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Törvényjavaslat címe: Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Költségvetési bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 61. § (1) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

61. §

(1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.)
a)  66.  §  (1)  bekezdése szerinti,  a  közalkalmazotti  fizetési  osztályok első fizetési  fokozatához
tartozó illetmény garantált összegét, és a növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó – az első
fizetési  fokozat  garantált  illetményére  épülő  –  legkisebb  szorzószámokat  a  2019.  évre  a  6.
melléklet  tartalmazza, melyben  az  "F"  fizetési  osztály  első  fizetési  fokozata  megegyezik  a
törvény elfogadását megelőző év nemzetgazdasági havi átlagos bruttó keresetének éves átlaga
összegével,

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. melléklet táblázat 1. sor
Módosítás jellege: módosítás

1 A HHSZ  91.  §  (4)  bekezdése  alapján  a  központi  költségvetés  és  a  költségvetési  fejezetek
bevételi és kiadási főösszegére és egyenlegére – a Gst. 25. § (2) bekezdése szerinti módosító
javaslat  kivételével  –  kizárólag  a  költségvetési  ügyekkel  foglalkozó  bizottság  nyújthat  be
módosító javaslatot. 

2 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 
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Indokolás 

1-2. 

A közalkalmazotti  bértábla 2008 óta változatlan tételeket tartalmaz. Időközben a minimálbér,
valamint a garantált bérminimum emelkedése miatt a táblázatban szereplő fizetési osztályok és
fokozatok  2/3-a  értelmét  vesztette.  Ugyanis  az  egyes  fizetési  osztályokhoz  tartozó
munkavállalók  egész  életükben  minimális  bérért  dolgoznak,  és  az  egyes  osztályok  közötti
különbségek teljesen eltűntek, így egy pályakezdő, középfokú végzettségű ugyanannyit keres,
mint egy doktori fokozattal rendelkező felsőfokú végzettségű alkalmazott.  Javasoljuk, hogy a
közalkalmazotti bértábla kezdő sora a mindenkori minimálbér, illetve a garantált bérminimum
összegéhez  legyen  kötve.  Továbbá  indítványozzuk  azt  is,  hogy az  "F"  fizetési  osztály  első
fizetési fokozata egyezzen meg a törvény elfogadását megelőző év nemzetgazdasági havi átlagos
bruttó keresetének éves átlaga összegével. A közszolga nem zsellér!
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