmeneteli rendszert.” 
 
Nem tűnik életszerűnek, hogy a fővárosi és megyei kormányhivatalok dolgozói igényelték 
volna a Kit. rendszerére való átállást, azaz alacsonyabb összegű szolgálati elismerést, még 
kevesebb fizetett szabadságot és az előmeneteli rendszer eltörlését kívánták volna maguk-
nak. 
 
2./ A Kit. bevezetése óta az tapasztalható, hogy a központi kormányzati igazgatási szerveknél 
megvalósult illetményemelés értékét igen jelentősen rontotta  az alapszabadság és a pótszabad-
ság drasztikus csökkentése. A fizetett szabadság mértéke sok munkatárs esetében a munka tör-
vénykönyvénél is kevesebbre esett vissza, az első és a második kategóriába besorolt dolgozók 
(ők vannak döntő többségben!) szabadsága a pályakezdők szintjén van, vagy még annál is ke-
vesebb, hiszen az első kategóriába soroltaknak 23 nap szabadság jár. Egyértelműen igazoló-
dott, hogy ez az intézkedés teljesen elhibázott volt. 
 
3./ A Kit 267-276. § és a 2. sz. melléklet hatályon kívül helyezésével (Kit.mód. 71.§ 31.;40.) 
a kormányhivatalok kormánytisztviselői a következő változásokkal számolhatnak: 

- kinevezéskor az NKE (Nemzeti Közszolgálati Egyetem) közigazgatási tanulmányok 
szakirányú végzettség megszerzését a munkáltató előírhatta, a módosítással ez meg-
szűnik; 

- a szolgálati idő elismerés mértékében elveszítik az eddigi előnyüket: a mérték csök-
ken 2-7 havi illetménynek megfelelő összegről 2-5 havi összegre, és kikerül a rend-
szerből a 20 év után járó juttatás lehetősége;    

- a végkielégítés összege 25 év szolgálati idő után emelt összegű volt, ami ezzel a 
módosítással elveszne; 
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- a besorolás, előmenetel szabályai megszűnnének, vagyis a szolgálati idő alapján tör-
ténő fizetési osztályba sorolás, és léptetés rendszere eltűnne, ezzel együtt a közigaz-
gatási tanulmányok továbbképzéssel kapcsolatos átsorolási feltételek, a kiemelt 
ügyintézői osztályba sorolás lehetősége is;  

- a szabadság napjainak száma ismételten csökkenne, az ügyintézői pótszabadságok 
száma 5-13 napról 3-9-re, vezetőknél 10-13-ról, 5-10 napra; 

- a kormányhivatal kormánytisztviselői a kormányzati főhivatalok, központi hivata-
lok kormánytisztviselői számára megállapított bértábla alapján nyernének besoro-
lást. A régi és az új besorolási fokozatok megfeleltetésének szabályai jelenleg nem 
világosak, ezeket a Kormány állapítja meg; 

4./ Véleményünk szerint az előmeneteli szabályok kivezetése, az új bértábla alkalmazása az 
életpálya megszűnését eredményezné, nagy eséllyel az ügyintézők „bent ragadnak” a most 
megállapított kategóriában, léptetésre nem látunk esélyt. Nincs garancia áprilistól az illetmé-
nyek növekedésére sem. Jelenleg nem látszik az, hogy az illetmények rendezésére van-e 
szándék, mennyi pénzügyi forrást szán erre a Kormány. 
Szeretnénk arra emlékeztetni a Kormányt, hogy Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 
törvény általános indokolása szerint a jövő évi költségvetésben „rendelkezésre áll a forrás a 
kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti illetményemelés következő ütemére”, ennek 
azonban nincs nyoma a Kit. módostásban és a Kormány sem tájékoztatta a szakszervezeteket 
ilyen béremelésről. 
 
5./ Korábban is jeleztük, hogy a kormányhivatalokban a közigazgatási vizsgák rendszerét látjuk 
megbillenni. Ez a mostani módosítással meg is szűnne, vagyis nem lenne általános, mindenki 
számára kötelező közigazgatási tárgyú képzés.  

A Kit 58.§ (2) bekezdésének az irányú módosításával, hogy a munkáltatónak nem kell szabály-
zatban meghatározni az álláshely betöltésének szakmai, képesítési feltételeit, tovább lazítja a 
képzettségre vonatkozó objektív szabályrendszert. (Kitmód.71.§ 6.) 
 
6./ Mind az illetmény megállapításban, mind a kompetencia követelmények meghatározásában 
és alkalmazásában erősödik a szubjektivizmus.  

A központi kontroll ezzel szemben erősödni látszik pl. az álláshelyek kezelésében, ugyanis a 
kiegészítés szerint a rendszer kezelni fogja az álláshelyen létrehozott jogviszony alapján kifi-
zetett illetményt, az álláshelyet betöltő dolgozó személyi adatait is , továbbá az álláshely nyil-
vántartásban jogosultsággal rendelkező felhasználó személyazonosító adatait. (Kitmód. 13.§) 
A főosztályvezető, osztályvezető kinevezés előtt a javasolt személyre vonatkozóan a közigaz-
gatás személyzetpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium közigazgatási államtit-
kára kifogással élhetne, amely esetben a kifogásolt személy nem nevezhető ki. (Kitmód. 60.§) 
 
7./ Az átmeneti rendelkezésekből (Kitmód. 68.§) kiolvasható, hogy újra valamennyi kormány-
hivatali kormánytisztviselő tájékoztatást kapna az őt érintő változásokról, besorolásáról, illet-
ményéről, stb.  Ez az évek óta tartó folyamatos változás erősíti a bizonytalanság érzését a 
kormánytisztviselőkben. 
 
A Kit idei hatálybalépésekor a Kormány lehetőséget biztosított arra, hogy akinek nem volt meg-
felelő az új foglalkoztatási környezet, az a felmondásakor kivételesen végkielégítésben része-
sülhetett. Feltehetően jövőre is lesznek olyan kormányhivatali dolgozók, akik számára a fizetett 
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szabadság további csökkentése ellehetetlenítené a magánéletét és inkább felmondanak, de ek-
korra már a jogalkotó nem ad végkielégítésre lehetőséget, pedig a megváltozott munkakörül-
ményeket ezúttal is a dolgozótól független, külső tényező, még pedig törvénymódosás okozná. 
 
A szabadságok számítása 2020-ban is két időszakra vonatkozóan, különböző mérték szerint 
történne, ami az átláthatóságot csökkenti. 
Két kedvező változásra utalnak az átmeneti rendelkezések: a kormányhivatalokban is alkalmaz-
hatók lennének a cafetéria és az álláshelyi elismerésre vonatkozó szabályok. Ezek hozadékát 
viszont nem látjuk olyan mértékűnek, ami az elvonásokat kompenzálná. ( Szja szabályok erősen 
korlátozzák a cafetéria felhasználást, az álláshely elismerés jogszerző ideje 2020. április 1.) 
 
 
 
 
 
 
II. SZÖVEGSZERŰ MÓDOSÍTÓ JAVASLATOK A TÖRVÉNYJAVASLATHOZ 
 
1. 
 

„60. § 62. § 
  
A Kit. 263. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:  
  
„(1) A kormánytisztviselő a munkamegosztás szempontjából elkülönült szervezeti egység ve-
zetésére szakmai vezetői (osztályvezetői vagy főosztályvezetői) álláshelyre nevezhető ki.  
(2) A főosztályvezetői és osztályvezetői álláshely betöltésére javasolt személyről a kormány-
zati igazgatási szervet vezető, irányító vagy felügyelő miniszter által vezetett minisztérium 
közigazgatási államtitkára tájékoztatja a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpoliti-
káért felelős miniszter által vezetett minisztérium közigazgatási államtitkárát, aki a javasolt 
személlyel szemben a tájékoztatást követő tizenöt napon belül kifogással élhet. A kifogásolt 
személy nem nevezhető ki a szakmai vezetői (főosztályvezetői vagy osztályvezetői) álláshelyre. 
A kifogás tényéről és a kifogásolt személyről a közigazgatási minőségpolitikáért és személy-
zetpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium közigazgatási államtitkára a minisz-
terelnököt a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján tájékoztatja.”  
 
Indokolás 
Sorrendileg a Törvényjavaslat 60. §-át követő 61-62. § a Kit. korábbi rendelkezéseit módosítaná, 
ezért ennek a módosításnak 62. §-ként kell szerepelnie, a Törvényjavaslat 61-62. §-a pedig 60-
61. §-ra módosulna. 
 
A Kit. 263. § (2) bekezdésének módosítására a Törvényjavaslat indokolása szerint azért van 
szükség, hogy ne csak a minisztériumok főosztályvezetői és osztályvezetői kinevezésénél él-
hessen a közigazgatási államtitkár kifogással, hanem valamennyi kormányzati igazgatási szerv 
esetében. Ez egyáltalán nem életszerű, hiszen a Pénzügyminisztérium 2018. évi zárszámadási 
adatai szerint a kormányzati igazgatásban közel 7.000 főosztályvezető és osztályvezető dolgo-
zik. Ennyi vezetővel kapcsolatban lenne vétójoga a közigazgatási államtitkárnak? 
 
 
2. 
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„66. § 

 
(8) A Kit. 281. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:  
  
„(14) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg a 290/A. § (8) bekez-
dése szerinti jövedelem számításának módját.” 
 
A Kit.-nek nincs 290/A. §-a. 
 
 
 
 
 
3. 
 

„70. §  
  
A Kit.  
 
8. 76. § (8) bekezdés b) pontjában az „az Országos Pénzügyi Ellenőrző Bizottság” szöveg-

rész helyébe „tanácskozási joggal a Felügyelőbizottság” szöveg,” 
 
Indokolás 
A felügyelőbizottság szót nem külön írják.  
 

„71. §  
  
Hatályát veszti a Kit. 

6. 58. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „szabályzatában” szövegrész,” 
 
Indokolás 
 
A Kit. 58. § (2) bekezdésének nyitó szövegrészében a szabályzatában szó szerepel 
 
4. 
 
Hatályát veszti a Kit. 100. §-a, a 107. § (1) bekezdésének d) pontja, 108. §-a. 
 
 
Indokolás 
 
Az utóbbi hónapokban a kormányablakokban tapasztalható létszámhiány, de a korábbi időszak-
ban végrehajtott különleges feladatok (földárverések, tanyavillamosítási program, stb.) világí-
tottak arra rá, hogy mennyire kiszolgáltatottak a dolgozók kinevezéstől eltérő foglalkoztatás 
esetén. 
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Igaz ugyan, hogy a Kttv. is tartalmazta már, de a bevezetésükkel a szakszervezetek akkor sem 
és most sem tartják elfogadhatónak. A dolgozó adott feladatra, munkakörre jelentkezett, a mun-
káltató ezen nem változtathat egyoldalúan. A kormánytisztviselők nem betanított munkások! A 
kinevezés módosítása csak közös megegyezéssel képzelhető el, ahogyan a Munka Törvény-
könyve is tartalmazza. Az Alaptörvény XII. cikkének (1) bekezdése alapján mindenkinek joga 
van a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához. A Kit. ellentétes tehát az Alaptör-
vény ezen rendelkezésével. 
A munkavégzés helyének egyoldalú megváltoztatása legfeljebb három óra többletutazási teher-
rel azt jelenti, hogy az adott kormánytisztviselőnek munkába járással együtt kb. tizenkét órát 
kellene munkával töltenie, és ugyanennyi maradna a magánéletére, a pihenésre. 
Ehhez a témához kapcsolódik, hogy a törvény új felmentési okként tartalmazza azt, hogy a 
kormányzati igazgatási szerv a feladatok hatékonyabb biztosítása érdekében a kormánytisztvi-
selő álláshelyére másik kormánytisztviselőt alkalmazhat {Kit. 107. § (1) bekezdés d) pontja, 
108. §}. Ez azt jelenti, hogy egyoldalúan módosíthatja a szerv a kormánytisztviselő feladatkörét 
úgy, hogy annak képesítése nem felel meg arra. Ebben az esetben vagy átképezi magát, vagy 
felmentik. Ez is ellentétes az Alaptörvény előbb idézett rendelkezésével, a munka foglal-
kozás szabad megválasztásának elvével. 
 
Valószínűleg ezzel a rendelkezéssel is kapcsolatos, hogy a kormányhivatalok közzétették az 
álláshelyek ellátásához szükséges képzettségeket, végzettségeket. Sok álláshelynél lehet azzal 
találkozni, hogy bármilyen felsőfokú végzettséggel szerezhet valaki felsőfokú besorolást, mint 
ahogy bármilyen középfokú képzettséggel középfokú besorolást. Mivel esetükben semmilyen 
képesítés nincs kikötve, ezért bárhová helyezhetőek. Hová lesz így a szakmaiság, hogy beszél-
hetnénk szakemberekről? A gyárakban, a szalag mellett dolgozó betanított munkások belső, 
szalag melletti munkahelyeit cserélgetik így. 
 
 
5. 
 
A Kit. 112. §-ának (2) bekezdése a következő h) ponttal egészülne ki: 
 
„h) huszonöt év: tízhavi,” 
 
 
Indokolás 
 
A jelenleg hatályos Kit. szerint a kormányhivatali dolgozók huszonöt év magasabb összegű 
végkielégítésre jogosultak, mint a központi kormányzati igazgatás munkatársai. Mivel a két 
terület közötti megkülönböztetést a Törvényjavaslat eltörli, így a Kormány részéről az 
lenne méltányos, ha a két változat közül a kedvezőbbet tartaná meg. 
 
6. 
 
„120. § [A munkaszüneti napokra vonatkozó rendelkezések] 
(1) Munkaszüneti nap: január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, 
Kormánytisztviselők Napja – július 1., augusztus 20., október 23., november 1. és december 
25–26.” 
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Indokolás 
 
Hetvenezer kormánytisztviselő ünnepnapját jelentené, amely a Kormány, mint munkál-
tató megbecsülését, a kormánytisztviselői munka presztízsének emelését jelentené. 
 
 
7. 
 
„121. § [A munkaközi szünet és a pihenőidő] 
(1) Ha a napi munkaidő a hat órát meghaladja, a kormánytisztviselő részére a munkaidőn túl 
belül – a munkavégzés megszakításával – napi harminc perc, valamint minden további három 
óra munkavégzés után a kormánytisztviselő részére legalább húsz perc munkaközi szünetet 
kell egybefüggően biztosítani.” 
 
 
 
Indokolás 
 
Azzal, hogy nem számítódik bele a munkaidőbe a munkaközi szünet, leginkább a munkahe-
lyüktől távolabb élő kisgyermekes dolgozók életét nehezítették meg, akik bizony nincsenek 
kevesen. A beosztotti személyi állomány közel 80 %-a nő. A Kormány a tárgyalásokon azzal 
védekezett, hogy a rugalmas munkaidő alkalmazásával ez nem jelenthet problémát. Csak hogy 
sok helyen továbbra sem hajlandóak a rugalmas munkaidőt alkalmazni! Ilyen munkahelyen a 
kisgyermekes szülők vagy nagyon korán kénytelenek óvodába, iskolába vinni a gyerme-
küket, vagy nagyon sokáig lennének kénytelenek otthagyni őket, csak hogy az intézményt 
addigra bezárják. 
 
A szakszervezetek a tárgyalások során arra is felhívták a figyelmet, hogy 12 órás munka-
idő esetén nem is lehet megoldani a napi pihenőidő (11 óra) kiadását, hiszen ez esetben 70 
perc a munkaközi szünet, és ha összeadjuk a 70 percet a 12 órás munkaidővel, valamint a 
11 órás napi pihenőidő, akkor 24 óra 10 percet kapunk. Egy nap viszont csak 24 órából 
áll. 
 
A kollégák már most kezdik tapasztalni, mit jelent a megnövelt munkaidő és a csökkentett sza-
badság. Fáradtabbak, többször előfordul a táppénzes állományba vétel. Azt se feledjük el, 
hogy a munkaidő megnövelésével és a szabadság csökkentésével a munkatársak sokkal több 
időt töltenek ülő munkával, ami nem egészséges. Sokan már most panaszkodnak hát- és lábfá-
jásra. Sokkal több időt töltenek monitor előtt is, amely miatt sokan a szemüket fájlalják. Mindez 
megér egy átfogó népegészségügyi vizsgálatot. 
 
 
8. 
 
„128. § [A szabadság] 
(1) A kormánytisztviselőnek a munkában töltött idő alapján minden naptári évben 20 25 mun-
kanap alapszabadság jár és az alapszabadságon felül évente a (3)–(8) bekezdésben és a 155. §-
ban meghatározott pótszabadságot jogosult igénybe venni (a továbbiakban együtt: szabadság).” 
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A Kit. 128. §-ának (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) A kormánytisztviselő pótszabadságának mértéke évente 
a) egy év kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő után három munkanap, 
b) három év kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő után öt munkanap, 
c) nyolc év kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő után hét munkanap, 
d) tizenhat év kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő után kilenc munkanap, 
e) huszonöt év kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő után tizenegy munkanap 
f) harminckét év kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő után tizenhárom munkanap.” 
 
(4) A szakmai vezetői álláshelyet betöltő kormánytisztviselőt a (3) bekezdésben szereplő pót-
szabadság helyett vezetői pótszabadság illeti meg, amelynek mértéke évente 
a) osztályvezetőnél tizenkét munkanap, 
b) főosztályvezetőnél tizenhárom munkanap.” 
 
Hatályát veszti a Kit. 128. §-ának (5) bekezdése. 
 
 
Indokolás 
 
A Kit. legjobban kritizált rendelkezése az alapszabadság és a pótszabadság jelentős mér-
tékű csökkentése. Már maga ez az intézkedés növelte a kollégákban a stressz és a kime-
rültség érzését. Azt a körülményt sem szabad figyelmen kívül hagynia a jogalkotónak, 
hogy emelkedő életkor mellett egyre több idő szükséges a szellemi és a fizikai regeneráló-
dáshoz. 
 
A Kit. hatálybalépése előtt egy 45 év körüli kormánytisztviselőnek, aki már feltételezhetően 
nem nevel kiskorú gyermeket, felsőfokú végzettség esetén 34-36 nap szabadság járt, érettségi-
vel rendelkező tekintetében ez 33 nap volt. Állami tisztviselő esetén ugyanez 38 nap volt, vég-
zettségtől függetlenül. 
 
A Kit. hatálybalépését követően a korábbi 45 év körüli állami tisztviselő, azaz kormány-
hivatali dolgozó szabadsága „csak” öt nappal, 33 napra csökkent az alapszabadság ugyan-
ennyivel történt csökkentésének köszönhetően. 
A minisztériumokban, központi hivatalokban, kormányzati főhivatalokban dolgozó 45 év kö-
rüli kormánytisztviselők esetében már nincs különbség végzettség alapján a szabadságok tekin-
tetében. E foglalkoztatási körben amely kormánytisztviselőt az 1. kategóriába soroltak be, an-
nak a szabadsága 23 nap lett a korábbi 34-36 nappal (felsőfokú végzettségű) és 33 nappal (érett-
ségivel rendelkező) szemben, ha a 2. kategóriába, akkor 25 nap. 
Úgy is meg lehet közelíteni a problémát, hogy az 1. kategóriába soroltak esetében nem csak 10-
13 nappal, a 2. kategóriánál 8-11 nappal csökkent a 45 év körüli kormánytisztviselők szabad-
sága, hanem az 1. kategória esetén kevesebbet kapnak, mint mikor bő 20 évvel ezelőtt, pálya-
kezdőként az akkori alapszabadság (25 nap) járt csak nekik, a 2. kategóriájúak vonatkozásában 
pedig az akkori alapszabadsággal egyezik meg a mostani szabadságuk. Tehát a szabadságna-
pok száma tekintetében esetükben a Kit. eltörölte az elmúlt bő 20 évet! 
Meg kell jegyeznünk, hogy a munka törvénykönyve alapján a 45. évét betöltött munka-
vállalónak 30 nap szabadság jár, tehát jóval több, mint egy minisztériumban, központi 
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hivatalban, kormányzati főhivatalban dolgozó, ugyanolyan korú átlagos kormánytisztvi-
selőnek. Tehát a szabadságnapok terén a kormánytisztviselők sokkal rosszabbul járnak az új 
szabályozással, mint adott esetben a versenyszféra munkavállalói. 
 
 
9. 
 
„129. § [A szabadság kiadása] 
 
(2) A munkáltatói jogkör gyakorlója 
a) szolgálati érdek esetén az alapszabadságot az esedékesség évét követő év márciusának utolsó 
napjáig január 31-ig adja ki, 
b) a pótszabadságot – az a) pontra és a (6) bekezdésben foglaltakra tekintettel – az esedékesség 
évét követő év júniusának utolsó napjáig március 31-ig adhatja ki és a kormánytisztviselő eddig 
az időpontig veheti igénybe, 
ha az esedékesség éve eltelt.” 
 
Hatályát veszti a Kit. 129. §-ának (3) bekezdése. 
 
 
Indokolás 
 
A 74/2006. (XII. 15.) AB határozat szerint a tárgyévi szabadságot nem lehet fél évvel később 
kiadni semmilyen okkal. Az AB határozat hivatkozik a 849/B/1992. AB határozatra is, 
amelyre tekintettel ez alól nem kivétel a közszféra sem. Az Alaptörvény XVII. cikkének 
(4) bekezdése alapján minden munkavállalónak joga van az éves fizetett szabadsághoz. 
Mindezekre tekintettel ez a rendelkezés alapvető személyiségi jogot sért! 
A törvény ennél is tovább megy, a legvégső határidő után ki nem vett szabadnapokat egy-
szerűen elvenné egyoldalúan a kormánytisztviselőtől. Ezzel a jogalkotó azt jelenti ki, hogy 
egyes munkáltatók képtelenek határidőben kiadni a dolgozók szabadságát. Ezt a gyakor-
latot nem lehet jogalkotással szentesíteni, az Alkotmánybíróság egyértelműen kiállt amellett, 
hogy mindenkit megillet a fizetett szabadsághoz, a pihenéshez, a regenerálódáshoz való jog, ezt 
nem lehet csorbítani szabadságmegvonással. Ráadásul a bírói gyakorlat következetes abban, 
hogy a szabadságok időben történő ki nem adása a munkáltató, nem pedig a dolgozó jog-
sértését jelenti, tehát a felelősség ezen a téren a munkáltatót terheli, a jogalkotó mégis a 
dolgozót bünteti. 
 
 
10. 
 
A Kit. 1. melléklete helyébe a következő lép: 
 

I. Illetménytábla a minisztériumok részére 
  A) B) C) 
  besorolási fokozat megnevezése illetmény alsó határa illetmény felső határa 
1. kormánytanácsos 350 000 Ft 500 000 Ft 
2. vezető-kormánytanácsos 450 000 Ft 650 000 Ft 
3. kormány-főtanácsos 500 000 Ft 750 000 Ft 
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4. vezető-kormányfőtanácsos 600 000 Ft 1 500 000 Ft 
5. osztályvezető 700 000 Ft 1 400 000 Ft 
6. főosztályvezető 800 000 Ft 1 500 000 Ft 
7. helyettes államtitkár 1 300 000 Ft 1 650 000 Ft 
8. közigazgatási államtitkár 1 500 000 Ft 1 900 000 Ft 

 
II. Illetménytábla a kormányzati főhivatalok és a központi hivatalok részére 

  A) B) C) 
  besorolási fokozat megnevezése illetmény alsó határa illetmény felső határa 
1. hivatali tanácsos 350 000 Ft 500 000 Ft 
2. vezető-hivatalitanácsos 450 000 Ft 650 000 Ft 
3. hivatali főtanácsos I. 500 000 Ft 750 000 Ft 
4. hivatali főtanácsos II. 550 000 Ft 900 000 Ft 
5. vezető-hivatalifőtanácsos 600 000 Ft 1 200 000 Ft 
6. osztályvezető 700 000 Ft 1 300 000 Ft 
7. főosztályvezető 800 000 Ft 1 400 000 Ft 

 
 
Indokolás 
 
A kormánytisztviselők a kormányzati igazgatás bármelyik szintjén szégyenletesen alacsony 
illetményt kapnak, érdemes a javadalmazásukat összehasonlítani a versenyszféra hasonló lét-
számú cégeinél foglalkoztatott, magasan képzett dolgozók munkabérével és egyéb juttatásaival. 
 
A Kit. megjelenésével a fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a járási, fővárosi ke-
rületi hivatalok dolgozói béremelésben nem részesültek. Az ő bérüket korábban, 2016. július 
01-jétől és 2017. január 01-jétől „rendezte” a Kormány, azóta további központi béremelés nem 
történt. A dolgozók már akkor sem voltak elégedettek a béremelés mértékével. Igaz ugyan, 
hogy a középfokú végzettek illetményét jobban emelték, de örömük nem sokáig tartott, hiszen 
a garantált bérminimum évenkénti emelkedésével az ő illetményük ismét közelített e bér-
minimum szintjéhez, a fiataloké el is érte újból. 
 
A Kit. hatálybalépésével béremelést kaptak azok, akik az elmúlt 11 évben nem részesültek sem-
milyen bérfejlesztésben. Az ő esetükben szerencsére megmaradt a cafetéria és néhány pótlék. 
A béremelés konkrét megvalósításával kapcsolatban többféle megoldást alkalmaztak az érintett 
szervek, volt arra is példa, hogy minden dolgozónak egységesen 30%-kal emelték az illetmé-
nyét. Ha az elkövetkező években megint változatlanul hagyják az illetményüket, akkor a mos-
tani örömük hamar át fog csapni ürömbe. Azért pedig különösen keserű lesz számukra a 
pirula, hogy az évek múlásával fogják csak megérteni, mit jelent valójában az, hogy nincs 
előmenetel garantálva számukra. Akár életük végéig ugyanabba a kategóriába lehetnek 
sorolva, amely egyben azt is jelenti, hogy a fizetett szabadságuk sem növekszik. 
 
A Kit. hatálybalépésével jelentős béremelésben részesültek a minisztériumi dolgozók. Vegyünk 
példának egy 40 év körüli kormánytisztviselőt, aki egész életében a közszférában dolgozott. 
Őket jellemzően a Kit. új bértábláiban a 2. kategóriánál fentebb nem sorolták a tapasztalataink 
szerint. Nézzük, mit garantál neki a Kit. attól függően, hogy a kormányzati igazgatás me-
lyik szintjén helyezkedik el: 
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‒ kormányzati főhivatalban vagy központi hivatalban, 2020. január 01-jétől a kor-
mányhivatalban, járási hivatalban végzettségre tekintet nélkül 300.000 Ft-ot a 2. kate-
góriában, de ha az 1. kategóriába lett sorolva valamiért, akkor csak 200.000 Ft-ot; 

‒ minisztérium esetében ugyanúgy végzettségre tekintet nélkül a 2. kategóriában 
350.000 Ft-ot, de az 1. kategóriában csupán 250.000 Ft-ot. 

 
Nézzünk egy osztályvezetőt példának még: 

‒ kormányzati főhivatalban vagy központi hivatalban, 2020. január 01-jétől a kormány-
hivatalban, járási hivatalban 400.000 Ft-tól 1.100.000 Ft-ig terjedhet, itt is az alsó határ 
van garantálva; 

‒ minisztérium esetében 700.000 Ft-tól 1.400.000 Ft-ig terjedhet (az alsó határ garan-
tálva). 

 
Jelenleg egy érettségivel rendelkező beosztott esetén – alapul véve a 2. kategória meglétét, 
amely túlnyomóan jellemző a valóságban – egy területi közigazgatásban dolgozó garantált il-
letménye 76,7% (durván háromnegyede) csak a központi hivatalban dolgozóénak, és 65,7%-a 
(tehát a kétharmada) a minisztériumi dolgozóénak. 
Vezető esetében még jelentősebb az eltérés: a területi közigazgatásban dolgozó osztályvezető 
számára jelenleg több van garantálva, mint a központi hivatalban dolgozónak (420.000 Ft szem-
ben 400.000 Ft), viszont a minisztériumi osztályvezető részére 66,7%-kal (azaz kétharmaddal) 
több, mint a területi közigazgatásban dolgozó osztályvezetőnek, és 75%-kal (azaz háromne-
gyeddel) több, mint a központi hivatalnál tevékenykedő osztályvezetőnek. Sőt, a minisztériumi 
osztályvezető garantált, azaz alsó határa ugyanannyi, mint a kormányhivatali osztályvezető 
felső határa, amelyet a valóságban élete végéig sem kap meg. Tehát ha a Kit. ezen a téren 
nem változik, akkor a területi szinten sosem fog annyit keresni egy osztályvezető, mint egy 
minisztériumban egy akár pályakezdő, azaz semmilyen közigazgatási vagy szakmai múlt-
tal rendelkező osztályvezető! Ugyanez a helyzet egyébként a főosztályvezetőkkel is. 
 
Van más érdekessége is a Kit. jelenleg hatályos bértábláinak. Nézzük például a központi hi-
vatalokét, kiemelünk belőle két összeget: 
 

  A) B) C) 
  besorolási fokozat megnevezése illetmény alsó határa illetmény felső határa 

1. hivatali tanácsos  200 000 Ft 350 000 Ft 

2. vezető-hivatalitanácsos  300 000 Ft 500 000 Ft 

3. hivatali főtanácsos I. 400 000 Ft 600 000 Ft 

4. hivatali főtanácsos II. 450 000 Ft 700 000 Ft 

5. vezető-hivatalifőtanácsos 500 000 Ft 1 200 000 Ft 
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6. osztályvezető 400 000 Ft 1100 000 Ft 

7. főosztályvezető 550 000 Ft 1 300 000 Ft 

 
Látható, hogy egy osztályvezető számára pontosan annyi van garantálva, mint a beosztot-
tak közül a 3. kategóriájúnak, ami jóval kevesebb, mint a 4. és 5. kategóriájú garantáltja. 
Tehát az öt beosztotti kategóriából akár háromban is többet lehet keresni, mint egy osz-
tályvezetőnek. 
 
A minisztériumok esetében, nincsenek az alsó határokban átfedések: 
 

  A) B) C) 
  besorolási fokozat megnevezése illetmény alsó határa illetmény felső határa 

1. kormánytanácsos 250 000 Ft 500 000 Ft 

2. vezető-kormánytanácsos 350 000 Ft 650 000 Ft 

3. kormány-főtanácsos 400 000 Ft 750 000 Ft 

4. vezető-kormányfőtanácsos 600 000 Ft 1 500 000 Ft 

5. osztályvezető 700 000 Ft 1 400 000 Ft 

6. főosztályvezető 800 000 Ft 1 500 000 Ft 

7. helyettes államtitkár 1 300 000 Ft 1 650 000 Ft 

8. közigazgatási államtitkár 1 500 000 Ft 1 900 000 Ft 

 
 
A fenti példákból egyértelműen következik az, hogy a törvényi szabályozás tovább erősíti azt 
az egyértelműen káros jelenséget, miszerint a közigazgatásnak (kivételesen ide értve az önkor-
mányzati igazgatást is) minél magasabb szintjén érdemes dolgozni, mert az anyagilag sokkal 
jobban megéri. Nem is nagyon jelentkeznek már egy ideje a területi közigazgatásba olyan fia-
talok, akiknek a végzettségével lehet valamit kezdeni abban. 
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A központi hivatalok esetében pedig érdemes a felsővezetők kedvében járni, mert akkor beosz-
tottként többet is lehet keresni az alsóvezetőknél. 
 
Ez a felfogás hogy teszi vonzóvá a területi közigazgatást, de akár a központi hivatalokat is? 
 
A béremelés témájához még egy gondolatunk van. Magyarország legfrissebb, 2019-2023-ra 
szóló konvergencia programjában ez olvasható: „a központi közigazgatás hatékonysága javulni 
fog a belső folyamatok teljes digitalizációjával, emellett már sor került jelentős létszám-racio-
nalizálásra és ezzel párhuzamosan a bérezési szabályoknak a versenyszféra gyakorlatához 
történő közelítésére.” 
 
Ezt a törekvést szakszervezeti oldalon többször szóvá tettük, de kormányzati oldal ezt nem erő-
sítette meg. Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy amikor országunk legnagyobb munkáltatóit em-
legetik, valahogy sosem gondolnak a közszféra foglalkoztatóira, pedig azok is ott vannak a 
legnagyobbak között, akár megyénként, akár országosan. A Kormány részéről elsősorban olyan 
intézkedések tapasztalhatók, amelyek legfeljebb a kis- és középvállalkozásokra jellemző, a 
nagyvállalkozásokra nem. 
 
Ezzel kapcsolatban arra utalunk, hogy - a kormány által is szorgalmazottan – a nagyobb vállal-
kozásoknál évente vannak bértárgyalások és  béremelések is. Ahol nem évente vannak, ott kol-
lektív szerződés alapján állapodtak meg több évre előre. Ha a bérezési szabályokat a  
Kormány a versenyszférához kívánja közelíteni, akkor a közszférában miért nincsenek éven-
ként béremelések, konstruktív bértárgyalások? 
 
 
11. 
 
A Kit. 144. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lépne: 
 
„144. § [Az álláshelyi elismerés] 
(1) A kormánytisztviselő szolgálati ideje alapján elismerésre jogosult, amelynek mértéke 
a) öt év kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő esetén háromhavi, 
b) tíz év kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő esetén háromhavi hathavi, 
c) tizenöt év kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő esetén hathavi, 
d) húsz év kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő esetén hathavi kilenchavi, 
e) huszonöt év kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő esetén kilenchavi, 
f) harminc év kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő esetén kilenchavi tizenkéthavi, 
g) harmincöt év kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő esetén huszonnégyhavi, és ezt 
követő minden öt év kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő esetén további öthavi 
illetménynek megfelelő összeg.” 
 
 
Indokolás 
 
A Kit. tervezetében még ezek az összegek szerepeltek, majd a Kormány a szakszervezetek ja-
vaslatára nem tíz-, hanem ötévenkénti rendszerességre módosította az álláshelyi elismerésre 
jogosultság gyakoriságát, egyúttal a tízévenkénti álláshelyi elismerés összegét megfelezte. Nem 
tartjuk igazságosnak, hogy tíz év után is ugyanakkora összegű elismerésre jogosult a kormány-
tisztviselő, mint öt év után és így tovább. 
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12. 
 
A Kit. 145. §-ának (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„145. § [A szolgálati elismerés] 
(1) A kormánytisztviselő szolgálati ideje alapján elismerésre jogosult, amelynek mértéke 

a) húsz év szolgálati jogviszonyban töltött idő esetén kéthavi,  
b) huszonöt év kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő esetén kéthavi háromhavi, 
b) harminc év kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő esetén háromhavi öthavi, 
c) harmincöt, és ezt követő minden öt év kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő 

esetén négyhavi héthavi, 
d) negyven év kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő esetén öthavi 

illetménynek megfelelő összeg.” 

 
Indokolás 
 
A jelenleg hatályos Kit. szerint a kormányhivatali dolgozók magasabb összegű szolgálati elis-
merésben részesülnek, mint a központi kormányzati igazgatás munkatársai. Mivel a két terület 
közötti megkülönböztetést a Törvényjavaslat eltörli, így a Kormány részéről az lenne méltá-
nyos, ha a két változat közül a méltányosabbat tartaná meg. 
 
 
13. 
 
Hatályát veszti a Kit. 3. mellékletének IV/26. pontja. 
 
 
Indokolás 
 
A munkáltató nem tarthatja nyilván a dolgozó szakszervezeti tagságát. Ez ellentétes a Kit. 170. 
§-ának (10) bekezdésével. 
 
 
14. 
 
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. §-ának 
(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(4) A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete, illetve 
cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves 
szinten – az Szja tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott juttatások – az egyes juttatásokhoz 
kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes 
összege, törvény eltérő rendelkezése hiányában, 2020. évben nem haladhatja meg a bruttó 200 
000 350 000 forintot.” 
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Indokolás 
 
E témánál megint fel kell hoznunk a konvergencia program idézett mondatát, amely szerint a 
központi közigazgatás bérezési szabályait a versenyszféra gyakorlatához kell közelíteni. A 
Cafetéria Trend idén januári felmérése szerint Magyarországon az éves átlagos bruttó cafetéria 
keretösszeg 375.000 Ft volt. Az előző évben még ez még 390.000 Ft volt, a csökkenést egyér-
telműen az e téren életbe lépett kedvezőtlen jogszabályváltozások okozták. A megkérdezett 
munkáltatók 12%-a 500.000 Ft-nál magasabb éves keretösszeget határozott meg, tavaly még 
24%-uk pedig 400.000 Ft-nál magasabbat (idei adat utóbbira vonatkozóan nem áll rendelke-
zésre). A válaszadók közül az 1.000 fő fölötti szervezeteknél 89%-ban vannak juttatások. 
 
Ezeket az adatokat azért említjük, mert a közszféra, így a közigazgatás foglalkoztatói is a leg-
nagyobbak közé tartoznak. Ehhez képest a kormányzati igazgatásban 2010. óta még mindig 
alapesetben bruttó 200.000 Ft a cafetéria keretösszege. Ez alól kivételként a Kit. eltérő szabá-
lyokat is meghatározott a 10 év alatti gyermeket nevelők esetében, gyermekenként legfeljebb 
50.000 Ft-tal kaphatnak többet. Az ő esetükben is azonban az átlagos keretösszeg (375.000 Ft) 
eléréséhez legalább négy tíz év alatti gyermek nevelésére van szükség. 
 
Lehet erre azt mondani, hogy a bérezési szabályok a versenyszféra szabályaihoz vannak köze-
lítve? 
 
 
A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes 
törvények módosításáról szóló T/8019. számú törvényjavaslattal kapcsolatos észrevéte-
lek, javaslatok 
 
 
A kormányhivatali, járási hivatali ügyek tekintetében a fellebbezést általánosan ki akarja zárni 
a jogalkotó. A Kormány tájékoztatását kérjük arról, hogyan képzelik el az eddig a fellebbezési 
ügyekkel foglalkozó kormánytisztviselők továbbfoglalkoztatását. Az ezzel kapcsolatos hatás-
tanulmány ismertetését kérjük. Saját szakterületükön belül helyezkedhetnek el, vagy a Kor-
mány szakmai előéletükre tekintet nélkül a kormányzati igazgatás bármely területére áthelyez-
heti őket? 
 
A fellebbezési lehetőség eltörlésével a közigazgatási perek száma fog jelentősen növekedni. 
Kérjük a Kormánytól, hogy ismertesse az arra vonatkozó hatástanulmányt, hogy a jelenlegi 
közigazgatási bírói kar, illetve a Kúria közigazgatási ügyekben eljáró bírói kara elegendő lét-
számú-e ehhez a megnövekedett perszámhoz. 
 
 
 
Nem lettek nyilvánosságra hozva a Törvényjavaslattal kapcsolatos kormányrendelet módosítá-
sok, amelyek sok szakterület esetében tartalmazzák az eljárási szabályokat. E módosítások is-
merete nélkül nem lehet teljes körűen véleményt alkotni a tervezett intézkedésekről. Például a 
Törvényjavaslat indokolása szerint megszűnnek a megyeszékhelyi járások, feladataikat újra 
kormányhivatali szinten fogják ellátni, de nem ismert, hogy történik-e változás a speciális ha-
táskörű járási hivatalok kapcsán. 
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A szövegszerű módosító javaslatunk a Törvényjavaslathoz: 
 
 
 

„84. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosítása 
  
 
 
                                                                 84.  §  
  
(1) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:20. § (1) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
  
„(1) Az eljáró hatóság eseti gondnokot rendel, ha a gondnok jogszabály vagy a gyámhatóság 
rendelkezése folytán, érdekellentét vagy más tényleges akadály miatt nem járhat el.”  
  
A Ptk. 6:20. § (5) bekezdésében az „A gyámhatóság” szövegrész helyébe az „Az eljáró hatóság” 
szöveg lép. 
 
 
 
Indokolás 
 
A Törvényjavaslat indokolása szerint a Polgári Törvénykönyv módosításával az eljárások gyor-
sítása érdekében az eseti gondnok kirendelését ezentúl a gyámhatóság helyett valamennyi ha-
tóság megteheti, ha az előtte folyamatban lévő eljárásban szükséges. Ez a tervezett intézkedés 
azonban teret enged annak, hogy ugyanannak a személynek több eseti gondnoka is lehet, kö-
vethetetlenné téve, hogy konkrétan milyen ügyben ki az eseti gondnoka az adott személynek. 
Ez esetben valamelyik szervnek nyilván kellene tartani ezeket az eseti gondnokokat. Áttekint-
hetőbb lenne az eseti gondnokság kirendelés, ha a jelenlegi szabályozás maradna hatályban. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő 
módosításáról szóló T/8019. számú törvényjavaslattal kapcsolatos észrevételek, javasla-
tok 
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E Törvényjavaslatnál is le kell írni, hogy a kormányhivatali, járási hivatali ügyek tekintetében 
a fellebbezést általánosan ki akarja zárni a jogalkotó. A Kormány tájékoztatását kérjük arról, 
hogyan képzelik el az eddig a fellebbezési ügyekkel foglalkozó kormánytisztviselők tovább-
foglalkoztatását. Az ezzel kapcsolatos hatástanulmány ismertetését kérjük. Saját szakterületü-
kön belül helyezkedhetnek el, vagy a Kormány szakmai előéletükre tekintet nélkül a kormány-
zati igazgatás bármely területére áthelyezheti őket? 
 
A fellebbezési lehetőség eltörlésével a közigazgatási perek száma fog jelentősen növekedni. 
Kérjük a Kormánytól, hogy ismertesse az arra vonatkozó hatástanulmányt, hogy a jelenlegi 
közigazgatási bírói kar, illetve a Kúria közigazgatási ügyekben eljáró bírói kara elegendő lét-
számú-e ehhez a megnövekedett perszámhoz. 
 
Budapest 2019.11.27. 
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