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1. Érintett csoportok

Csoport megnevezése Előny - Hátrány

Jelenleg a Kjt. 14. fizetési fokozatába sorolt 

közalkalmazottak egy része

A pótszabadság napok száma az új fizetési fokozatokba átsorolásra kerülők esetében emelkedik. 

Növekednek

Csökkennek

Növekednek

Csökkennek

Közigazgatási szereplők esetén Lakossági és egyéb nem piaci szereplők esetén

Növekednek

Végrehajtás feltétételei

Az Mt-t illetően a VKF megállapodása, a Kjt. fizetési fokozatai tekintetében a közszféra szakszervezeteinek kezdeményezése.
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1 nap

Előterjesztés a munka törvénykönyvéről 

szóló törvény, valamint a munka 

törvénykönyvéhez kapcsolódó egyéb 

törvények módosításáról

A törvénymódosítás a következők miatt szükséges: 

a jogalkalmazás egységességének biztosítása, a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) tagjai 

által elfogadott javaslatok érvényesítése, egyes európai uniós irányelvek végrehajtásával kapcsolatos vitás kérdések rendezése, 

a Kjt. illetményrendszerében a fizetési fokozatok számának növelése a nyugdíjkorhatár emelésére tekintettel

2015. október 7.

4

nemzetgazdasági miniszter, igazságügyi 

miniszter

NGM Szakképzésért és Munkaerőpiacért 

Felelős Államtitkárság, NGM Költségvetésért 

Felelős Helyettes Államtitkárság

2016. január 1-től 2016. december 31-ig

A munka törvénykönyvéről szóló törvény, valamint a munka törvénykönyvéhez kapcsolódó egyéb törvények - így a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény (Kjt.) - módosítása

I. VERSENYKÉPESSÉG

II. TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁS

3. Megtörtént-e az intézkedés adminisztratív terhekre gyakorolt hatásainak 

vizsgálata?
igen 

1. Miként járul hozzá az intézkedés az ország versenyképeségének 

javításához?
Nem változik érdemben

0

2. Az  intézkedés hozzájárul a foglalkozatás növeléséhez?

 A közalkalmazotti fizetési fokozatok száma növelésének forrásigényét (2016-ban maximálisan bruttó 363 

millió Ft) a 2016. évi költségvetés tartalmazza.

Piaci szereplők esetén

0 Ft

0 Ft

Csökkennek

0

0

2. Hatások összefoglalója



A vizsgált időszakban Az aktuális évben További négy évben

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft -

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Jóváhagyta: Dr. Jáczku Tamás főosztályvezető
…………………………………….

Kérjük mutassa be az intézkedés további hatásainak egyes elemeit!

IV. FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

 Hatások  összefoglalója

Az intézkedés költségvetési egyenlegjavító hatása

Teljes hatás

V. EGYÉB HATÁSOK

Költségvetési hatások

Az intézkedés költségvetési egyenlegrontó hatása

Az intézkedés egyenlegrontó hatásának fedezete a költségvetésben

III. STABIL KÖLTSÉGVETÉS

Vannak-e az intézkedésnek további hatásai?

Teljes hatás az elfogadott költségvetéshez képest

Az intézkedés egyenlegjavító hatásának figyelembevétele a költségvetésben

nem

Kérjük mutassa be az intézkedés környezeti és természeti hatásait!

Vannak-e az intézkedésben foglaltaknak jelentősnek ítélt egészséghatásai? nem

Kérjük röviden, lényegre törően mutassa be az adott intézkedés egészséghatásait! 

Vannak-e az intézkedésben foglaltaknak jelentősnek ítélt környezeti vagy természeti hatásai? nem


