
MUNKAANYAG  

NEM TEKINTHETŐ A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁNAK 

 

1. melléklet a …. számú előterjesztéshez 

A Kormány 

 

…/2017. (… …) Korm. rendelete 

 

egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról 

 

A Kormány a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) 

bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 

a 2. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § 

(1) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 

a 3. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § 

(1) bekezdés 6. pont a) és d) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, 

a 4. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § 

(1) bekezdés 17. pont c) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, 

az 5. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § 

(1) bekezdés 5. pont c) alpontjában, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek 

hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 340. § 12. 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, 

a 6. alcím tekintetében az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény 28. § (1) 

bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

    

1. A közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi eljárásról szóló 

   31/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosítása 

 

1. § 

 

A közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi eljárásról szóló 31/2012. (III. 7.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„1. § (1) A rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 1. és 2. §-ában 

meghatározott közigazgatási szervekre és az ott foglalkoztatott kormányzati szolgálati 

jogviszonyban állókra, valamint a közszolgálati jogviszonyban állókra terjed ki. 

 

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki 

a) a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatott kormányzati szolgálati jogviszonyban 

állókra, 

b) a polgármesterre és az alpolgármesterre.” 

 

2. § 

 

Az R1. 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(6) A kormánytisztviselő a vizsgálat folyamán jogi képviselőt vehet igénybe. A 

kormánytisztviselő kérelmére a fegyelmi eljárás során az államigazgatási szervnél működő 

munkavállalói érdek-képviseleti szerv képviselőjének részvételét, képviseleti jogának 
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gyakorlását lehetővé kell tenni. A kormánytisztviselő meghallgatását úgy kell kitűzni, hogy 

azon jogi képviselője, valamint – a kormánytisztviselő ilyen irányú kérését követően – az 

érdek-képviseleti szerv képviselője is jelen lehessen.” 

 

3. § 

 

Hatályát veszti az R1. 

a) 7. § (3) bekezdésében az „ , illetve az MKK” szövegrész, 

b) 11. § (2) bekezdése, és 

c) 12. § (2) bekezdése. 

 

2. A Kormánytisztviselői Döntőbizottságról szóló 168/2012. (VII. 20.) Korm. rendelet 

módosítása 

 

4. § 

 

Hatályát veszti a Kormánytisztviselői Döntőbizottságról szóló 168/2012. (VII. 20.) Korm. 

rendelet 10. § (1) bekezdésében a „ , Magyar Kormánytisztviselői Kar” szövegrész. 

    

3. A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról 

szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása 

 

5. § 

 

A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 

249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § (4) bekezdés d) pontja 

helyébe a következő rendelkezés lép és a (4) bekezdés a következő e) ponttal egészül ki: 

 

(A képzettségi pótlék mértéke:) 

 

„d) akkreditált iskolai rendszerű emeltszintű szakképzésben vagy iskolarendszeren kívüli 

emeltszintű szakképzésben szerzett szakképesítés, szakképzettség esetén az illetményalap 

35%-a, 

e) iskolarendszeren kívüli középfokú szakképzésben szerzett további szakképesítés, 

szakképzettség esetén az illetményalap 30%-a.” 

 

6. § 

 

(1) Az R2. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A közszolgálati tisztviselő, szakmai vezető, politikai vezető írásban vagy elektronikus 

úton a tárgyév március 1-ig, illetve a jogviszony létesítésekor vagy az áthelyezésekor 

nyilatkozik arról, hogy a cafetéria-juttatás összegén belül milyen juttatásokra tart igényt. A 

nyilatkozat ezt követően csak akkor módosítható, ha azt a hivatali szervezet vezetője a 

közszolgálati szabályzatban lehetővé teszi.”    

 

(2) Az R2. 9. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(8) Ha a juttatások év közbeni módosításának lehetőségét biztosítja a közigazgatási szerv a 

közszolgálati tisztviselő, szakmai vezető, politikai vezető számára, akkor annak módját, 

feltételeit a közszolgálati szabályzatban meg kell állapítani.” 

    

7. § 

 

Az R2. 

a) 2. § (5) bekezdésében a „(4) bekezdés a)-d) pontjában” szövegrész helyébe a „(4) bekezdés 

a)-e) pontjában” szöveg, 

b) 2. § (6) bekezdésében a „(4) bekezdés d) pontjában” szövegrész helyébe a „(4) bekezdés e) 

pontjában” szöveg 

lép.  

 

8. § 

 

Hatályát veszi az R2.  

a) 9. § (7) bekezdése, és 

b) 9. § (12) bekezdése. 

 

4. A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 

módosítása 

 

9. § 

 

A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 4. § 

(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) A KTK elnöke az NKE rektora. A KTK tagjai a miniszter által az NKE rektorának 

javaslatára felkért tagok, valamint a Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar 

által delegált tag. A KTK miniszter által felkért tagjainak megbízatását a miniszter – az NKE 

rektorának javaslatára – indokolás nélkül visszavonhatja.” 

    

5. A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet 

módosítása 

 

10. § 

 

A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: R3.) 11. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(7) A közszolgálati tisztviselő és a hivatásos állomány tagjának kérésére a munkavállalói 

érdekképviseleti szerv a teljesítményértékelésre írásban észrevételt tehet, amelyet a 

teljesítményértékelésen fel kell tüntetni.” 

 

11. § 

 

Az R3. 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(2) A közszolgálati tisztviselő, illetve a hivatásos állomány tagjának kérésére az értékelő 

vezető az értékelő megbeszélésbe a szervnél működő munkavállalói érdekképviseleti szervet 

köteles bevonni.” 

 

6. Az állami tisztviselők képzéséről és továbbképzéséről szóló 321/2016. (X. 27.) Korm. 

rendelet módosítása 

   

12. §  

 

Az állami tisztviselők képzéséről és továbbképzéséről szóló 321/2016. (X. 27.) Korm. 

rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) Az ÁTTK elnöke az NKE rektora. Az ÁTTK tagjai a miniszter által az NKE rektorának 

javaslatára felkért tagok, valamint a Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar 

által delegált tag. Az ÁTTK miniszter által felkért tagjainak megbízatását a miniszter – az 

NKE rektorának javaslatára – indokolás nélkül visszavonhatja.” 

    

7. Záró rendelkezések 

 

13. § 

 

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép 

hatályba. 

 

(2) A 2. § 2018. január 1-jén lép hatályba. 
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Általános indokolás 

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényen (a továbbiakban: Kttv.) 

2017 második félévében, illetve 2018. január 1-jével több olyan módosítás kerül átvezetésre, 

amelyek a kapcsolódó, kormányrendeleti szintű szabályozás módosítását is szükségessé 

teszik. A törvényi szintű változásokkal való összhang megteremtésén túl a 2016. évi 

közszolgálati ellenőrzés eredményei alapján indokolt módosítások is átvezetésre kerülnek. 

 

Részletes indokolás 

 

Az 1. §-hoz 

 

A módosítás érdemi változást nem jelent, csupán – a törvényi szabályokkal való teljes 

összhang megteremtése érdekében – egyértelművé teszi, hogy a polgármesterre és az 

alpolgármesterre a közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi eljárásról szóló 31/2012. 

(III. 7.) Korm. rendelet hatálya nem terjed ki, tekintettel arra, hogy a polgármesterrel és az 

alpolgármesterrel szembeni fegyelmi eljárás szabályait a Kttv. – e foglalkoztatotti kör sajátos 

közszolgálati jogviszonyára irányadó különös rendelkezéseket meghatározó – VII/A. fejezete 

tartalmazza.   

 

A 2.-hoz, a 3. § a) pontjához, a 4., 10. és 11. §-hoz 

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és más kapcsolódó törvények 

módosításáról szóló T/15992 számú törvényjavaslat (a továbbiakban: Módtv.) 10. § b) pontja 

hatályon kívül helyezi a Kttv. Magyar Kormánytisztviselői Kar (a továbbiakban: Kar) 

számára képviseleti jogot biztosító 29. § (6) bekezdés o) pontját, ezt a változást a kapcsolódó 

kormányrendeleti szintű szabályzáson is szükséges átvezetni.  

 

A teljesítményértékelési eljárás során a Kar részvételét biztosító szabály ugyan nem 

képviselet, de a Magyar Rendvédelmi Karra (a továbbiakban: MRK) vonatkozó, a 

rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról 

szóló 2015. évi XLII. törvény szerinti szabályozással való párhuzam megteremtése és 

kormányrendeleti szintű lekövetése okán – a hivatásos állomány tekintetében a 

teljesítményértékelési eljárásban már szintén nincs részvételi joga az MRK-nak – a módosítás 

szintén szükséges. 

 

A 3. § b) és c) pontjához 

 

A fegyelmi tanács hivatalvesztés büntetés kiszabására irányuló javaslatát a közigazgatási 

államtitkár és a helyettes államtitkár bíróságon megtámadhatja. Mivel a közigazgatási 

perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 4. § (4) bekezdés c) pontja alapján, ha törvény 

eltérően nem rendelkezik, az egymással irányítási vagy vezetési jogviszonyban álló felek 

közötti jogvita nem minősül közigazgatási jogvitának, a közszolgálati tisztviselőkkel 

szembeni fegyelmi eljárásról szóló kormányrendeletben szabályozott megtámadási jogról 

törvényi szinten szükséges rendelkezni. A kérdéses szabályokat az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével 

összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi L. törvény (a továbbiakban: 

Módtv2.) 391. § (5) és (6) bekezdése emeli át a Kttv.-be, a kormányrendeleti szabályokat 

ezzel összhangban hatályon kívül kell helyezni. 
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Az 5. és 7. §-hoz 

 

A jogalkalmazói visszajelzések alapján régóta fennálló probléma, hogy emelt szintű 

szakképesítés – pl. a mérlegképes könyvelő – után nem lehet képzettségi pótlékot 

megállapítani. A probléma fennállását a 2016. évi közszolgálati ellenőrzés is megerősítette, 

amelynek eredményei alapján javaslat született az emelt szintű szakképesítés utáni képzettségi 

pótlék adhatóvá tételére. Ennek megfelelően a módosítás lehetővé teszi, hogy emeltszintű 

szakképesítés alapján is meg lehessen állapítani képzettségi pótlékot, mértékét az 

illetményalap 35%-ában határozza meg.  

 

A 6. és 8. §-hoz 

 

2017. január 1-jétől kizárólag az éves keretösszeget meg nem haladóan adott pénzösszeg és a 

Széchenyi Pihenő Kártya bármely alszámlájára (szálláshely, vendéglátás, szabadidő) a 

törvényben meghatározott kereteken belül adott juttatás minősül a személyi jövedelemadóról 

szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-a szerinti béren kívüli juttatásnak. A változást a Kttv. 

szabályozása lekövette, azonban a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és 

egyes illetménypótlékokról szóló kormányrendelet cafetéria szabályait is szükséges a 

megváltozott előírásokhoz igazítani. 

 

A 9. és 12. §-hoz 

 

A Módtv. hatálybalépésével a Kar az Állami Tisztviselői Továbbképzési Kollégiumba (a 

továbbiakban: ÁTTK) is jogosult lesz tagot delegálni, azonban a Kttv. és a közszolgálati, 

valamint az állami tisztviselők továbbképzését szabályozó rendeletek egymásnak ellentmondó 

szabályokat tartalmaznak arra vonatkozóan, hogy a Kart reprezentáló személy miként válik a 

Közigazgatási Továbbképzési Kollégium és az ÁTTK tagjává. A módosítás ezt az 

ellentmondást oldja fel. 

 

A 13. §-hoz 

 

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz. 
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2. melléklet a …. számú előterjesztéshez 

 

H A T Á S V I Z S G Á L A T I  L A P  

 

Előterjesztés, tervezet címe:  
 

Egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról 

 

I. Költségvetési hatások: 

 

A tervezet elfogadása közvetlen költségvetési hatásokkal nem jár. A képzettségi pótlék 

megállapítása a munkáltató döntési kompetenciájába tartozik. 

 

II. Adminisztratív terhek 

 

Az adminisztratív terhek nem változnak. 

 

III. Egyéb hatások: 

 

Nincsenek. 

 

Budapest, 2017. szeptember 

 


