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MUNKAVÁLLALÓI OLDAL (MVO) 

 

1146 Budapest, Abonyi u. 31. 

Telefon: 3384-002 

Telefax: 3384-271 

mkksz@mkksz.org.hu 

 

 

Dr Bordás Gábor  

Kormányzati igazgatásért felelős helyettes államtitkár 

 

 

Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! 

 

2018. november 30-án tartott Közszolgálati Érdekegyeztető Fórumon történt személyes 
megállapodás alapján ezúton írásban is megküldjük a Kormányzati Igazgatásról szóló 
törvénytervezethez kapcsolódó módosító javaslatainkat. 

 

A KÉF Munkavállalói Oldala teljes egyetértésben megerősíti az öt ágazati szakszervezet 
által 2018. november 21-én elküldött (17 oldalas) közös véleményt, valamint Dr. Cser Ágnes 
elnök Asszony által készített a 7. Szövetség nevében küldött kiegészítő véleményben 
foglaltakat. Az ezt tartalmazó javaslatunkat és az Önnek írt levelünket, az Országgyűlés 
Törvényalkotási Bizottsága részére is elkészítettük. (Szíves tájékoztatásul - és az Ön 
munkájának megkönnyítéséül – e levélhez mellékeljük az Országgyűlés Törvényalkotási 
Bizottsága részére készített módosító javaslatainkat.) 

 

Jelen levelünkben részben a fentiekben foglaltak pontosítására, részben pedig a KÉF 
tárgyaláson egyeztetett, de részleteiben nem lezárt témák megváltoztatására teszünk 
javaslatot. 

 

1. Megerősítjük korábban írásban küldött álláspontunkat, hogy a „szerzett jognak” 
számító 25 napos alapszabadságot ne csökkentsék. 

 

2. A kormányhivatali kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők kormányzati 
szolgálati jogviszonyával kapcsolatos 265. § (3) bekezdését javasoljuk 
kiegészíteni a Kttv. 69. és 150.§-ával, amely a végkielégítésről illetve a 
jubileumi jutalomról rendelkezik. 

 



2 
 

3. A szenioritás értékének elismerését – amely egyaránt érdeke a munkáltatónak 
és a munkavállalónak – általánosságban (valamennyi kormánytisztviselőre és 
ügykezelőre, és jelenlegi állami tisztviselőre) kell szabályozni.  
Az álláshely elismerés jogintézménye terjedjen ki a törvény teljes személyi 
körére.  
A munka tapasztalat elismerése oly módon legyen szabályozva, hogy - az 
első időszakban hosszabb, azt követően rövidebb várakozási idő után – 
évenként legalább 2 %-os garantált keresetnövekedést jelentsen.  
 
 
 
 
 
 
Javasoljuk, hogy: 
-  4 év után egy havi fizetés (ez kb. 8%, tehát 4 év alatt 4X2). 
-  7 év után két havi fizetés (ez 7 év alatt kb. 16 %). Évenként 2,3 %. 
- 10 év után három havi fizetés (ez 10 év alatt 25 %) Évenként 2,5 %. 
- 10 év után 3 évenként illeti meg a 10 év után járó 25 %. 
 

4. A munkaközi szünet szabályozása tekintetében a leg célszerűbb megoldás az, 
ha a jelenlegi szabályok maradnak érvényben. 
A munkaidő keretben történő foglalkoztatás, folyamatos munkarendben nem 
teszi lehetővé, hogy kívülre kerüljön a munkaidőn a munkaközi szünet. A 
törvényes munkaidőt nem lehet vele betartani. 
 

Javasoljuk a 170. § (16) bekezdésben foglaltakat törölni. Ez a szabályozás 
feltehetően ellentétes a GDPR 9. cikk (1) bekezdés) foglaltakkal, a védett 
adatokra vonatkozó rendelkezésekkel. Semmilyen szervezeti, pénzügyi 
szempont nem indokolja, hogy csak a közigazgatásban kell külön vezetői 
engedély a szakszervezeti tagdíj munkabérből történő levonására. Ezáltal a 
munkáltató személyre szólóan szerez tudomást a munkavállalói 
érdekképviselethez való tartozásról. Magyarországon létezik erről egy törvény, 
az vonatkozzon minden ágazatra! 
Semmi nem indokolja, hogy megvárjuk a GDPR-el kapcsolatos általános 
törvényi szabályokat és azt követően kelljen e törvényt módosítani. 
 

5. Álláspontunkat fenntartjuk az ún. sávos bértábla ellentmondásosságával és 
teljesítményre nem ösztönző hatásával, de ha a jogalkotó a sávos rendszer 
megváltatását nem fogadja el abban az esetben (is) elengedhetetlennek 
tartjuk, hogy a bértábla kezdő tétele középfokúak esetében: 
 - a garantált bérminimum. 
A felsőfokú végzettséget igénylő munkakörökben pedig a garantált 
bérminimum meghatározott szorzatával megállapított diplomás bérminimum 
legyen a kiinduló pont. A mi javaslatunk a mértékre most 30%, természetesen 
először a rendszert kell elfogadni, a szorzó számról utólag is lehet egyeztetni. 
Mindezt lehetővé teszi: a Munka Törvénykönyv 153§ (2) „A kormány a 
munkavállalók egyes csoportjaira eltérő összegű kötelező legkisebb 
munkabért, és garantált bérminimumot állapíthat meg.” Tehát 
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megállapíthat diplomás bérminimumot is egy kormányhatározattal, egy szorzó 
szám megállapításával.  
 

6. Az Áttv. kapcsán is kifogásoltuk a cafetéria eltörlését a kormányhivatalokban. 
Örömmel üdvözöljük, hogy e törvényjavaslat nem követi az Áttv-t, de álláspontunk 
szerint sérti az egyenlő bánásmódot az azonos helyzetben lévők közötti 
különbségtétel, abban az esetben, ha a megyei kormányhivatalokban továbbra sem 
lehet cafetéria juttatást biztosítani. 
Ezt is egységesen mindenki számára azonos módon kérjük biztosítani. 

 
7. A teljesítményértékelés csak pozitív eltérítésre adjon lehetőséget. Maximális 

kompromisszumként 10 %-os csökkentést tudunk elfogadni. 
 

 
8. Munkavállalók és munkáltatók egybehangzó véleménye szerint a 

Köztisztviselők Napja ünnepnap jelenlegi szabályozása elfogadhatatlan. 2001-
ben - a jelenleg is kormányzó politikai erő – a FIDESZ kormánya iktatta a 
jogrendbe és minősítette szakmai ünnepnappá, munkaszüneti nappá ezt a 
napot. 
Az elmúlt több mint 15 évben ennek a napnak esetenként munkanapot 
munkaszüneti nappá történő átminősítésével való megünneplése sem a 
hivatalok működésében, sem az állampolgárok véleményét tekintve 
semmilyen problémát nem okozott. 

 

 

 

 

 

Budapest. 2018. december 3. 

 

 

 

 

  

      Tisztelettel: Fehér József 

 

 

 

melléklet: 

- Módosító indítványok 
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KÖZSZOLGÁLATI ÉRDEKEGYEZTETŐ FÓRUM  
MUNKAVÁLLALÓI OLDAL (MVO) 

 
1146 Budapest, Abonyi u. 31. 

Telefon: 3384-002 
Telefax: 3384-271 

mkksz@mkksz.org.hu 
 
 
Az Országgyűlés 
Törvényalkotási Bizottsága 
részére 

Módosító indítványok 

a kormányzati igazgatásról szóló T/3610. számú törvényjavaslathoz  

a Közszolgálati Érdekegyeztető Fórum (KÉF) 2018. november 30-i ülésére 
készített és a tárgyalás folyamán ismertetett munkavállalói javaslatok alapján.  

 

(Az törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük) 
 

1.  

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (6) c),  

3. § [A kormányzati igazgatás tisztségviselői]  
(6) Kormányzati szolgálati jogviszonyban áll:  
a) a szakmai felsővezető,  
b) a szakmai vezető,  
c) a központi kormányzati igazgatási szervek és ezek területi szervei kormánytisztviselője, és 
kormányzati ügykezelője 
d) a területi kormányzati igazgatási szervek kormánytisztviselője és kormányzati ügykezelője.  
 

2.  
 
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (8) c)  

 (8) Szakmai vezető:  
a) a kormányhivatal igazgatója (a továbbiakban: igazgató),  
b) a járási hivatal, illetve a fővárosban a fővárosi kerületi hivatal (a továbbiakban együtt: 
járási hivatal) vezetője és vezetőjének helyettese,  
c) a főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes és  
d) az osztályvezető.  
 
Indoklás: Százas létszámmal bíró és több településen működő főosztályok esetében szükség van 
olyanra, aki a főosztályvezető munkáját közvetlenül segíti, távollétében pedig helyettesíti. Másrészt 
nem mindegyik főosztályvezető-helyettes vezet szervezeti egységet. 
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3.  

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 49. § (1) (2) (3) 

49. § [A járási hivatal szervezete] 

(1) A megyei kormányhivatal kirendeltségeiként önálló hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező járási hivatalok működnek. A járási hivatal székhelye a járás székhelyeként 
meghatározott városban van. 

(2) A fővárosi kormányhivatal kirendeltségeiként önálló hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező kerületi hivatalok működnek. A kerületi hivatalra a járási hivatalra vonatkozó 
jogszabályokat kell alkalmazni 

Indoklás: Érdemes külön kihangsúlyozni, hogy külön szervnek minősülnek. Arra tekintettel is, hogy bizonyos 
ügykörökben legalább akkora az illetékességi területük, mint a kormányhivatalé. 
 
(3) A Kormány rendeletben jelöli ki [Pest megyében] a megyékben a megyeszékhely járási 
hivatalának feladatait ellátó járási hivatalt, illetve a fővárosban a megyeszékhely járási 
hivatalának feladatait ellátó kerületi hivatalt. 

Indoklás: Csongrád és Nógrád megyében nem csak a megyeszékhelyen működő járási hivatal minősül 
megyeszékhelyi járási hivatalnak, ezért célszerű lenne jogszabályban meghatározni az összes megyeszékhelyi 
járási hivatalt. 
 

4. 

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 65. §  

65. § [A szakszerűség elve]  

(1) A kormánytisztviselő feladatait a kormányzati szolgálati jogviszonyra vonatkozó és az 
egyéb szakmai szabályoknak megfelelően, a közérdek figyelembevételével látja el. 

(2) A kormánytisztviselő köteles a szakmai szempontokat munkája során érvényesíteni. 

(3) A munkáltatói jogkör gyakorlója a szakmai képességek, a képzettség, a gyakorlat, 
valamint a teljesítmény alapján határozza meg a kormánytisztviselő illetményét az e 
törvényben meghatározott keretek között. 

(4) A munkáltató a kormánytisztviselő érdekeit a méltányos mérlegelés alapján köteles 
figyelembe venni, a teljesítés módjának egyoldalú meghatározása a kormánytisztviselőnek 
aránytalan sérelmet nem okozhat. 

Indoklás: A szakszerűség és a hatékonyság nem általános magatartási követelmény, mivel csak a 
kormánytisztviselő terhére állapít meg kötelezettséget. Hiányzik az általános magatartási követelmények közül a 
Munka Törvénykönyvében [Mt.] szabályozott méltányos mérlegelés követelménye. Az Mt. 6. § (3) bekezdése 
szerint a munkáltató a munkavállaló érdekeit a méltányos mérlegelés alapján köteles figyelembe venni, a 
teljesítés módjának egyoldalú meghatározása a munkavállalónak aránytalan sérelmet nem okozhat. Így ezen 
elvárást a közigazgatási szervvel munkaviszonyban állókra alkalmazni kell, a kormánytisztviselőkre nem. 
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5. 
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 67. § (2) 

[(2) A kormánytisztviselő személyiségi joga akkor korlátozható, ha a korlátozás a 
közszolgálat rendeltetésével közvetlenül összefüggő okból feltétlenül szükséges és a cél 
elérésével arányos. A személyiségi jog korlátozásának módjáról, feltételeiről és várható 
tartamáról a kormánytisztviselőt előzetesen tájékoztatni kell.] 

Indoklás: az, hogy a kormánytisztviselő személyiségi joga „közérdekből” korlátozható, a normaszöveg alapján 
pontosan nem értelmezhető, de éppen emiatt aggályos, törölni szükséges. 
 

6. 
 
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 76. § (8) b) 

(8) Az Elnökség tagjai: 
a) az elnök, az alelnökök; 
b) az [Országos Pénzügyi Ellenőrző Bizottság] Felügyelőbizottság elnöke; 
c) az Országos Etikai Bizottság elnöke. 
 
Indoklás: A Ptk. 3:82 § (1) bekezdése az MKK számára is kötelezővé teszi a felügyelőbizottság működtetését. 
Az MKK ennek úgy tesz eleget, hogy az Országos Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot ruházta fel ezzel a jogkörrel. 
Ezt a testület elnevezésének is tükröznie kellene, mivel a kettő között nem csak elnevezésben van különbség, 
hanem feladatkörben is. Másrészt az MKK szervezetében ez az egy ellenőrző testület van, ezért felesleges 
„országos”jelzővel illetni. 
 

7. 
 
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 77. § (3) f), (4) 

[f) kezdeményezheti a Kormánynál a kormánytisztviselők élet- és munkakörülményeit, 
valamint foglalkoztatási feltételeit és a hivatás gyakorlását érintő jogszabályok 
megalkotását, illetve módosítását] 

[4) A fővárosi, megyei illetékességű kormányzati igazgatási szerv vezetője köteles kikérni 
a területi szinten működő MKK véleményét a kormánytisztviselők munkavégzésére, 
munka- és pihenőidejére, jutalmazására, valamint juttatásaira vonatkozó, a 
kormányzati igazgatási szerv vezetőjének hatáskörébe utalt szabályozásról. A területi 
szinten működő MKK jogosult véleményezni a kormánytisztviselők csoportját érintő 
fővárosi, megyei illetékességű kormányzati igazgatási szerv által hozott munkáltatói 
intézkedést vagy annak tervezetét, ezzel összefüggésben konzultációt kezdeményezni.] 

Indoklás: A fenti pontokat törölni szükséges. A kormánytisztviselők élet- és munkakörülményeivel, valamint 
foglalkoztatási feltételeivel kapcsolatos kezdeményezés, továbbá a kormányzati igazgatási szerv vezetőjének 
hatáskörébe utalt szabályozás, illetve munkáltatói intézkedés tervezet véleményezése szakszervezeti jog, ezt nem 
indokolt egy szakmai köztestület feladataként szabályozni.  
 

8. 
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 82. § (3) f), (4) 

[(10) Nem nevezhető ki kormánytisztviselőnek az e törvény értelmében meghatározott 
öregségi nyugdíjra való jogosultsággal rendelkező személy, kivéve, ha a Kormány a 
munkáltatói jogkör gyakorlójának kérelmére hozzájárul a kormánytisztviselő 
foglalkoztatásához.] 
 
Indoklás: A kormányzati igazgatásban is munkaerőhiány van. Ezért nem indokolt mereven fenn tartani azt a 
szabály, amely szerint a nyugdíjba vonult kormánytisztviselőt nem lehet alkalmazni. 
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9. 
 
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 89. § (1) (2) 

(1) A kinevezést a munkáltatói jogkör gyakorlója [egyoldalú jognyilatkozatával] közös 
megegyezéssel módosíthatja. 

(2) A kinevezés módosítására [– az (1) bekezdésben meghatározott kivétellel –] a 
kinevezésre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

Indoklás: Ezt a jelenlegi szabályozás is tartalmazza, de a munkavállalói érdekképviseletek ezt elvi alapon 
kifogásolták. A dolgozó adott feladatra, munkakörre jelentkezett, a munkáltató ezen nem változtathat 
egyoldalúan. Ez csak közös megegyezéssel képzelhető el. Az Alaptörvény XII. cikkének (1) bekezdése alapján 
mindenkinek joga van a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához. Ez a szabályozás ellentétes az 
Alaptörvény ezen rendelkezésével. 
 

9. 
 
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 92. §   

 
[92. § [A hivatásetikai követelmények]  
A kormánytisztviselőre vonatkozó hivatásetikai alapelvek különösen az elkötelezettség, a 
nemzeti érdekek előnyben részesítése, az igazságosság, a méltányosság, a méltóság, a 
tisztesség, az előítéletektől való mentesség és a felelősségtudat] 
 
Indoklás: Ez a pontot törölni szükséges. Az etika nem a jog része. Ezért a hivatásetikai alapelvek szabályozása 
nem a törvény feladata. 
 

10. 
 
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 93. § (2)  

 
(2) A kormánytisztviselő mentesül a rendelkezésre állási, valamint a munkavégzési 
kötelezettségének teljesítése alól 
a) keresőképtelensége időtartamára, 
b) a jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő, egészségügyi 
intézményben történő kezelés időtartamára, 
c) a kötelező orvosi vizsgálata időtartamára, 
d) a véradáshoz szükséges, legalább négy óra időtartamra, 
e) a szoptató anya a szoptatás első hat hónapjában naponta kétszer egy, ikergyermek esetén 
naponta kétszer két órára, a kilencedik hónap végéig naponta egy, ikergyermek esetén 
naponta két órára, 
f) a hozzátartozója halálakor két munkanapra, 
g) a képzésben való részvételhez szükséges időre, 
h) az önkéntes, illetve létesítményi tűzoltói szolgálat ellátása időtartamára,  
..) az önkéntes tartalékos katonai szolgálat időtartamára 
i) a bíróság, hatóság, közszolgálati döntőbizottsági vagy etikai eljárás lefolytatása során az 
eljárásban való személyes részvételhez szükséges időtartamra, 
j) a különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt indokolt 
távollét időtartamára, 
k) az e törvényben, e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint a közszolgálati 
szabályzatban meghatározott időtartamra, továbbá 
l) a munkáltatói jogkör gyakorlójának engedélye alapján. 
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11. 
 
 
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 96. § (3)  

(3) A teljesítményértékelés alapján a kormánytisztviselő 
a) illetménye az adott besorolási kategóriához tartozó összeghatáron belül legfeljebb 25%-kal 
csökkenthető, illetve legfeljebb 50%-kal növelhető, 
b) részére teljesítmény elismerés fizethető. 
c) Az a) pontban említett, csökkentett illetmény nem lehet kevesebb az illetménysáv alsó 
határánál, a növelt illetmény pedig a felső határánál 
 
Indoklás: Fontos külön meghatározni, hogy a csökkentés és a növelés nem eredményezheti az illetménysávon 
kívüli bérezést. Általában nem támogatható az, hogy a mérlegeléssel megállapított teljesítmény értékelés alapján 
25%-al egyoldalúan csökkenthető legyen az illetmény Különösen úgy, hogy az értékelés tartalmára semmilyen 
törvényi garancia nincs. A teljesítményértékelésnek más törvényi következményt kellene adni (pl. jó értékelés 
esetén a javaslat szerinti szolgálati elismerés, a besorolási sávon belüli illetménynövelés, rossz eredmény miatt 
az illetmény „befagyasztása” a besorolási sávon belül). 

 
12. 

 
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 99. § (1)  

 
(1) A kormánytisztviselő kormányzati érdekből történő kirendeléssel, külszolgálati 
kirendeléssel és belföldi kiküldetéssel közös megegyezéssel a kinevezéstől eltérően is 
foglalkoztatható. 
 
Indoklás: Ezt a jelenlegi szabályozás is tartalmazza, de a munkavállalói érdekképviseletek ezt elvi alapon 
kifogásolták. A dolgozó adott feladatra, munkakörre jelentkezett, a munkáltató ezen nem változtathat 
egyoldalúan. Ez csak közös megegyezéssel képzelhető el. Az Alaptörvény XII. cikkének (1) bekezdése alapján 
mindenkinek joga van a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához. Ez a szabályozás ellentétes az 
Alaptörvény ezen rendelkezésével. 
 

13. 
 
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 104. § (1) h) 
 
[h) ha a kormánytisztviselő a társadalombiztosítási szabályok alapján az öregségi 
nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt 
megszerezte, kivéve az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 
2003. évi LXXXIV. törvény szerint egészségügyi dolgozónak minősülő 
kormánytisztviselőt, valamint a kormányzati igazgatási szerv különösen fontos érdekére 
tekintettel, ha a Kormány engedélyezte és a jogviszonyt a kormányzati igazgatási szerv 
fenntartja;] 
 
Indoklás: Ez a pontot törölni szükséges. A nyugdíjjogosultság ne jelentse a jogviszony törvény erejénél fogva 
történő megszűnését. A munkáltató vezetője dönthessen, jogviszonyát fenntartja- vagy megszünteti. Ehhez ne 
kelljen kormányengedély.  
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13. 
 

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 107. § (1) h) 

[d) a kormányzati igazgatási szerv a feladatok hatékonyabb biztosítása érdekében a 
kormánytisztviselő álláshelyére másik kormánytisztviselőt alkalmaz;] 
 
Indoklás: Ezt a pontot törölni szükséges. Ez nem más, mint az indoklás nélküli felmentés másképpen történő 
megfogalmazása. Teljes bizonytalanságot okoz a kormánytisztviselők körében. Ez a szabályozás szerintünk 
elfogadhatatlan! Azt javasoljuk, hogy a kormányzati igazgatási szerv az eltérő feladatra, vegyen fel arra 
megfelelő embert, ne más feladat elvégzésére felvettet bocsásson el ennek érdekében. Értelmezhetetlen ez a 
szabály azért is, mert nem lehet előre garantálni, hogy a későbben felvett dolgozó biztosan hatékonyabban fog 
munkát végezni, mint a jelenlegi.  
 

14. 
 
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 107. §  

(12) A (1) bekezdés c) pontjában meghatározott átszervezési okból álláshelymegszűnés 
esetén, a kormánytisztviselő akkor menthető fel, ha végzettségének, képzettségének, 
szakképesítésének és egészségi állapotának megfelelő üres álláshely nincs, vagy másik 
álláshelyen történő foglalkoztatásához nem járul hozzá. 
 
Indoklás: állás-felajánlási kötelezettséget ki kellene terjeszteni a felmentés minden olyan esetére, amikor a 
jogviszony megszüntetése nem felróható a kormánytisztviselőnek (pl. átszervezés). Nem csak a munkáltatónál, 
hanem a közigazgatási szervek szélesebb körére terjedjen ki az állás-felajánlási kötelezettség. 
 

15. 
 

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 111. § (1) 
(1) A felmentési idő két hónap, csoportos létszámcsökkentés esetében hat hónap 
 
Indoklás Javasoljuk kiegészíteni: „csoportos létszámcsökkentés esetében hat hónap”: A legutóbbi két csoportos 
létszámcsökkentés két-három nap alatt kellett végrehajtva. A legutóbbi érintette a „védett” korosztályt is. A 
létszámzárlat miatt a közszférában nem tudnak újra elhelyezkedni. Nekik gyakorlatilag újra kell kezdeniük az 
életüket, erre a két hónap nem elegendő. A Munka Törvénykönyve is ad lehetőséget ilyen hosszú felmentési 
időre. Általában is indokolt lenne a felmentési idő növelése. Azok, akik az öregséginyugdíjkorhatárt elérik, nem 
kapnak felmentési időt. A női „40”-el nyugdíjba vonulókat (nagyon helyesen) a korkedvezményen felül még 
felmentési idő is megilleti. 
 

16. 
 

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 112. § (2) 

(2) A végkielégítés összege, ha a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonyban 
töltött ideje legalább 
a) három év: egyhavi, 
b) öt év: kéthavi, 
c) nyolc év: háromhavi, 
d) tíz év: négyhavi, 
e) tizenhárom év: öthavi, 
f) tizenhat év: hathavi, 
g) húsz év: nyolchavi, 
h) huszonöt év: tízhavi, 
i) harminc év: tizenegyhavi, 
j) harmincöt év: tizenkéthavi 
Indoklás: A nyugdíjkorhatár emelkedése indokolja a további két kategóriát.  
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17. 
 

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 112. § (8), (10) a), (11), (12) 

 
[(8) A végkielégítés összegének a felére jogosult a kormánytisztviselő, ha felmentésére 
azért került sor, mert a 107. § (9) bekezdés b) pontja szerinti másik álláshelyen történő 
foglalkoztatásához nem járult hozzá, kivéve, ha a hozzájárulását alapos indokkal 
tagadta meg, így különösen, ha 
a) a felajánlott illetmény összege kevesebb a korábbi illetménye 80%-ánál, 
b) a korábbi határozatlan idejű alkalmazás helyett határozott idejűt ajánlanak fel, 
c) az új álláshely és a lakóhely között – tömegközlekedési eszközzel – történő oda- és 
visszautazás ideje naponta a három órát, illetve 10 éven aluli gyermeket nevelő 
kormánytisztviselő esetében a két órát meghaladja.] 
 
Indoklás: Javasoljuk ezt a szabályozást elhagyni. Indoklás: Nem a kormánytisztviselő változtatott a munkakörén 
szabad elhatározásából, a munkáltató hozta ilyen helyzetbe. Semmi nem indokolja ezért, hogy ne lehessen 
jogosult a teljes végkielégítésre 
 
 
[(10) Végkielégítésre nem jogosult a kormánytisztviselő, ha 
a) legkésőbb a kormányzati szolgálati jogviszony megszűnésének időpontjában 
nyugdíjasnak minősül;] 
 
Indoklás: Javasoljuk ezt a szabályozást elhagyni. A jelenlegi szabályozás is így szól, de ez nem elfogadható. A 
kormánytisztviselő jogviszonya ebben az esetben a törvény erejénél fogva szűnik meg, nem a kormánytisztviselő 
dönt így. Ez hátrányos megkülönböztetés azokkal szemben, akiknek szintén nem szabad elhatározásból szűnt 
meg a jogviszonyuk, 
 
 
[(11) Ha a kormánytisztviselő a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés ideje alatt 
bármely költségvetési szervvel vagy költségvetési szerv legalább többségi befolyása alatt 
álló bármely gazdálkodó szervezettel teljes vagy részmunkaidős jogviszonyt létesít, 
végkielégítésre nem jogosult, azonban új jogviszonyában a végkielégítés alapjául 
szolgáló időszak számítása során a felmentéssel megszüntetett jogviszony alapján 
végkielégítésre jogosító idejét számításba kell venni. 
(12) Ha a kormánytisztviselő a jogviszony megszűnését vagy megszüntetését követő 30 
napon belül újabb kormányzati szolgálati jogviszonyt létesít, 
a) amennyiben végkielégítés illeti meg, egyhavi végkielégítésre jogosult, és a részére 
kifizetett végkielégítés összegének az egyhavi mértéken felüli részét az új jogviszony 
létesítésétől számított 30 napon belül a korábban őt foglalkoztató kormányzati 
igazgatási szerv részére köteles visszafizetni, 
b) új jogviszonyában a végkielégítés alapjául szolgáló időszak számítása során a korábbi 
jogviszony alapján végkielégítésre jogosító idejét három év jogviszonyban töltött idővel 
csökkentett mértékben figyelembe kell venni.] 
 
Indoklás: Ezeket a pontokat törölni szükséges. A végkielégítés nem jövedelempótló támogatás. A végkielégítés 
azért jár, mert a munkáltató egyoldalúan megszünteti a kormánytisztviselő jogviszonyát. Erre nincs semmilyen 
befolyással az, hogy utána mennyi időn belül szerez újra munkát. Ez hátrányos megkülönböztetés a 
versenyszférában érvényes szabályozással. 
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17. 
 

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 117. § (5), (8) 

 
(5) Az elhelyezkedési [korlátozás] korlátozást az illetmény megállapítása során figyelembe 
[vehető] kell venni. 
 
Indoklás: (elhelyezkedési korlátozás) mint versenytilalmi kikötés (5) bekezdés szerinti ellentételezése az 
illetményben csak, mint lehetőség, és nem, mint kötelező elem szerepel. Ez aggályos, mert a munkajogi 
ítélkezési gyakorlatban ilyen kikötés érvényesen csak megfelelő, és kötelező anyagi ellentételezés mellett 
köthető ki; 
 
[(8) Ha a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonya a 107. § (1) bekezdés a)-
d) és f) pontjában foglaltak szerint kerül megszüntetésre, újabb kormányzati szolgálati 
jogviszonyt a jogviszony megszűnésétől számított három évig csak a Kormány 
engedélyével létesíthet.] 
 
Indoklás: indokolatlan és büntető jellegűnek érezhető az a szabály, hogy ilyen dolgozó 3 évig nem dolgozhat a 
közigazgatásban. Lehetséges, hogy azzal a végzettséggel más közigazgatási területen éppen ilyen dolgozóra van 
szükség. 
 

18. 
 
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 120. § (1) 

 
(1) Munkaszüneti nap: január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1., 
pünkösdhétfő, július 1. (Közigazgatásban Dolgozók Napja), augusztus 20., október 23., 
november 1. és december 25-26. 
 
Indoklás: Javasoljuk kiegészíteni a Közigazgatásban Dolgozók Napja július 1-je, amely az (1) bekezdésben 
foglaltakon túl szintén munkaszüneti nap Indoklás: 2001-ben a FIDESZ által vezetett kormányzat iktatta 
törvénybe a „Köztisztviselők Napját” amely a közhivatalokban munkaszüneti napnak minősült. A későbbiekben 
– ahhoz hasonlóan – a közszolgálat különböző szakmai területein (egészségügy, szociális terület) is bevezették a 
szakmai ünnepnapot, amely az adott területen munkaszünet. 2017-ben a Kormány - a szakszervezetekkel történő 
- egyeztetés nélkül törölte el ezt a törvényi szabályozást. Az önkormányzati tisztviselőkkel együtt 110 ezer 
ember ünnepnapjáról van szó. 
 

19. 
 
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 120. § (1), (2) 

 
(1) Ha a napi munkaidő a hat órát meghaladja, a kormánytisztviselő részére [a munkaidőn 
túl] – a munkavégzés megszakításával – napi harminc perc, valamint minden további három 
óra munkavégzés után a kormánytisztviselő részére legalább húsz perc munkaközi szünetet 
kell egybefüggően biztosítani. 
[(2) A kormánytisztviselőnek a munkaközi szünetet úgy kell igénybe vennie, hogy – 
szükség szerint a munkaközi szünet megszakításával is – vezetője rendelkezésére tudjon 
állni. A vezető rendelkezése miatt megszakított munkaközi szünet munkaidőnek 
minősül, amire a megszakítás idejével megegyező mértékű munkaközi szünetet kell 
biztosítani a megszakításra okot adó körülmény megszűnését követően azonnal.] 
 
Indoklás: Javasoljuk törölni: „a munkaidőn túl” szövegrészt. Indoklás: Ez beleszámít a munkaidőbe, nem lehet 
ezzel a munkaidőt meghosszabbítani. (2) a munkaközi szünet alatt a vezető számára történő folyamatos 
rendelkezésre állási kötelezettség előírása aggályos, hiszen ezáltal a munkaközi szünet elveszti funkcióját (azaz a 
munka megszakításával történő napi, jellemzően ebéd/étkezés céljára szolgáló „pihenőidő” jellege megszűnik) 
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20. 

 
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 122. § (4) 
 
(4) A rendkívüli munkaidőt a [kormánytisztviselő kérése esetén] írásban kell elrendelni. Az 
ilyen munkavégzés elrendelésének, nyilvántartásának és elszámolásának rendjét a munkáltatói 
jogkör gyakorlója állapítja meg. 
 
Indoklás: Indokolatlan az, hogy az eddigiektől eltérően a rendkívüli munkaidőt csak a tisztviselő kérésére kell 
írásban elrendelni (eddig kötelező volt az írásbeliség) – a szóban is elrendelhető rendkívüli munkaidő nem 
rendeltetésszerű gyakorlatot eredményez(het), így nem érvényesül – mivel nem ellenőrizhető - a rendkívüli 
munkaidő elrendelésének évi 200 órás maximuma 
 

20. 
 
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 128. § (1), (3) 

(1) A kormánytisztviselőnek a munkában töltött idő alapján minden naptári évben [20] 25 
munkanap alapszabadság jár és az alapszabadságon felül évente a (3)-(7) bekezdésben és a 
155. §-ban meghatározott pótszabadságot jogosult igénybe venni (a továbbiakban együtt: 
szabadság). 
 
Indoklás Elismerendő, hogy a gyermekek utáni pótszabadság duplájára nő, de ezzel együtt az alapszabadság 
mértéke 25 napról, 20 napra csökken. Tehát 1 hét pihenést elvesz a dolgozóktól. A gyermekesek esetében is 
csökken(het) – még a megemelt pótszabadsággal is – a szabadság napjainak száma 1-3 nappal. Indokolatlan 
feszültségeket és méltánytalanságot eredményez a szabadság csökkentés azok esetében, akik már több évtizede 
szolgálják az államot. Ez a korosztály is felnevelt több gyermeket úgy, hogy korábban nem volt támogatva. A 
csökkentés azért is elfogadhatatlan, mert a nagyobb munkateher a fokozott felelősség és követelményszint illetve 
a szigorú összeférhetetlenségi szabályok miatt a szabadságok jelenlegi mértékének fenntartása indokolt. 
 
(3) A kormánytisztviselő az (1) bekezdés szerinti alapszabadságán felül besorolásától függően 
évente: 
a) kormánytanácsos besorolásnál három munkanap, 
b) vezető-kormánytanácsos besorolásnál öt munkanap, 
c) kormány-főtanácsos besorolásnál [hét] tíz munkanap, 
d) vezető-kormányfőtanácsos besorolásnál [kilenc] tizenhárom munkanap 
 
Indoklás: A tervezet megfeledkezett a kormányzati főhivatalokban és a központi hivatalokban dolgozókról, ez 
indokolja a módosítást. Nem fogadható el az, hogy a jövőben meg különböztessék a kormányhivatali dolgozókat 
a többi kormánytisztviselőtől, ezért célszerű lenne az egységesség szabályozás. A szabadságok mértékét a 
mostani Áttv.-ben foglaltakhoz igazítottuk 
 

20. 
 
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 129. § (2), (3) 

 
(2) A munkáltatói jogkör gyakorlója 
a) szolgálati érdek esetén az alapszabadságot az esedékesség évét követő év márciusának 
utolsó napjáig adja ki, 
b) a pótszabadságot – az a) pontra és a (6) bekezdésben foglaltakra tekintettel – az 
esedékesség évét követő év júniusának utolsó napjáig adhatja ki [és a kormánytisztviselő 
eddig az időpontig veheti igénybe], 
ha az esedékesség éve eltelt. 
(3) A (2) bekezdés szerinti határidőt követően a szabadság nem adható ki és nem vehető 
igénybe.] 
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Indoklás: A 74/2006. (XII. 15.) AB határozat pontosan arról szól, hogy a tárgyévi szabadságot nem lehet 
ennyivel 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! 
 

20. 
 
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 144. § (1) 

 
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 hathavi, 
c) tizenöt év kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő esetén kilenchavi, 
d) húsz év kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő esetén tizenkéthavi, 
e) huszonöt év kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő esetén tizenöthavi, 
f) harminc év kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő esetén tizennyolchavi, 
d) 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. 
(2) Az álláshelyi elismerésre jogosító idő megállapításánál az [egy adott álláshelyen] 
kormánytisztviselőként eltöltött időt kell figyelembe venni. 
 
Indoklás: Ezzel a javaslattal a szenioritás elve más módon megjelenik a törvényben. 
 

21. 
 
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 170. §  

(7) A kormányzati igazgatási szerv által közölt tájékoztatással, illetőleg véleményezés 
céljából átadott, a kormányzati igazgatási szerv tervezett intézkedésére vonatkozó 
információval kapcsolatban a szakszervezet a tájékoztatás, illetve az információ átadása 
időpontjától számított tizenöt napon belül kezdeményezhet konzultációt. A tizenöt napos 
határidőt a kormányzati igazgatási szervnél képviselettel rendelkező szakszervezet 
képviselőjéhez való érkezésétől kell számítani. 
(8) A kormányzati igazgatási szervek kötelesek a szakszervezetekkel együttműködni, ennek 
keretében érdek-képviseleti tevékenységüket az ehhez szükséges információk biztosításával 
elősegíteni, valamint észrevételeikre, javaslataikra vonatkozó részletes álláspontjukat és 
ennek indokait harminc napon belül velük közölni. 
 
Indoklás: Ezzel az előzőleg (Kttv. nyomán) meggyengített szakszervezeti jogok erősödhetnek. Az eredeti (7) és 
(8) pont és ez ezután következők átszámozásra kerülnének.  
 

22. 
 
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 170. § (15) 

[(15) A munkavállalói érdek-képviseleti tagdíjfizetés önkéntességéről szóló 1991. évi 
XXIX. törvénytől eltérően a kormányzati igazgatási szerv a kormánytisztviselők 
illetményéből a szakszervezeti tagdíjat az erre vonatkozó megállapodása esetén vonja 
le.] 
Indoklás: A (15) bekezdést törölni kell. Ezt a jelenlegi szabályozás (Kttv. 197. § (6) bek.) is tartalmazza, amely 
miatt a szakszervezetek kezdettől fogva tiltakoztak, mert az hátrányos megkülönböztetés a közszolgálat más 
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területein és a nemzetgazdaság bármely ágazatában működő szakszervezetekkel szemben. Ez a szabályozás 
ellentétes a GDPR 9. cikk (1) bekezdés) foglaltakkal, a védett adatokra vonatkozó rendelkezésekkel. Semmilyen 
jogi, szervezeti, pénzügyi szempont nem indokolja, hogy csak a közigazgatásban kell külön vezetői engedély 
kelljen a szakszervezeti tagdíj munkabérből történő levonására. Ezáltal a munkáltató személyre szólóan szerez 
tudomást a munkavállalói érdekképviselethez való tartozásról. A kormánytisztviselő a 1991. évi XXIX tv. 
alapján a tagdíjlevonásra ad megbízás GDPR 9. cikk (2) a) pont), nem arra, hogy a szakszervezeti tagságára 
vonatkozó adatot a munkáltató megismerje. Ahogy a munkáltató nem ismerheti meg a kormánytisztviselő faji 
vagy etnikai származására, vallási meggyőződésére, egészségügyi adataira, szexuális életére vonatkozó adatokat, 
mert az ilyen adatok kezelése tilos, ezzel egyenértékű az szakszervezeti tagságra vonatkozó adat. A 
szakszervezeti tagsággal kapcsolatos adatkezelés a foglalkoztatást nem érinti, ezt a hazai jog nem tartalmazza. A 
GDPR 9 cikk. (2) bekezdés b) tehát erre a munkáltatónak nem ad felhatalmazást, tehát a (15) bekezdés sérti 
kormánytisztviselő személyes adatainak védelmét. A GDPR-ral a (10) bekezdés van összhangban: A 
kormányzati igazgatási szerv nem követelheti, hogy a kormánytisztviselő szakszervezethez való tartozásáról 
nyilatkozzék.  
A személyes adatok védelmén túl emellett ez a szabályozás sérti a 2000. évi LXXIII. törvényben kihirdetett 151. 
sz. ILO egyezmény 5. Cikk 1. és 2. pontban foglaltakat, mert a közszolgálatban foglalkoztatottak szervezetei a 
hatóságoktól teljes függetlenséget kell, hogy élvezzenek. és a közszolgálatban foglalkoztatottak szervezeteinek 
megfelelő védelmet kell élvezniük a hatóságok mindennemű beavatkozásával szemben, amely megalakulásukat, 
működésüket vagy vezetésüket érinti. Tehát ez nemzetközi jogot sért. Tehát a (15) bekezdés törölni – a 
nemzetközi joggal összehangban –szükséges.  
 

23. 
 
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 171. § (2), (4) 

(2) A KÉF hatáskörébe a közigazgatásban foglalkoztatott kormánytisztviselők, ügykezelők és 
munkavállalók és köztisztviselők élet- és munkakörülményeire, foglalkoztatási feltételeire 
vonatkozó tárgykörök tartoznak. 
 
(4) A KÉF tájékoztatáskérésre, illetve javaslattételre jogosult a (2) bekezdés szerinti 
hatáskörébe tartozó egyéb ügyekkel kapcsolatban. A Kormány a döntése előtt KÉF-fel 
véleményezteti a közigazgatásban foglalkoztatottak nagyobb csoportját érintő kormányzati 
intézkedések tervezetét, így különösen a kormányzati igazgatási szervek átszervezésére, 
átalakítására, szervezeti egység önálló szervezetté alakulására, korszerűsítésére vonatkozó 
elképzeléseket. 
 

24. 
 
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 171. § (7), (16) 

(7) A kormányzati igazgatási szerv – a szakszervezettel egyeztetve – biztosítja annak 
lehetőségét, hogy a szakszervezet az általa szükségesnek tartott, információkat, felhívásokat, a 
tevékenységével kapcsolatos tájékoztatást a kormányzati igazgatási szervnél szokásos, vagy 
más megfelelő módon közzétegye. 
  
(16) A szakszervezet joga, hogy munkaidő után, illetve munkaidőben a kormányzati 
igazgatási szervvel történt megállapodás szerint a kormányzati igazgatási szerv 
helyiségeit érdekképviseleti tevékenysége céljából használhassa 
 

Indoklás: Ez megkönnyíti a szakszervezet tevékenységét a 170.§ (4) bekezdésben szereplő szöveggel 
összhangban: A kormánytisztviselők jogosultak a kormányzati igazgatási szervnél szakszervezet létrehozására. 
A szakszervezet szerveket működtethet, ezek működésébe tagjait bevonhatja. Az eredeti (16) bekezdés 
átszámozásra kerül. 
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25. 
 
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 172. § (13), (14) 

(13) A szakszervezet a (11) bekezdésben foglaltak szerinti munkáltatói intézkedéssel 
kapcsolatos álláspontját a kormányzati igazgatási szerv írásbeli tájékoztatásának átvételétől 
számított [nyolc] 20 napon belül írásban közli. Ha a tervezett intézkedéssel a szakszervezet 
nem ért egyet, a tájékoztatásnak az egyet nem értés indokait tartalmaznia kell. Az indokolás 
akkor alapos, ha a tervezett intézkedés végrehajtása a szakszervezet érdek-képviseleti 
tevékenységében történő közreműködés miatti hátrányos megkülönböztetést eredményezne. 
Ha a szakszervezet véleményét a fenti határidőn belül nem közli a kormányzati igazgatási 
szervvel, úgy kell tekinteni, hogy a tervezett intézkedéssel egyetért. 

Indoklás: A nyolc nap nem elegendő a szakszervezet megfelelő szervének összehívására és a kérdéssel 
kapcsolatos véleménye kialakítására. A Ptk. 3:72. § (1) bekezdése értelmében például közgyűlés/küldöttgyűlés 
meghívójának az ülés tervezett időpontját megelőzően 15 nappal ki kell küldeni. Javasoljuk, hogy 20 nap legyen 
a határidő. 

 
(14) A kormányzati igazgatási szervnél képviselettel rendelkező szakszervezet jogosult a 
dolgozókat közvetlenül érintő jogellenes munkáltatói intézkedés (mulasztás) ellen kifogást 
benyújtani 
a) A kifogást a kormányzati igazgatási szerv vezetőjéhez, a kifogásolt intézkedésről való 
tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül kell benyújtani. Kifogást az intézkedés 
megtételétől számított egy hónapon túl nem lehet benyújtani  
b) Nincs helye kifogásnak, ha az intézkedéssel szemben a dolgozó jogvitát kezdeményezhet. 
Ettől eltérően, ha a kormányzati igazgatási szerv a szakszervezeti tisztségviselő jogviszonyát 
a közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv előzetes egyetértése hiányában szüntette meg rendes 
felmondással, a kormányzati igazgatási szervnél képviselettel rendelkező szakszervezet 
jogosult kifogás benyújtására. 
c) Ha a kormányzati igazgatási szerv a kifogással nem ért egyet, egyeztetésnek van helye. A 
kifogással kapcsolatos egyeztető tárgyalást a kifogás benyújtásától számított három 
munkanapon belül kell megkezdeni. Ha az egyeztetés hét napon belül nem vezet eredményre, 
az eredménytelenség megállapításától számított öt napon belül a szakszervezet bírósághoz 
fordulhat. A bíróság nemperes eljárásban, tizenöt napon belül dönt.  
d) A kifogásolt intézkedést a kormányzati igazgatási szerv és a szakszervezet közötti 
egyeztető tárgyalás befejezéséig, illetve a jogerős bírósági döntésig végrehajtani nem lehet, 
illetve végrehajtását fel kell függeszteni.  
 
Indoklás: ezzel növekedne a szakszervezeti jogosítvány. Az új (14) pont után következő pontok átszámozásra 
kerülnek.  
 
 
 
 
Budapest. 2018. december 03. 
 
 
        Fehér József 


