
 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2006. évi LIV.
tör vény

a Magyar Köztársaság Alkotmányáról  szóló
1949. évi XX. tör vény módosításáról*

1.  § A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló
1949. évi XX. tör vény (a továb biak ban: Alkot mány)
34.  §-a a kö vet ke zõ új (2) be kez dés sel egé szül ki, egy ben
a § je len le gi szö veg e az (1) be kez dés je lö lést kap ja:

„(2) Tör vé ny mi nisz té rium, mi nisz ter vagy köz igaz ga -
tá si szerv meg je lö lé sé re vo nat ko zó ren del ke zé sét a je len -
lé võ or szág gyû lé si kép vi se lõk több mint fe lé nek sza va za -
tá val el fo ga dott tör vény mó do sít hat ja.”

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. má jus 30-i ülés nap ján fo gad ta el.

2.  § Az Alkot mány 37.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A Kor mány tag jai tör vény ben vagy kor mány ren de -
let ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján fel adat kö rük ben el jár -
va ren de le tet ad nak ki, ame lyek tör vénnyel és kor mány -
ren de let tel nem le het nek el len té te sek. A ren de le te ket a
 hivatalos lap ban ki kell hir det ni.”

3.  § (1) Ez a tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép
 hatályba, ezzel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti az Alkot mány
30/A.  § (1) be kez dés h) pont ja, valamint a 35.  § (1) be kez -
dés d) pont já ban „a bel ügy mi nisz ter köz re mû kö dé sé vel”
szö veg rész.

(2) Az or szág gyû lé si kép vi se lõk 2006. évi ál ta lá nos
 választását köve tõen meg ala kult Or szág gyû lés ál tal
 választott mi nisz ter el nök kor má nyá nak meg ala ku lá sá val
egy ide jû leg az Alkot mány 20.  § (5) be kez dé sé ben „a po li -
ti kai ál lam tit kár” szö veg rész he lyé be „az ál lam tit kár” szö -
veg lép.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke
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2006. évi LV.
tör vény

a Magyar Köztársaság minisztériumainak
felsorolásáról*

Az Or szág gyû lés az Alkot mány 34.  §-a alap ján a kö vet -
ke zõ tör vényt al kot ja:

1.  § A Ma gyar Köz tár sa ság mi nisz té ri u mai a követ -
kezõk:

a) Egész ség ügyi Mi nisz té rium,
b) Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té rium,
c) Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té rium,
d) Hon vé del mi Mi nisz té rium,
e) Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té rium,
f) Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium,
g) Kül ügy mi nisz té ri um,
h) Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té rium,
i) Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té rium,
j) Pénz ügy mi nisz té rium,
k) Szo ciá lis és Mun ka ügyi Mi nisz té rium.

2.  § Ahol e tör vény hatályba lépését meg elõ zõ en ki adott
tör vény vagy ren de let

a) Bel ügy mi nisz té ri u mot, valamint bel ügy mi nisz tert
em lít, ott

aa) a he lyi ön kor mány za tok kal, a ka taszt ró fák el le ni
vé de ke zés sel, a köz igaz ga tás-szer ve zés sel, a vá lasz tás sal,
a nép sza va zás sal, a kom mu ná lis  ellátással, a te le pü lés üze -
mel te tés sel, a te met ke zés sel, a  kéményseprõ-ipari köz -
szol gál ta tás sal, a köz ira tok keze lésének szak mai irá nyí tá -
sá val, to váb bá a sport tal kap cso la tos fel ada tok te kin te té -
ben Ön kor mány za ti és Terület fejlesztési Mi nisz té ri u mot,
valamint ön kor mány za ti és  területfejlesztési mi nisz tert,

ab) a köz biz ton ság, valamint az élet- és va gyon biz ton -
ság vé del mé vel, az ál lam ha tár õri ze té vel és a ha tár for ga -
lom el len õr zé sé vel, a ma gyar ál lam pol gár ság gal, az anya -
könyv vel, a kül föl di ek be uta zá sá val és tar tóz ko dá sá val,
a me ne dék jog gal, to váb bá a sze mé lyi adat- és lak cím nyil -
ván tar tás sal kap cso la tos fel ada tok te kin te té ben Igaz ság -
ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri u mot, valamint igaz ság ügyi
és ren dé sze ti mi nisz tert,

b) Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi Mi nisz té ri u -
mot, valamint fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi
 minisztert em lít, ott Szo ciá lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri u -
mot, valamint szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz tert,

c) If jú sá gi, Csa lád ügyi, Szo ciá lis és Esély egyen lõ sé gi
Mi nisz té ri u mot, valamint if jú sá gi, csa lád ügyi, szo ciá lis és
esély egyen lõ sé gi mi nisz tert em lít, ott Szo ciá lis és Mun ka -
ügyi Mi nisz té ri u mot, valamint szo ciá lis és mun ka ügyi
 minisztert,

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. má jus 30-i ülés nap ján fo gad ta el.

d) Igaz ság ügyi Mi nisz té ri u mot, valamint igaz ság ügyi
mi nisz tert em lít, ott Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Miniszté -
riumot, valamint igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz tert,

e) In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té ri u mot, valamint
in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz tert em lít, ott – a köz igaz -
ga tá si in for ma ti kai fel ada to kat ki vé ve – Gaz da sá gi és
Közle kedési Mi nisz té ri u mot, valamint gaz da sá gi és köz le -
ke dé si mi nisz tert,

f) Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u mát,
valamint a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te rét em lít, ott 
Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri u mot, valamint ok ta tá si és 
kul tu rá lis mi nisz tert,

g) Ok ta tá si Mi nisz té ri u mot, valamint ok ta tá si mi nisz -
tert em lít, ott

ga) a ku ta tás-fej lesz tés sel, valamint a tech no ló gi ai
 innovációval össze füg gõ fel ada tok te kin te té ben Gaz da sá -
gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri u mot, valamint gaz da sá gi és
köz le ke dé si mi nisz tert,

gb) a szak kép zés sel kap cso la tos fel ada tok te kin te té ben 
Szo ciá lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri u mot, valamint szo ciá -
lis és mun ka ügyi mi nisz tert,

gc) a ga)–gb) al pon tok ha tá lya alá nem tar to zó fel ada -
tok te kin te té ben Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri u mot,
valamint ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz tert,

h) a te rü let fej lesz té sért, az épí tés ügy ága za ti irányítá -
sáért, a la kás gaz dál ko dá sért és la kás po li ti ká ért, valamint
az ide gen for ga lom ága za ti irá nyí tá sá ért fe le lõs miniszté -
riumot, valamint mi nisz tert em lít, ott Ön kor mány za ti és
 Területfejlesztési Mi nisz té ri u mot, valamint önkormány -
zati és te rü let fej lesz té si mi nisz tert,

i) az Euró pai Unió kö zös sé gi po li ti ká i ból ere dõ kor -
mány za ti fel ada tok tár ca kö zi össze han go lá sá ért fe le lõs
mi nisz tert em lít, azon kül ügy mi nisz tert,

j) a ha tá ron túli ma gya rok ügye i vel, valamint a Ha tá ron 
Túli Ma gya rok Hi va ta lá nak fel ügye le té vel kap cso la tos
fel adat kör rel össze füg gés ben Kül ügy mi nisz té ri u mot,
 valamint kül ügy mi nisz tert, ott Mi nisz ter el nö ki Hi va talt,
valamint Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz tert,

k) a köz igaz ga tá si in for ma ti kai fel ada to kért, valamint
or szá gos szin tû fej lesz tés sel, fej lesz té si ter ve zés sel és
prog ra mo zás sal kap cso la tos kor mány za ti fel ada to kért
 felelõs mi nisz té ri u mot vagy mi nisz tert em lít, ott Mi nisz -
ter el nö ki Hi va talt, valamint Mi nisz ter el nö ki Hi va talt
 vezetõ mi nisz tert
kell ér te ni.

3.  § (1) Ez a tör vény az or szág gyû lé si kép vi se lõk
2006. évi ál ta lá nos vá lasz tá sát köve tõen meg ala kult
 Országgyûlés ál tal vá lasz tott mi nisz ter el nök megválasz -
tásával egy ide jû leg lép ha tály ba.

(2) A tör vény hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a Ma gyar Köz tár sa ság mi nisz té ri u ma i nak fel so ro lá -
sá ról  szóló 2002. évi XI. tör vény, a Ma gyar Köz tár sa ság
mi nisz té ri u ma i nak fel so ro lá sá ról  szóló 2002. évi XI. tör -
vé ny mó do sí tá sá ról  szóló 2003. évi XXVII. tör vény,
valamint a Ma gyar Köz tár sa ság mi nisz té ri u ma i nak fel -
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sorolásáról  szóló 2002. évi XI. tör vény mó do sí tá sá ról
 szóló 2004. évi XCV. tör vény.

(3) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy a költ ség ve té si 
tör vény ke re tei kö zött az e tör vény vég re haj tá sá hoz szük -
sé ges fe je ze tek kö zöt ti elõ irány zat-át cso por to sí tá so kat
 elvégezze.

(4) Az e tör vénnyel más szerv hez át ke rü lõ fel adat- és
ha tás kö rök te kin te té ben – az el lá tá suk hoz kap cso ló dó
egyéb fel ada tok ra, jo go sult sá gok ra és kö te le zett sé gek re is
ki ter je dõ en – a fel ada tot ere de ti leg el lá tó szerv jog utód ja
az adott fel ada tot, ha tás kört át ve võ szerv.

(5) A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXIII. tör vény 14.  § (1) be kez dés c) pont já nak alkalma -
zása szem pont já ból a 2.  §-ban meg je lölt mi nisz té ri u mot,
 illetve köz igaz ga tá si szer vet kell az ott meg je lölt szer ve ze -
tek jog utód já nak te kin te ni.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2006. évi LVI.
tör vény

az országgyûlési képviselõk tiszteletdíjáról,
költségtérítésérõl és kedvezményeirõl  szóló

1990. évi LVI. tör vény módosításáról*

1.  § Az or szág gyû lé si kép vi se lõk tisz te let díj ár ól,
 költségtérítésérõl és ked vez mé nye i rõl szóló 1990. évi
LVI. tör vény (a továb biak ban: Tör vé ny) 1.  §-ának (6) be -
kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) Az Or szág gyû lés al el nö kei az e tör vény ben meg -
határozottakon kí vül az ál lam tit kárt meg il le tõ jut ta tá sok ra
jo go sul tak.”

2.  § (1) A Tör vé ny 2.  §-ának (1)–(2) be kez dé sei he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„2.  § (1) A kép vi se lõ – az Or szág gyû lés tõl ka pott meg -
bí za tá sa alap ján – az alap díj ala pul vé te lé vel ha von ta a
 következõ pót dí jak ban ré sze sül:

– az Or szág gyû lés al el nö ke 180%
– az Or szág gyû lés jegy zõ je 70%
– az Or szág gyû lés ál lan dó bi zott sá gá nak az

 elnöke 120%
– az Or szág gyû lés ál lan dó bi zott sá gá nak az

 alelnöke 100%
– az Or szág gyû lés ál lan dó bi zott sá gá nak tag -

ja elsõ bi zott sá gi tag sá ga ese tén 70%

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. má jus 30-i ülés nap ján fo gad ta el.

– az Or szág gyû lés ál lan dó bi zott sá gá nak tag -
ja má so dik bi zott sá gi tag sá ga ese tén 25%

– a párt or szág gyû lé si kép vi se lõ cso port já nak
ve ze tõ je 120%

(2) Az Or szág gyû lés al kot má nyos ság gal, költ ség ve tés -
sel, valamint euró pai uni ós ügyek kel fog lal ko zó ál lan dó
bi zott sá gá nak tiszt ség vi se lõ je és tag ja az (1) be kez dés ben
meg ál la pí tott pót dí jon fe lül az alap díj ala pul vé te lé vel
 további 20% pót díj ban ré sze sül.”

(2) A Tör vé ny 2.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az In ter par la men tá ris Unió Ma gyar Nem ze ti
 Csoportja

– el nö ké nek tisz te let dí ja a kép vi se lõi alap díj
80%-ának,

– al el nö kei tisz te let dí ja a kép vi se lõi alap díj 60%-ának

meg fe le lõ összeg.

A tisz te let díj ha von ta ese dé kes, és az egyéb ként járó
kép vi se lõi dí ja zá son fe lül il le ti meg a jo go sul ta kat.”

3.  § A Tör vé ny 3.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„3.  § (1) A kép vi se lõ ha von ta költ ség té rí té si áta lány ra
jo go sult. A költ ség té rí té si áta lány az alap díj nak – ha az
egyé ni vá lasz tó ke rü let ben meg vá lasz tott kép vi se lõ ese té -
ben az egyé ni vá lasz tó ke rü let szék he lye

a) Bu da pest – a 70%-a,

b) Bu da pest tõl 50 km-en be lül van – a 85%-a,

c) Bu da pest tõl 50 és 100 km kö zött van – a 100%-a,

d) Bu da pest tõl 100 és 150 ki lo mé ter kö zött van –
a 115%-a,

e) Bu da pest tõl 150 és 200 ki lo mé ter kö zött van –
a 130%-a,

f) Bu da pest tõl 200 és 250 ki lo mé ter kö zött van –
a 145%-a,

g) Bu da pest tõl 250 ki lo mé te ren túl van – a 160%-a.

(2) A te rü le ti lis tán meg vá lasz tott kép vi se lõ ese té ben
a te rü le ti lis tá nak meg fe le lõ me gye szék he lyet, az or szá gos 
lis tá ról meg vá lasz tott kép vi se lõ ese té ben a kép vi se lõ nyi -
lat ko za ta sze rin ti ál lan dó la kó he lye sze rin ti te le pü lést kell
az (1) be kez dés al kal ma zá sa so rán figye lembe ven ni. Az
(1) be kez dés sze rin ti be so ro lás nál a Bu da pest és a szá mí tás 
alap já ul szol gá ló te le pü lés kö zöt ti leg rö vi debb köz úti
 távolságot kell figye lembe ven ni.

(3) Az a kép vi se lõ, aki me gyei, fõ vá ro si köz gyû lés tiszt -
ség vi se lõ je ként, illetve tag ja ként, to váb bá te le pü lé si
 önkormányzat kép vi se lõ-tes tü le te tiszt ség vi se lõ je ként,
 illetve tag ja ként – nyi lat ko za ta sze rint – költ ség té rí tés ben
(költ ség áta lány ban) ré sze sül, az alap díj 50%-ának meg -
felelõ mér té kû költ ség té rí té si áta lány ra jo go sult.

(4) A kép vi se lõ hi va ta los kül föl di ki kül de té sé nek költ -
sé gei nem ter he lik költ ség ke re tét. A kép vi se lõ kül föl di ki -
kül de té sé re a köz tiszt vi se lõk re vo na to zó sza bá lyo kat kell
al kal maz ni.”
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4.  § A Tör vé ny 8.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„8. § A mi nisz ter el nö ki, mi nisz te ri tiszt sé get be töl tõ,
vagy ál lam tit kár kép vi se lõ az 1.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott alap díj 100%-ára jo go sult, dí ja zá sá ról és egyéb
jut ta tá sa i ról kü lön tör vény ren del ke zik. Az a kor mány biz -
tos, vagy mi nisz ter el nö ki meg bí zott kép vi se lõ, aki – nyi -
lat ko za ta sze rint – költ ség té rí tés ben (költ ség áta lány ban)
ré sze sül, az alap díj 50%-ának meg fe le lõ mér té kû költ ség -
té rí té si áta lány ra jo go sult.”

5.  § (1) E tör vény – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
 kivétellel – a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép ha -
tály ba az zal, hogy ren del ke zé se it a 2006. jú ni us hó nap ra
meg ál la pí tott ki fi ze té sek re is al kal maz ni kell, s egy ide jû -
leg a Tör vé ny 7.  §-ának (2) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

(2) A Tör vé ny – e tör vény 3.  §-ával meg ál la pí tott –
3.  §-ának (3) be kez dé se a 2006. évi ön kor mány za ti vá lasz -
tá so kat kö ve tõ má so dik hó nap elsõ nap ján lép ha tály ba.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2006. évi LVII.
tör vény

a központi államigazgatási szervekrõl, valamint
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról*

Az Or szág gyû lés a kor mány za ti szer ve zet rend szer mû -
kö dé sé nek ha té ko nyab bá té te le ér de ké ben, valamint az
Alkot mány 39.  § (2) be kez dé sé nek vég re haj tá sá ra a kö vet -
ke zõ tör vényt al kot ja:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A tör vény hatálya

1.  § (1) E tör vény ha tá lya – az au to nóm ál lam igaz ga tá si
szer vek ki vé te lé vel – a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek -
re, valamint a Kor mány tag ja i ra, az ál lam tit ká rok ra és
a szak ál lam tit ká rok ra ter jed ki.

(2) Köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv nek mi nõ sül nek:
a) a Kor mány,
b) a Kor mány ka bi net jei,
c) a kor mány bi zott sá gok,
d) a mi nisz té riu mok,
e) az au to nóm ál lam igaz ga tá si szer vek,

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. má jus 30-i ülés nap ján fo gad ta el.

f) a kor mány hi va ta lok,
g) a köz pon ti hi va ta lok,
h) a rend vé del mi szer vek or szá gos pa rancs nok sá gai.

(3) Au to nóm ál lam igaz ga tá si szerv nek mi nõ sül:
a) a Köz be szer zé sek Ta ná csa,
b) az Or szá gos Rá dió és Te le ví zió Tes tü let Iro dá ja és
c) a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal.

(4) Kor mány hi va tal nak mi nõ sül:
a) a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal,
b) a Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság,
c) a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te,
d) a Ma gyar Ener gia Hi va tal.

(5) Rend vé del mi szerv nek mi nõ sül nek:
a) a rend õrség,
b) a ha tár õr ség,
c) a pol gá ri vé de lem,
d) a vám- és pénz ügy õr ség,
e) a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet,
f) az ál lam i és hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság,
g) a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok.

Irányítás és felügyelet

2.  § (1) Ahol jog sza bály ál lam igaz ga tá si szerv irányí -
tását em lí ti, azon tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban
a kö vet ke zõ ha tás kö rök együt te sét kell ér te ni:

a) az ál lam igaz ga tá si szerv ala pí tá sa, át szer ve zé se (ide -
ért ve a más szerv vel való egye sí té sét, a szét vá lasz tá sát,
ala pí tó ok ira tá nak mó do sí tá sát is), valamint a szerv meg -
szün te té se,

b) az ál lam igaz ga tá si szerv ve ze tõ jé nek ki ne ve zé se,
fel men té se, a vele kap cso la tos egyéb mun kál ta tói jo gok
gya kor lá sa,

c) az ál lam igaz ga tá si szerv te vé keny sé gé nek tör -
vényességi, szak sze rû sé gi, ha té kony sá gi és pénz ügyi el -
len õr zé se,

d) az ál lam igaz ga tá si szerv szer ve ze ti és mû kö dé si
 szabályzatának jó vá ha gyá sa,

e) az ál lam igaz ga tá si szerv dön té sé nek meg sem mi sí té -
sé re, szük ség sze rint új el já rás le foly ta tá sá ra való uta sí tás,

f) a költ ség ve té si tör vény ke re tei kö zött az ál lam igaz -
ga tá si szerv költ ség ve té si elõ irány za tá nak és lét szám ke re -
té nek meg ha tá ro zá sa,

g) jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese tek ben az ál lam -
igaz ga tá si szerv dön té se i nek elõ ze tes vagy utó la gos jó vá -
ha gyá sa,

h) egye di uta sí tás ki adá sa fel adat el vég zé sé re vagy
 mulasztás pót lá sá ra,

i) je len tés té tel re vagy be szá mo ló ra való kö te le zés.

(2) Ha tör vény ki vé telt nem tesz, az irá nyí tá si ha tás kör
gya kor ló ja az irá nyí tott ál lam igaz ga tá si szerv ha tás kö rét
nem von hat ja el és dön té sét nem vál toz tat hat ja meg.
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3.  § Ahol e tör vény ál lam i ve ze tõ vagy ál lam igaz ga tá si
szerv szer ve ze ti egy sé ge ve ze tõ je te vé keny sé gé nek irá nyí -
tá sát em lí ti, azon tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban
a kö vet ke zõ ha tás kö rök együt te sét kell ér te ni:

a) egye di uta sí tás ki adá sa egye di fel adat el vég zé sé re
vagy mu lasz tás pót lá sá ra,

b) a ve ze tõ te vé keny sé gé nek el len õr zé se,
c) je len tés té tel re vagy be szá mo ló ra való kö te le zés.

4.  § (1) Ahol jog sza bály ál lam igaz ga tá si szerv fel ügye -
le tét em lí ti, azon tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban
e tör vény 2.  § (1) be kez dés a)–e) pont já ban, valamint
 kizárólag ezek kel össze füg gés ben i) pont já ban meg ha tá ro -
zott ha tás kö rök együt te sét kell ér te ni.

(2) A 2.  § (1) be kez dés d)–e) pont já ban meg ha tá ro zott
ha tás kö rök te kin te té ben a fel ügye let ki zá ró lag a jog sza -
bály sér tõ szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat jó vá ha gyá sá -
nak meg ta ga dá sát, illetve a jog sza bály sér tõ dön tés meg -
sem mi sí té sét, szük ség sze rint új el já rás le foly ta tá sá ra való
uta sí tást fog lal ja ma gá ban.

A központi államigazgatási szervekre vonatkozó
közös szabályok

5.  § (1) A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek – ha tör vény 
el té rõ en nem ren del ke zik – egy sze mé lyi ve ze tés alatt áll -
nak.

(2) A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv fel adat kör ének
gya kor lá sá hoz szük sé ges ha tás kö rö ket a szerv ve ze tõ jé -
nek kell cí mez ni. Ha jog sza bály a köz pon ti államigazga -
tási szerv nek cí mez ha tás kört, azt a szerv ve ze tõ je gya ko -
rol ja.

(3) A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv szer ve ze ti és mû -
kö dé si sza bály za ta a szerv ve ze tõ jé nek ha tás kö ré be tar -
tozó egyes ügyek ben a ki ad má nyo zá si jo got a szerv vel
 állami ve ze tõi szol gá la ti jog vi szony ban vagy ve ze tõi meg -
bí za tás sal ren del ke zõ köz szol gá la ti jog vi szony ban álló
sze mély re ru ház hat ja, aki a dön tés meg ho za ta la so rán
a szerv ve ze tõ je ne vé ben jár el.

A miniszterelnökre, a miniszterre, az államtitkárra
és a szakállamtitkárra vonatkozó közös szabályok

6.  § (1) A mi nisz ter el nök, a mi nisz ter, az ál lam tit kár és
a szak ál lam tit kár (a továb biak ban együtt: ál lam i ve ze tõ)
e te vé keny sé gét ál lam i ve ze tõi szol gá la ti jog vi szony ke re -
té ben lát ja el.

(2) Az ál lam i ve ze tõi szol gá la ti jog vi szony ra – ha tör -
vény el té rõ en nem ren del ke zik – a köz szol gá la ti jog vi -
szony ban ál lók ra vo nat ko zó sza bá lyo kat kell al kal maz ni.

(3) Az ál lam i ve ze tõk sze mé lyi anya gá nak nyil ván tar tá -
sát a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ve ze ti.

(4) Ha az ál lam i ve ze tõ meg bí za tá sa meg szû nik, jo go -
sult az e meg bí za tá sá ra uta ló meg ne ve zést hasz nál ni, fel -
téve, hogy meg bí za tá sa nem vá lasz tó jo gá nak el vesz té se
vagy össze fér he tet len sé gé nek meg ál la pí tá sa  miatt szûnt
meg.

(5) Az ál lam i ve ze tõ a jog alap nél kül fel vett jut ta tást az
erre irá nyuló fel hí vás kéz hez vé te lé tõl szá mí tott ti zen öt
 napon be lül kö te les vissza fi zet ni.

(6) A Kor mány tag ja ré szé re a köz tár sa sá gi el nök, az
 államtitkár és a szak ál lam tit kár ré szé re a mi nisz ter el nök
iga zol ványt ál lít ki.

7.  § (1) Az ál lam i ve ze tõ tár sa da lom biz to sí tá si jog ál lá -
sá ra a köz szol gá la ti jog vi szony ban ál lók ra vo nat ko zó sza -
bá lyok irány adók az zal, hogy il let mé nye társadalombiz -
tosítási já ru lék, egész ség ügyi hoz zá já ru lás, to váb bá egész -
ség biz to sí tá si és nyug díj já ru lék alap já ul szol gá ló jö ve de -
lem.

(2) Az ál lam i ve ze tõ meg bí za tá sá nak idõ tar ta ma,
valamint a 11.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ tar -
tam köz szol gá la ti jog vi szony ban töl tött idõ nek, ille tõ leg
nyug díj ra jo go sí tó szol gá la ti idõ nek szá mít.

8.  § (1) Az ál lam i ve ze tõ to váb bi mun ka vég zés re irá -
nyuló jog vi szonyt (ide ért ve a fel ügye lõ bi zott sá gi tag sá -
got, gaz da sá gi tár sa ság, illetve szö vet ke zet ve ze tõ tiszt -
ségét, ala pít vány ke ze lõ szer ve ze té nek tag sá gát, valamint
az ér dek-kép vi se le ti szer ve zet ben való tiszt ség vi se lé sét)
nem lé te sít het, valamint mun ka kö ri fel ada ta i nak el lá tá sá -
ból ere dõ nyil vá nos sze rep lé sé ért dí ja zás ban nem ré sze -
sül het (össze fér he tet len ség).

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ren del ke zés nem
aka dá lya annak, hogy a mi nisz ter el nök, a mi nisz ter és az
ál lam tit kár or szág gyû lé si kép vi se lõ le gyen, illetve hogy az 
ál lam i ve ze tõ tu do má nyos, ok ta tói, mû vé sze ti, lek to ri,
szer kesz tõi, valamint jogi ol ta lom alá esõ szel lem i te vé -
keny sé get vé gez zen.

(3) Ha az össze fér he tet len sé gi el já rás ide je alatt az ál -
lam i ve ze tõ a vele szem ben fenn ál ló össze fér he tet len sé gi
okot meg szün te ti, az össze fér he tet len ség meg ál la pí tá sát
mel lõz ni kell.

9.  § (1) A mi nisz ter el nök és a mi nisz ter e tevékenysé -
géért az Or szág gyû lés nek fe le lõs ség gel tar to zik.

(2) Az ál lam tit kár a ha tás kö ré nek gya kor lá sá ért a
 miniszternek, ille tõ leg a mi nisz ter el nök nek fe le lõs ség gel
tar to zik.

(3) A szak ál lam tit kár a ha tás kö ré nek gya kor lá sá ért a
mi nisz ter nek fe le lõs ség gel tar to zik.

(4) A mi nisz ter, az ál lam tit kár és a szak ál lam tit kár a
tiszt sé gé bõl ere dõ kö te le zett ség vét kes meg sze gé sé vel
oko zott ká rért való anya gi fe le lõs sé gé nek te kin te té ben a
mun kál ta tói jog kör gya kor ló já nak a mi nisz ter el nö köt kell
te kin te ni, a ki je lölt vizs gá ló biz tos leg alább ál lam tit ká ri
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meg bí za tást be töl tõ ál lam i ve ze tõ és az el já ró ta nács tag jai
a mi nisz ter el nök ál tal fel kért mi nisz te rek.

10.  § (1) Az or szág gyû lé si kép vi se lõi meg bí za tás sal
nem ren del ke zõ ál lam i ve ze tõ az ál lam i ve ze tõi jog vi szo -
nya ke let ke zé sét kö ve tõ har minc na pon be lül, majd azt
köve tõen éven te, valamint a meg bí za tá sá nak meg szû né sét
kö ve tõ har minc na pon be lül az or szág gyû lé si kép vi se lõk
va gyonnyi lat ko za tá val azo nos tar tal mú va gyonnyi lat ko -
za tot tesz.

(2) Az (1) be kez dés alap ján nyi lat ko zat té tel re kö te le zett 
ál lam i ve ze tõ a va gyonnyi lat ko za tá hoz csa tol ni kö te les
a vele kö zös ház tar tás ban élõ há zas- vagy élet tár sá nak,
gyer me ke i nek az or szág gyû lé si kép vi se lõk va gyonnyi lat -
ko za tá val azo nos tar tal mú va gyonnyi lat ko za tát.

(3) Az ál lam i ve ze tõ meg bí za tá sá nak meg szû né se kor a
11.  §-ban meg ha tá ro zott jut ta tás ra mind ad dig nem jo go -
sult, amíg a meg bí za tá sá nak meg szû né sét köve tõen e tör -
vény sze rint ese dé kes va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett -
sé gé nek ele get nem tesz.

(4) Az e §-ban meg ha tá ro zott el té ré sek kel az or szág -
gyû lé si kép vi se lõi meg bí za tás sal nem ren del ke zõ ál lam i
ve ze tõ va gyonnyi lat ko za tá ra, illetve az az zal kap cso la tos
el já rás ra az e §-ban meg ha tá ro zott el té ré sek kel az or szág -
gyû lé si kép vi se lõk va gyonnyi lat ko za tá ra, illetve vagyon -
nyilatkozatával kap cso la tos el já rás ra vo nat ko zó sza bá lyo -
kat kell al kal maz ni.

(5) Az e § alap ján tett va gyonnyi lat ko za to kat a Mi nisz -
ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter ke ze li. Az ál lam i ve ze -
tõ va gyon nyi lat ko za tá nak ol dal hû má so la tát – a hoz zá tar -
to zók va gyonnyi lat ko za ta nél kül, az azo no sí tó ada tok
 kivételével – a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter a 
Kor mány hon lap ján köz zé te szi.

(6) Az or szág gyû lé si kép vi se lõi meg bí za tás sal ren del -
ke zõ ál lam i ve ze tõ az or szág gyû lé si kép vi se lõk re vo nat -
ko zó sza bá lyok sze rint tesz va gyonnyi lat ko za tot.

11.  § (1) Ha az ál lam i ve ze tõ meg bí za tá sa meg szûnt,
 illetménye és jut ta tá sai ad dig il le tik meg, amíg az Alkot -
mány vagy tör vény ren del ke zé sei alap ján gya ko rol ja
 hatáskörét.

(2) Ha a mi nisz ter, az ál lam tit kár és a szak ál lam tit kár
e tiszt sé gét leg alább há rom évig be töl töt te, és meg bí za tá sa
a Kor mány meg bí za tá sá nak meg szû né sé vel, fel men té sé -
vel vagy ha lá lá val szû nik meg, a meg bí za tás meg szû né sé -
tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül egy összeg ben hat ha vi
– le mon dás ese tén pe dig há rom ha vi – il let mé nyé vel meg -
egye zõ össze gû jut ta tás ra jo go sult, amely tár sa da lom biz -
to sí tá si já ru lék, egész ség ügyi hoz zá já ru lás – valamint
a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé tel lel – egész ség biz -
to sí tá si és nyug díj já ru lék alap já ul szol gá ló jö ve de lem.

(3) A mi nisz ter, az ál lam tit kár és a szak ál lam tit kár ha lá -
la ese tén a jut ta tás az öz ve gyet, en nek hi á nyá ban az örö -
köst il le ti meg. E jut ta tás ból egész ség biz to sí tá si és nyug -
díj já ru lé kot fi zet ni nem kell. E jut ta tás a hoz zá tar to zói

nyug el lá tás meg ál la pí tá sa kor a havi át lag ke re set alap já ul
szol gá ló ke re set ként nem ve he tõ figye lembe.

(4) Amennyi ben a mi nisz ter, az ál lam tit kár és a szak -
államtitkár meg bí za tá sa a (2) be kez dés ben meg je lölt
okok ból há rom év nél ha ma rabb szûnt meg, de leg alább
egy évig tiszt sé gét be töl töt te, ak kor a (2) be kez dés ben
meg je lölt jut ta tás 50%-ára jo go sult.

(5) Ha a mi nisz ter, az ál lam tit kár és a szak ál lam tit kár a
meg bí za tá sá nak meg szû né sét köve tõen újabb ál lam i ve ze -
tõi meg bí za tást kap, a (2) és (4) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott jut ta tás össze ge meg egye zik ha tás kö re gya kor lá sá nak
meg szû né sé tõl az új meg bí za tás sal össze füg gõ hi va tal ba
lé pé sé ig ter je dõ idõ re járó il let ménnyel.

(6) A mi nisz ter, az ál lam tit kár és a szak ál lam tit kár vég -
ki elé gí tés re és fel men té si idõ re nem jo go sult.

(7) A (2) és a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ tar ta -
mok szá mí tá sá nál a fo lya ma to san ál lam i ve ze tõi szol gá la ti 
jog vi szony ban töl tött idõt – a ha tás kör gya kor lás meg szû -
né sé tõl az új meg bí za tás sal össze füg gés ben a hi va tal ba
 lépésig ter je dõ, leg fel jebb hat hó na pos, valamint a meg bí -
za tás meg szû né sé tõl a ha tás kör gya kor lás meg szû né sé ig
ter je dõ meg sza kí tást a fo lya ma tos ság szem pont já ból nem
szá mít va – egy be kell szá mí ta ni.

12.  § (1) A mi nisz tert, az ál lam tit kárt és a szak ál lam tit -
kárt min den nap tá ri év ben negy ven mun ka nap sza bad ság
il le ti meg, valamint min den nap tá ri év ben kü lön jut ta tás -
ként leg alább egy ha vi il let mé nyé re, ju bi le u mi ju ta lom ra
pe dig a köz tiszt vi se lõk re vo nat ko zó sza bá lyok sze rint
 jogosult.

(2) A sza bad ság igény be vé te lét a Mi nisz ter el nö ki Hi va -
talt ve ze tõ mi nisz ter nek elõ ze tesen be kell je len te ni.

II. Fejezet

A KORMÁNY

A Kormány feladatköre

13.  § (1) A Kor mány a köz igaz ga tás ál ta lá nos ha tás kö rû
köz pon ti szer ve.

(2) A Kor mány ha tás kö re ki ter jed mind ar ra, amit jog -
sza bály nem utal ki fe je zet ten más szer vek ha tás kö ré be.

(3) A Kor mány irá nyít ja a mi nisz te rek te vé keny sé gét,
valamint a mi nisz te rek irá nyí tá sa alá nem tar to zó kor -
mány hi va ta lo kat, illetve azok ve ze tõ i nek a te vé keny sé gét.

A miniszterelnök feladatköre

14.  § (1) A mi nisz ter el nök a Kor mány prog ram já nak
 keretei kö zött meg ha tá roz za a Kor mány po li ti ká já nak ál ta -
lá nos irá nyát.
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(2) A mi nisz ter el nök az (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott fel adat kör ében el jár va a mi nisz te rek, valamint a Kor -
mány irá nyí tá sa alatt álló szer vek ve ze tõi szá má ra nor ma -
tív uta sí tás ki adá sá val fel ada to kat ha tá roz hat meg.

A miniszterelnök megbízatásának keletkezése

15.  § Mi nisz ter el nök nek ja va sol ha tó, illetve mi nisz ter -
el nök ké meg vá laszt ha tó min den bün tet len elõ éle tû, az
 országgyûlési kép vi se lõk vá lasz tá sán vá lasz tó jog gal ren -
del ke zõ sze mély.

16.  § (1) A mi nisz ter el nök a meg vá lasz tá sá val hi va tal ba 
lép.

(2) A meg vá lasz tott mi nisz ter el nök az Or szág gyû lés
elõtt es küt tesz.

A miniszterelnök megbízatásának megszûnése

17.  § (1) A mi nisz ter el nök meg bí za tá sá nak meg szû né se
egy be esik a Kor mány meg bí za tá sá nak meg szû né sé vel.

(2) A mi nisz ter el nök meg bí za tá sá nak meg szû né se ese -
tén – a (3) be kez dés ben, valamint az Alkot mány 39/A.  §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset ki vé te lé vel – a köz -
tár sa sá gi el nök har minc na pon be lül ja vas la tot tesz az új
mi nisz ter el nök sze mé lyé re.

(3) Ha a mi nisz ter el nök meg bí za tá sa az új Or szág gyû lés 
meg ala ku lá sa  miatt szûnt meg, a köz tár sa sá gi el nök az új
Or szág gyû lés ala ku ló ülé sén tesz ja vas la tot az új mi nisz -
ter el nök sze mé lyé re.

18.  § (1) A mi nisz ter el nök a köz tár sa sá gi el nök höz in té -
zett írás be li nyi lat ko za tá val mond hat le meg bí za tá sá ról.

(2) A mi nisz ter el nök meg bí za tá sa a le mon dás be nyúj tá -
sá val szû nik meg. A le mon dás ér vé nyes sé gé hez el fo ga dó
nyi lat ko zat nem szük sé ges.

(3) A köz tár sa sá gi el nök a mi nisz ter el nök le mon dá sá ról
ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja az Or szág gyû lést.

(4) A Kor mány az Alkot mány 39/A.  § (5) be kez dé sé ben 
meg ha tá ro zott eset ben, a mi nisz ter el nök út ján, az
(1)–(3) be kez dés meg fe le lõ al kal ma zá sá val mond le.

19.  § Ha a mi nisz ter el nök az össze fér he tet len sé gét
a meg vá lasz tá sá tól szá mí tott har minc na pon be lül nem
szün te ti meg, vagy a tiszt sé ge gya kor lá sa so rán vele szem -
ben össze fér he tet len sé gi ok me rül fel, az Or szág gyû lés
bár mely or szág gyû lé si kép vi se lõ írás be li in dít vá nyá ra – az 
össze fér he tet len sé gi ügyek kel fog lal ko zó bi zott sá ga vé le -
mé nyé nek ki ké ré se után – az or szág gyû lé si kép vi se lõk
több mint fe lé nek sza va za tá val az in dít vány kéz hez vé te lé -
tõl szá mí tott har minc na pon be lül dönt az össze fér he tet -
len ség kér dé sé ben.

20.  § (1) A mi nisz ter el nök kel szem ben bi zal mat lan sá gi
in dít vány be nyúj tá sát bár mely or szág gyû lé si kép vi se lõ
kez de mé nyez he ti. A kez de mé nye zést az Or szág gyû lés
 elnökének be kell je len te ni.

(2) A Kor mány, illetve a mi nisz ter el nök az (1) be kez dés 
sze rin ti be je len tést köve tõen há rom mun ka na pig, illetve
a bi zal mat lan sá gi in dít vány be nyúj tá sá tól az in dít vány
 feletti sza va zás le zá rul tá ig nem mond hat le.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott kor lá to zás idõ tar -
ta ma fo lya ma to san leg fel jebb ti zen öt nap le het.

Az ügyvezetõ miniszterelnök

21.  § (1) Az ügy ve ze tõ mi nisz ter el nök e meg bí za tá sa
meg szû nik

a) az ügy ve ze tõ mi nisz ter el nök ha lá lá val,

b) az ügy ve ze tõ mi nisz ter el nök vá lasz tó jo gá nak el -
vesz té sé vel,

c) az ügy ve ze tõ mi nisz ter el nök össze fér he tet len sé gé -
nek meg ál la pí tá sá val.

(2) Az ügy ve ze tõ mi nisz ter el nök össze fér he tet len sé gé -
nek meg ál la pí tá sá ra a 19.  § ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

(3) Az ügy ve ze tõ mi nisz ter el nök e meg bí za tá sá nak
meg szû né sét köve tõen az új mi nisz ter el nök megválasz -
tásáig az a mi nisz ter gya ko rol ja az ügy ve ze tõ miniszter -
elnök ha tás kö rét, akit a mi nisz ter el nök a he lyet te sí té sé re
ki je lölt; ha pe dig több mi nisz ter lett ki je löl ve, az elsõ
 helyen ki je lölt mi nisz ter.

22.  § Ha a mi nisz ter el nök, illetve az ügy ve ze tõ mi nisz -
ter el nök meg bí za tá sá nak meg szû né sé re az Alkot mány
33/A.  § c)–d) pont já ban, illetve e tör vény 21.  § (1) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott eset ben ke rül sor, en nek té nyét az
Or szág gyû lés el nö ke je len ti be az Or szág gyû lés nek.

A Kormány szervei

23.  § (1) A Kor mány ki emelt fon tos sá gú tár sa da lom po -
li ti kai, gaz da ság po li ti kai vagy nem zet biz ton sá gi ügyek -
ben a Kor mány ülé sei elõt ti ál lás fog la lás ra jo go sult ka bi -
ne te ket hoz hat lét re.

(2) A ka bi net tag jai a fel adat kö rük ben érin tett minisz -
terek, valamint a mi nisz ter el nök ál tal ki je lölt sze mé lyek.
A ka bi net ülé sé re ál lan dó jel leg gel meg hí vott sze mé lyek
kö rét, a ka bi net tag mi nisz te rek he lyet te sí té sé re jo go sult
ál lam i ve ze tõ ket, valamint a to váb bi ka bi net ta gok és az
 állandó meg hí vot tak he lyet te sí té sé re jo go sult sze mé lye ket 
a ka bi ne tet lét re ho zó kor mány ha tá ro zat je lö li ki.

(3) A ka bi net – tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban –
ügy dön tõ jog kör rel nem ren del ke zik.
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24.  § (1) A Kor mány a ha tás kö ré be tar to zó je len tõs,
több mi nisz té rium fel adat kö rét érin tõ fel ada tok össze han -
golt meg ol dá sá nak irá nyí tá sá ra kor mány bi zott sá go kat
hoz hat lét re.

(2) A kor mány bi zott ság tag jai a fel adat kö rük ben érin -
tett mi nisz te rek. A kor mány bi zott ság ülé sé re ál lan dó jel -
leg gel meg hí vott sze mé lyek kö rét, valamint a bi zott sá gi
ta gok he lyet te sí té sé re jo go sult ál lam i ve ze tõ ket és az ál -
lan dó meg hí vot tak he lyet te sí té sé re jo go sult sze mé lye ket a
kor mány bi zott sá got lét re ho zó kor mány ha tá ro zat je lö li ki.

25.  § (1) A Kor mány egyéb ja vas lat te võ, vé le mé nye zõ
vagy ta nács adói te vé keny sé get vég zõ tes tü le te ket hoz hat
lét re.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott tes tü let tag ja it,
valamint az annak ülé sé re ál lan dó jel leg gel meg hí vott sze -
mé lyek kö rét a tes tü le tet lét re ho zó kor mány ha tá ro zat je lö -
li ki.

A kormánybiztos

26.  § (1) A Kor mány – ha tá ro za tá val – egy miniszté -
rium, illetve kor mány hi va tal fel adat kö ré be sem tar to zó
vagy ki emelt fon tos sá gú fel adat el lá tá sá ra kor mány biz tost
ne vez het ki.

(2) Kor mány biz tos sá
a) mi nisz ter, ál lam tit kár vagy szak ál lam tit kár ki zá ró -

lag ere de ti fel adat kör ével össze füg gõ,
b) az a) pont ha tá lya alá nem tar to zó sze mély a Kor -

mány vagy a mi nisz ter el nök fel adat kö ré be tar to zó
fel adat el lá tá sá ra ne vez he tõ ki.

(3) A (2) be kez dés b) pont ja alap ján ki ne ve zett kor -
mány biz to sok szá ma egy ide jû leg a há rom fõt nem ha lad -
hat ja meg.

(4) A mi nisz ter el nök ren de let ki adá sá val a Kor mány
irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek ve ze tõi, a szer vek szer ve ze ti
egy sé gei ve ze tõ i nek te vé keny sé ge, valamint egyes szak -
államtitkárok te vé keny sé ge te kin te té ben a kor mány biz tost 
irá nyí tá si jog kör rel ru ház hat ja fel.

(5) A kor mány biz tos te vé keny sé gét a mi nisz ter el nök
irá nyít ja.

(6) A kor mány biz tos meg bí za tá sa meg ha tá ro zott idõ re,
de leg fel jebb két évre szól. A kor mány biz tos e meg bí za tá -
sa az ál lam tit ká ri vagy a szak ál lam tit ká ri meg bí za tá sá nak
meg szû né sé vel meg szû nik.

(7) A (2) be kez dés a) pont ja alap ján ki ne ve zett kor -
mány biz tost e te vé keny sé gé re te kin tet tel kü lön dí ja zás
nem il le ti meg.

(8) A kor mány biz tost te vé keny sé gé nek el lá tá sá ban a
Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ban mû kö dõ tit kár ság se gít he ti,
amely re meg fele lõen al kal maz ni kell a szak ál lam tit kár tit -
kár sá gá nak sza bá lya it.

27.  § (1) E tör vény ben nem sze rep lõ meg bí za tás kor -
mány za ti fel ada tok tel je sí té sé re nem ad ha tó.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ti la lom nem aka -
dá lya annak, hogy a mi nisz ter el nök dip lo má ci ai, sze mé -
lyes ta nács adói fel ada tok vagy egyéb ese ti jel le gû fel adat
el lá tá sá ra meg bí zást ad jon.

III. Fejezet

A MINISZTEREK ÉS A MINISZTÉRIUMOK

A miniszter és a minisztérium feladatköre

28.  § (1) A mi nisz té rium a mi nisz ter mun ka szer ve ként a
Kor mány irá nyí tá sa alatt álló kü lö nös ha tás kö rû ál lam -
igaz ga tá si szerv.

(2) A mi nisz ter a Kor mány ál ta lá nos po li ti ká já nak ke re -
tei kö zött ve ze ti a mi nisz té ri u mot; e fel adat kör ében irá -
nyít ja az ál lam tit kár te vé keny sé gét, valamint dönt a ha tás -
kö ré be utalt ügyek ben.

(3) A mi nisz ter rész le tes fel adat- és ha tás kö rét a Kor -
mány ere de ti jog al ko tó ha tás kö ré ben ki bo csá tott ren de le -
té ben ál la pít ja meg.

29.  § (1) A tár ca nél kü li mi nisz ter az egy mi nisz ter fel -
adat kö ré be sem tar to zó fel adat el lá tá sá ra ne vez he tõ ki.

(2) A tár ca nél kü li mi nisz tert te vé keny sé gé nek el lá tá sá -
ban a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ban mû kö dõ tit kár ság se gí ti,
amely re meg fele lõen al kal maz ni kell az ál lam tit kár tit kár -
sá gá nak sza bá lya it.

(3) A tár ca nél kü li mi nisz te rek szá ma nem ha lad hat ja
meg a mi nisz té ri u mot ve ze tõ mi nisz te rek szá ma egy ötö dé -
nek egész ré szét.

(4) A tár ca nél kü li mi nisz ter rész le tes fel adat- és ha tás -
kö rét a Kor mány ere de ti jog al ko tó ha tás kö ré ben ki bo csá -
tott ren de le té ben ál la pít ja meg.

A Miniszterelnöki Hivatal feladatköre

30.  § (1) A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a mi nisz ter el nök
mun ka szer ve. A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ra – ha tör vény
 eltérõen nem ren del ke zik – a mi nisz té ri um ra vo nat ko zó
sza bá lyo kat meg fele lõen kell al kal maz ni.

(2) A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal te vé keny sé gét a mi nisz -
ter el nök irá nyít ja.

(3) A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt a Mi nisz ter el nö ki Hi va -
talt ve ze tõ mi nisz ter ve ze ti.

(4) A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal szer ve ze ti és mû kö dé si
sza bály za tát a mi nisz ter el nök adja ki.

(5) A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal köz re mû kö dik a Kor -
mány tár sa dal mi-gaz da sá gi stra té gi á já nak ki ala kí tá sá ban;
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a Kor mány és a mi nisz ter el nök dön té se i nek, valamint a
kor mány prog ram cél ki tû zé se i nek meg fele lõen gondos -
kodik a kor mány za ti te vé keny ség stra té gi ai irá nyí tá sá ról
és össz hang já nak biz to sí tá sá ról, a dön tés-elõ ké szí tés ben
az össz kor mány za ti ér de kek ér vé nye sí té sé rõl. A Hi va tal
el lát ja a Kor mány tes tü le ti mû kö dé sé vel kap cso la tos fel -
ada to kat.

A miniszter helyettesítése

31.  § (1) A mi nisz tert aka dá lyoz ta tá sa ese tén – a
(2)–(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé te lek kel – az
 államtitkár he lyet te sí ti.

(2) A mi nisz tert a köz tár sa sá gi el nök in téz ke dé sé nek
kez de mé nye zé sé ben és in téz ke dé sé nek el len jegy zé sé ben,
valamint az ál lam tit kár aka dá lyoz ta tá sa ese tén az Or szág -
gyû lés ülé sén és az Euró pai Unió kor mány za ti rész vé tel lel
mû kö dõ in téz mé nye i ben a mi nisz ter el nök ál tal ren de let -
ben ki je lölt má sik mi nisz ter he lyet te sí ti.

(3) Az ál lam tit kár aka dá lyoz ta tá sa ese tén a mi nisz tert az 
Or szág gyû lés bi zott sá ga ülé sén az ál ta la ve ze tett mi nisz té -
rium ál lo má nyá ba tar to zó, ál lás fog la lás ra jo go sult, ve ze tõi 
meg bí za tás sal ren del ke zõ sze mély he lyet te sí ti.

(4) A tár ca nél kü li mi nisz tert a mi nisz ter el nök ál tal ren -
de let ben ki je lölt má sik mi nisz ter, az Or szág gyû lés bi zott -
sá ga ülé sén a tit kár sá ga ál lo má nyá ba tar to zó, ál lás fog la -
lás ra jo go sult, ve ze tõi meg bí za tás sal ren del ke zõ sze mély
he lyet te sí ti.

(5) A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz tert az ál ta -
la ren de let ben ki je lölt ál lam tit kár, az Or szág gyû lés bi zott -
sá ga ülé sén a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ál lo má nyá ba tar to -
zó, ál lás fog la lás ra jo go sult, ve ze tõi meg bí za tás sal ren del -
ke zõ sze mély he lyet te sí ti.

A miniszteri biztos

32.  § (1) A mi nisz ter nor ma tív uta sí tás sal ki emelt fon -
tos sá gú fel adat el lá tá sá ra mi nisz te ri biz tost ne vez het ki.

(2) Mi nisz te ri biz tos sá

a) ál lam tit kár vagy szak ál lam tit kár az ere de ti fel adat -
kör ével össze füg gõ,

b) a mi nisz té rium ál lo má nyá ba tar to zó po li ti kai fõ -
tanácsadó a mi nisz ter fel adat kö ré be tar to zó

fel adat el lá tá sá ra ne vez he tõ ki.

(3) A mi nisz te ri biz to s te vé keny sé gét a mi nisz ter irá -
nyít ja.

(4) A mi nisz te ri biz to s meg bí za tá sa meg ha tá ro zott idõ -
re, de leg fel jebb hat hó nap ra szól. A mi nisz te ri biz to s
e meg bí za tá sa ál lam tit ká ri, szak ál lam tit ká ri vagy po li ti kai
fõ ta nács adói meg bí za tá sá nak meg szû né sé vel meg szû nik.

(5) A mi nisz te ri biz to sok szá ma a mi nisz té ri um ban egy -
ide jû leg a két fõt nem ha lad hat ja meg.

(6) A mi nisz te ri biz tost e te vé keny sé gé re te kin tet tel
 külön dí ja zás nem il le ti meg.

(7) A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ban mi nisz te ri biz to s nem
mû köd het.

(8) A mi nisz te ri biz tost te vé keny sé gé nek el lá tá sá ban a
mi nisz te ri ka bi net ben mû kö dõ tit kár ság se gít he ti, amely re
meg fele lõen al kal maz ni kell a szak ál lam tit kár tit kár sá gá -
nak sza bá lya it.

A miniszter javadalmazása

33.  § (1) A mi nisz ter alap il let mé nye a köz tiszt vi se lõi
 illetményalap 15,6-szo ro sa.

(2) A mi nisz ter il let mény ki egé szí tés re jo go sult, amely -
nek össze ge az alap il let mény 50%-a.

(3) A mi nisz ter ve ze tõi il let mény pót lé ka az alap il let -
mény 65%-a.

A miniszter megbízatásának keletkezése

34.  § (1) Mi nisz ter ré ki ne vez he tõ min den bün tet len elõ -
éle tû, az or szág gyû lé si kép vi se lõk vá lasz tá sán vá lasz tó -
jog gal ren del ke zõ sze mély.

(2) A mi nisz te ri tiszt ség re ja va solt sze mélyt az Or szág -
gyû lés nek a mi nisz ter fel adat kö re sze rin ti bi zott sá ga a
 kinevezését meg elõ zõ en meg hall gat ja.

35.  § (1) A mi nisz ter a ki ne ve zé sé ben meg je lölt idõ -
pont ban, en nek hi á nyá ban a ki ne ve zé sé vel hi va tal ba lép.

(2) A ki ne ve zett mi nisz ter az Or szág gyû lés elõtt es küt
tesz.

(3) A mi nisz ter te kin te té ben tör vény el té rõ ren del ke zé se 
hi á nyá ban a mun kál ta tói jo go kat a mi nisz ter el nök gya ko -
rol ja.

A miniszter megbízatásának megszûnése

36.  § (1) A mi nisz ter a mi nisz ter el nök út ján a köz tár sa -
sá gi el nök höz in té zett írás be li nyi lat ko za tá val bár mi kor
 lemondhat meg bí za tá sá ról.

(2) Le mon dás ese tén a mi nisz ter meg bí za tá sa meg szû -
né sé nek idõ pont ját a mi nisz ter el nök ja vas la tá ra a köz tár -
sa sá gi el nök ha tá roz za meg, az azon ban nem le het ké sõb bi
a le mon dás nak a mi nisz ter el nök höz tör té nõ el jut ta tá sát
kö ve tõ har min ca dik nap nál.

(3) A le mon dás ér vé nyes sé gé hez el fo ga dó nyi lat ko zat
nem szük sé ges.
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37.  § (1) A mi nisz ter el nök bár mi kor ja vas la tot te het a
köz tár sa sá gi el nök nek a mi nisz ter fel men té sé re.

(2) Fel men tés ese tén a mi nisz ter meg bí za tá sa meg szû -
né sé nek idõ pont ját a mi nisz ter el nök ja vas la tá ra a köz tár -
sa sá gi el nök ha tá roz za meg.

38.  § Ha a mi nisz ter az össze fér he tet len sé gét a ki ne ve -
zé sé tõl szá mí tott har minc na pon be lül nem szün te ti meg,
vagy a tiszt sé ge gya kor lá sa so rán vele szem ben össze fér -
he tet len sé gi ok me rül fel, a köz tár sa sá gi el nök a mi nisz ter -
el nök ja vas la tá ra az in dít vány kéz hez vé te lé tõl szá mí tott
har minc na pon be lül dönt az össze fér he tet len ség kér dé sé -
ben.

39.  § Ha a mi nisz ter meg bí za tá sa az Alkot mány 33/B.  §
d)–e) pont ja alap ján szû nik meg, en nek té nyét a mi nisz ter -
el nök elõ ter jesz tésére a köz tár sa sá gi el nök ál la pít ja meg.

40.  § (1) Ha a mi nisz ter meg bí za tá sa a Kor mány meg bí -
za tá sá nak meg szû né sé vel szûnt meg, az új on nan vá lasz tott 
mi nisz ter el nök ha la dék ta la nul ja vas la tot tesz az új mi nisz -
ter sze mé lyé re, vagy fel ada tá nak el lá tá sá val ide ig le ne sen
az új Kor mány más tag ját bíz za meg.

(2) Ha a mi nisz ter meg bí za tá sa nem a Kor mány meg bí -
za tá sá nak meg szû né sé vel szû nik meg, a mi nisz ter el nök
ha la dék ta la nul ja vas la tot tesz az új mi nisz ter sze mé lyé re,
vagy fel ada tá nak el lá tá sá val ide ig le ne sen a Kor mány más
tag ját bíz za meg.

(3) A Kor mány nak a mi nisz te ri fel adat el lá tá sá val meg -
bí zott tag ja a mi nisz ter ha tás kö rét kor lá to zá sok nél kül
gya ko rol ja.

Az ügyvezetõ miniszter

41.  § A mi nisz ter a Kor mány meg bí za tá sá nak meg szû -
né sé tõl az új mi nisz ter ki ne ve zé sé ig vagy az új Kor mány
más tag já nak a mi nisz te ri fel ada tok ide ig le nes el lá tá sá val
való meg bí zá sá ig ügy ve ze tõ mi nisz ter ként gya ko rol ja
 hatáskörét, ren de le tet azon ban csak ha laszt ha tat lan eset -
ben al kot hat.

42.  § (1) Az ügy ve ze tõ mi nisz ter e meg bí za tá sa meg -
szûnik:

a) az ügy ve ze tõ mi nisz ter le mon dá sá val,
b) az ügy ve ze tõ mi nisz ter ha lá lá val,
c) az ügy ve ze tõ mi nisz ter vá lasz tó jo gá nak el vesz té sé vel,
d) az ügy ve ze tõ mi nisz ter össze fér he tet len sé gé nek

meg ál la pí tá sá val.

(2) Az ügy ve ze tõ mi nisz ter össze fér he tet len sé gé nek
meg ál la pí tá sá ra a 38.  § ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

(3) Ha az ügy ve ze tõ mi nisz ter e meg bí za tá sa meg szû -
nik, ha tás kö rét a Kor mány nak a mi nisz ter el nök vagy az
Alkot mány 39/B.  §-ában meg ha tá ro zott ügy ve ze tõ kor -

mány nak az ügy ve ze tõ mi nisz ter el nök ál tal ki je lölt tag ja
gya ko rol ja.

Az államtitkár feladatköre

43.  § (1) Az ál lam tit kár – tör vény ben meg ha tá ro zott
 kivételekkel – a mi nisz ter tel jes jog kö rû he lyet te se.

(2) Egy mi nisz té ri um ban egy ál lam tit kár mû köd het.

44.  § (1) Az ál lam tit kár te vé keny sé gét a mi nisz ter irá -
nyít ja.

(2) Az ál lam tit kár te kin te té ben tör vény el té rõ rendel -
kezése hi á nyá ban a mun kál ta tói jo go kat a mi nisz ter gya -
ko rol ja.

Az államtitkár javadalmazása

45.  § (1) Az ál lam tit kár alap il let mé nye a köz tiszt vi se lõi
il let mény alap 12-sze re se.

(2) Az ál lam tit kár il let mény ki egé szí tés re jo go sult,
amely nek össze ge az alap il let mény 50%-a.

(3) Az ál lam tit kár ve ze tõi il let mény pót lé ka az alap il let -
mény 65%-a.

(4) Az ál lam tit kár alap il let mé nyét a mi nisz ter el nök át
nem ru ház ha tó ha tás kö ré ben leg fel jebb 30%-kal meg -
emel he ti.

Az államtitkár megbízatásának keletkezése

46.  § (1) Ál lam tit kár rá min den bün tet len elõ éle tû, az
 országgyûlési kép vi se lõk vá lasz tá sán vá lasz tó jog gal ren -
del ke zõ sze mély ki ne vez he tõ.

(2) Az ál lam tit kárt a mi nisz ter el nök nek a mi nisz ter
 véleménye ki ké ré sét köve tõen tett ja vas la tá ra a köz tár sa -
sá gi el nök ne ve zi ki.

(3) Az ál lam tit kár a ki ne ve zé sé ben meg je lölt idõ pont -
ban, en nek hi á nyá ban a ki ne ve zé sé vel hi va tal ba lép.

(4) A ki ne ve zett ál lam tit kár a köz tár sa sá gi el nök elõtt az 
Or szág gyû lés elõtt es küt tevõ, ve ze tõ köz jo gi tiszt sé get
be töl tõ sze mé lyek es kü jé nek meg fe le lõ szö veg gel es küt
vagy fo ga dal mat tesz.

Az államtitkár megbízatásának megszûnése

47.  § Az ál lam tit kár meg bí za tá sa meg szû nik:
a) a Kor mány meg bí za tá sá nak meg szû né sé vel,
b) le mon dá sá val,
c) fel men té sé vel,
d) ha lá lá val,

5484 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/67. szám



e) vá lasz tó jo gá nak el vesz té sé vel,
f) össze fér he tet len sé gé nek meg ál la pí tá sá val.

48.  § (1) Az ál lam tit kár a mi nisz ter el nök út ján a köz tár -
sa sá gi el nök höz in té zett írás be li nyi lat ko za tá val bár mi kor
le mond hat meg bí za tá sá ról. A nyi lat ko za tot az ál lam tit kár
a mi nisz ter hez jut tat ja el, aki azt ha la dék ta la nul to váb bít ja
a mi nisz ter el nök nek.

(2) Le mon dás ese tén az ál lam tit kár meg bí za tá sa meg -
szû né sé nek idõ pont ját a mi nisz ter el nök ja vas la tá ra a köz -
tár sa sá gi el nök ha tá roz za meg, az azon ban nem le het ké -
sõb bi a le mon dás nak a mi nisz ter el nök höz tör té nõ el jut ta -
tá sát kö ve tõ har min ca dik nap nál.

(3) A le mon dás ér vé nyes sé gé hez el fo ga dó nyi lat ko zat
nem szük sé ges.

49.  § (1) A mi nisz ter el nök a mi nisz ter vé le mé nye ki ké -
ré sét köve tõen bár mi kor ja vas la tot te het a köz tár sa sá gi el -
nök nek az ál lam tit kár fel men té sé re.

(2) Fel men tés ese tén az ál lam tit kár meg bí za tá sa meg -
szû né sé nek idõ pont ját a mi nisz ter el nök ja vas la tá ra a köz -
tár sa sá gi el nök ha tá roz za meg.

50.  § Ha az ál lam tit kár az össze fér he tet len sé gét a ki ne -
ve zé sé tõl szá mí tott har minc na pon be lül nem szün te ti
meg, vagy a tiszt sé ge gya kor lá sa so rán vele szem ben
össze fér he tet len sé gi ok me rül fel, a köz tár sa sá gi el nök a
mi nisz ter el nök ja vas la tá ra az in dít vány kéz hez vé te lé tõl
szá mí tott har minc na pon be lül dönt az össze fér he tet len ség
kér dé sé ben.

51.  § Ha az ál lam tit kár meg bí za tá sa a 47.  § d)–e) pont ja
alap ján szû nik meg, en nek té nyét a mi nisz ter el nök elõ ter -
jesz tésére a köz tár sa sá gi el nök ál la pít ja meg.

52.  § Ha az ál lam tit kár meg bí za tá sa a Kor mány meg bí -
za tá sá nak meg szû né sé vel szûnt meg, az új Kor mány meg -
ala ku lá sá ig vagy a 47.  § b)–f) pont ja i ban meg ha tá ro zott
fel té tel be kö vet kez té ig gya ko rol ja ha tás kö rét.

A Miniszterelnöki Hivatalban mûködõ államtitkár

53.  § (1) A 43–52.  §-ok ren del ke zé se it a Mi nisz ter el nö -
ki Hi va tal ban mû kö dõ ál lam tit kár ra az e §-ban meg ha tá ro -
zott el té ré sek kel kell al kal maz ni.

(2) A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ban leg fel jebb négy ál -
lam tit kár mû köd het.

(3) A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ban mû kö dõ ál lam tit kár
köz re mû kö dik az össz kor mány za ti ér de kek ér vé nye sí té sé -
ben, valamint el lát ja a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ
 miniszter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló ren de let ben meg -
ha tá ro zott fel ada to kat.

A szakállamtitkár feladatköre

54.  § (1) A szak ál lam tit kár a Kor mány ál ta lá nos po li ti -
ká já nak ke re te in be lül a jog sza bá lyok nak és a szak mai kö -
ve tel mé nyek nek meg fele lõen irá nyít ja a mi nisz ter fel adat-
és ha tás kö ré nek a mi nisz té rium szer ve ze ti és mû kö dé si
sza bály za tá ban meg ha tá ro zott rész e te kin te té ben a szak -
mai mun kát, valamint dönt a ha tás kö ré be utalt ügyek ben.

(2) A szak ál lam tit kár te vé keny sé gét a mi nisz ter irá nyít -
ja. A szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat ren del kez het úgy,
hogy a szak ál lam tit kár te vé keny sé gét az ál lam tit kár irá -
nyít ja.

(3) A szak ál lam tit kár te kin te té ben tör vény el té rõ ren -
del ke zé se hi á nyá ban a mun kál ta tói jo go kat a tevékeny -
ségét irá nyí tó ál lam i ve ze tõ gya ko rol ja.

(4) Szak ál lam tit ká ri meg bí za tás ki zá ró lag gazdálko -
dási, üze mel te té si vagy hu mán po li ti kai fel ada tok ellátá -
sára nem ad ha tó.

55.  § (1) Egy mi nisz té ri um ban leg fel jebb öt szak ál lam -
tit kár mû köd het.

(2) A szak ál lam tit kárt az ál ta la ki je lölt, az irá nyí tá sa alá
tar to zó fõ osz tály ve ze tõ he lyet te sí ti.

A szakállamtitkár javadalmazása

56.  § (1) A szak ál lam tit kár alap il let mé nye a köztiszt -
viselõi il let mény alap 9-sze re se.

(2) A szak ál lam tit kár il let mény ki egé szí tés re jo go sult,
amely nek össze ge az alap il let mény 50%-a.

(3) A szak ál lam tit kár ve ze tõi il let mény pót lé ka az alap -
il let mény 65%-a.

(4) A szak ál lam tit kár alap il let mé nyét a mi nisz ter – a mi -
nisz ter el nök jó vá ha gyá sát köve tõen – át nem ru ház ha tó
ha tás kö ré ben leg fel jebb 30%-kal meg emel he ti.

A szakállamtitkár megbízatásának keletkezése

57.  § (1) Szak ál lam tit kár rá min den bün tet len elõ éle tû,
az or szág gyû lé si kép vi se lõk vá lasz tá sán vá lasz tó jog gal
ren del ke zõ sze mély ki ne vez he tõ, aki jogi, köz gaz da sá gi
vagy szak irá nyú egye te mi vég zett ség gel ren del ke zik.

(2) A szak ál lam tit kárt a mi nisz ter ja vas la tá ra a mi nisz -
ter el nök ne ve zi ki.

(3) A szak ál lam tit kár a ki ne ve zé sé ben meg je lölt idõ -
pont ban, en nek hi á nyá ban a ki ne ve zé sé vel hi va tal ba lép.

(4) A ki ne ve zett szak ál lam tit kár a mi nisz ter el nök elõtt
az Or szág gyû lés elõtt es küt tevõ, ve ze tõ köz jo gi tiszt sé get
be töl tõ sze mé lyek es kü jé nek meg fe le lõ szö veg gel es küt
vagy fo ga dal mat tesz.
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A szakállamtitkár megbízatásának megszûnése

58.  § A szak ál lam tit kár meg bí za tá sa meg szû nik:
a) a Kor mány meg bí za tá sá nak meg szû né sé vel,
b) le mon dá sá val,
c) fel men té sé vel,
d) ha lá lá val,
e) vá lasz tó jo gá nak el vesz té sé vel,
f) össze fér he tet len sé gé nek meg ál la pí tá sá val.

59.  § (1) A szak ál lam tit kár a mi nisz ter út ján a mi nisz ter -
el nök höz in té zett írás be li nyi lat ko za tá val bár mi kor le -
mond hat meg bí za tá sá ról.

(2) Le mon dás ese tén a szak ál lam tit kár meg bí za tá sa
meg szû né sé nek idõ pont ját a mi nisz ter ja vas la tá ra a
 miniszterelnök ha tá roz za meg, az azon ban nem le het
 késõbbi a le mon dás nak a mi nisz ter hez tör té nõ el jut ta tá sát
kö ve tõ hat va na dik nap nál.

(3) A le mon dás ér vé nyes sé gé hez el fo ga dó nyi lat ko zat
nem szük sé ges.

60.  § (1) A mi nisz ter bár mi kor ja vas la tot te het a mi nisz -
ter el nök nek a szak ál lam tit kár fel men té sé re.

(2) Fel men tés ese tén a szak ál lam tit kár meg bí za tá sa
meg szû né sé nek idõ pont ját a mi nisz ter ja vas la tá ra a
 miniszterelnök ha tá roz za meg.

61.  § Ha a szak ál lam tit kár az össze fér he tet len sé gét a
 kinevezésétõl szá mí tott har minc na pon be lül nem szün te ti
meg, vagy a tiszt sé ge gya kor lá sa so rán vele szem ben
össze fér he tet len sé gi ok me rül fel, a mi nisz ter el nök a
 miniszter ja vas la tá ra az in dít vány kéz hez vé te lé tõl szá mí -
tott har minc na pon be lül dönt az össze fér he tet len ség kér -
dé sé ben.

62.  § Ha a szak ál lam tit kár meg bí za tá sa az 58.  §
d)–e) pont ja alap ján szû nik meg, en nek té nyét a mi nisz ter
elõ ter jesz tésére a mi nisz ter el nök ál la pít ja meg.

63.  § Ha a szak ál lam tit kár meg bí za tá sa a Kor mány meg -
bí za tá sá nak meg szû né sé vel szûnt meg, az 58.  § b)–f) pont -
ja i ban meg ha tá ro zott fel té tel be kö vet kez té ig, illetve az új
szak ál lam tit kár ki ne ve zé sé ig gya ko rol ja ha tás kö rét.

A Miniszterelnöki Hivatalban mûködõ szakállamtitkár

64.  § (1) Az 54–63.  §-ok ren del ke zé se it a Miniszter -
elnöki Hi va tal ban mû kö dõ szak ál lam tit kár ra az e §-ban
meg ha tá ro zott el té ré sek kel kell al kal maz ni.

(2) A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ban mû kö dõ szak ál lam tit -
kár a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl  szóló ren de let ben meg ha tá ro zot tak sze rint
köz re mû kö dik az össz kor mány za ti fel ada tok el lá tá sá ban.

(3) Az 54.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ti la lom a
Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ban mû kö dõ szak ál lam tit kár ra
nem irány adó.

A minisztérium szervezete

65.  § (1) A mi nisz té rium szer ve ze tét e tör vény ke re tei
kö zött a mi nisz té rium szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za ta
ha tá roz za meg.

(2) A szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tot, illetve annak 
mó do sí tá sát a mi nisz ter – a mi nisz ter el nök jó vá ha gyá sát
köve tõen – nor ma tív uta sí tás ban adja ki. Az uta sí tás ér vé -
nyes sé gé nek fel té te le, hogy azt a Ma gyar Köz löny ben az
uta sí tás hatályba lépését meg elõ zõ en köz zé te gyék.

(3) A szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tot a miniszté -
rium hon lap ján a mó do sí tá sok kal egy sé ges szer ke zet ben
köz zé kell ten ni.

(4) A mi nisz té rium lét szám ke re tét – az egyes ál lam i
 vezetõk és a ka bi net fõ nök irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti
egy sé gek együt tes lét szá ma sze rin ti bon tás ban – a szer ve -
ze ti és mû kö dé si sza bály zat ha tá roz za meg.

66.  § (1) A mi nisz té rium a mi nisz te ri ka bi net re, fõ osz tá -
lyok ra és tit kár sá gok ra, a fõ osz tály osz tá lyok ra ta go zó dik.

(2) Ve ze tõi meg bí za tás csak a ha tá lyos szer ve ze ti és
mû kö dé si sza bály zat ban meg ha tá ro zott szer ve ze ti egy ség
te kin te té ben, e tör vény ren del ke zé sei sze rint ad ha tó.

67.  § (1) A mi nisz ter – nor ma tív uta sí tá sá val – több
szak ál lam tit kár vagy fõ osz tály fel adat kö rét érin tõ, ese ti
fel adat el vég zé sé re a fel adat kö rük ben érin tett szak ál lam -
tit ká rok ból és fõ osz tály ve ze tõk bõl álló mun ka cso por tot
hoz hat lét re.

(2) Az uta sí tás ban meg kell ha tá roz ni a mun ka cso port
fel ada tát, ve ze tõ jét, tag ja it és mû kö dé sé nek ide jét.

(3) A mun ka cso port tag ja it a he lyet te sí té sük re egyéb -
ként jo go sult sze mély he lyet te sít he ti.

68.  § (1) A mi nisz te ri ka bi ne tet a ka bi net fõ nök köz vet -
le nül ve ze ti, aki nek te vé keny sé gét a mi nisz ter irá nyít ja.

(2) A ka bi net fõ nök gya ko rol ja a mun kál ta tói jo go kat
a mi nisz te ri ka bi net ál lo má nyá ba tar to zó köz tiszt vi se lõk
fe let t.

(3) A ka bi net fõ nö köt a mi nisz te ri ka bi net ál ta la ki je lölt
köz tiszt vi se lõ je he lyet te sí ti.

(4) A mun kál ta tói jo go kat a ka bi net fõ nök fe let t a
 miniszter, a ka bi net ál lo má nyá ba tar to zó köz tiszt vi se lõk
fe let t a ka bi net fõ nök gya ko rol ja. A ve ze tõi meg bí zás adá -
sa és vissza vo ná sa a mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zik.

69.  § (1) A fõ osz tályt fõ osz tály ve ze tõ ve ze ti, aki nek a
te vé keny sé gét a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat ban
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meg ha tá ro zott szak ál lam tit kár irá nyít ja. A szer ve ze ti és
mû kö dé si sza bály zat ren del kez het úgy, hogy a fõ osz tály -
ve ze tõ te vé keny sé gét a mi nisz ter, az ál lam tit kár vagy a ka -
bi net fõ nök irá nyít ja.

(2) A fõ osz tály ve ze tõ, valamint az ál ta la ve ze tett fõ osz -
tály ál lo má nyá ba tar to zó köz tiszt vi se lõk fe let t a mun kál ta -
tói jo go kat a fõ osz tály ve ze tõ te vé keny sé gét irá nyí tó ál -
lam i ve ze tõ vagy – ha a fõ osz tály ve ze tõ te vé keny sé gét a
 miniszter vagy a ka bi net fõ nök irá nyít ja – a ka bi net fõ nök
gya ko rol ja. A ve ze tõi meg bí zás adá sa és vissza vo ná sa a
mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zik.

(3) Az osz tá lyo kat fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes vagy osz -
tály ve ze tõ ve ze ti, aki nek a te vé keny sé gét a fõ osz tály ve ze -
tõ irá nyít ja.

(4) A fõ osz tá lyon – ha a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály -
zat ezt le he tõ vé te szi – a fõ osz tály ve ze tõ ál ta lá nos he lyet -
te sí té sé re egy, osz tályt nem ve ze tõ fõosztályvezetõ-
 helyettes mû köd het.

70.  § (1) Az ál lam i ve ze tõ te vé keny sé gé nek el lá tá sát
– ha a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat így ren del ke zik –
tit kár ság se gí ti.

(2) A mi nisz ter el nök tit kár sá gát fõ osz tály ve ze tõ ve ze ti,
aki nek te vé keny sé gét a mi nisz ter el nök irá nyít ja.

(3) A mi nisz ter tit kár sá gát fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes,
osz tály ve ze tõ vagy po li ti kai fõ ta nács adó ve ze ti, aki nek
a te vé keny sé gét a ka bi net fõ nök irá nyít ja.

(4) Az ál lam tit kár tit kár sá gát fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes
vagy osz tály ve ze tõ ve ze ti, aki nek a te vé keny sé gét az ál -
lam tit kár irá nyít ja.

(5) A szak ál lam tit kár tit kár sá gát köz vet le nül a szak ál -
lam tit kár vagy olyan osz tály ve ze tõi meg bí za tás sal ren del -
ke zõ sze mély ve ze ti, aki nek te vé keny sé gét a szak ál lam tit -
kár irá nyít ja.

(6) A tit kár ság ál lo má nyá ba tar to zó köz tiszt vi se lõk fe -
let t a mun kál ta tói jo go kat a tit kár ság ve ze tõ jé nek te vé -
keny sé gét irá nyí tó vagy a tit kár sá got köz vet le nül ve ze tõ
ál lam i ve ze tõ, illetve ka bi net fõ nök gya ko rol ja. A ve ze tõi
meg bí zás adá sa és vissza vo ná sa a mi nisz ter el nök titkár -
ságának ve ze tõ je ese té ben a mi nisz ter el nök, egyéb ese tek -
ben a mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zik.

IV. Fejezet

A KORMÁNYHIVATALOK
ÉS A KÖZPONTI HIVATALOK

A kormányhivatalok

71.  § (1) A kor mány hi va tal tör vény ál tal lét re ho zott,
a Kor mány irá nyí tá sa alatt mû kö dõ köz pon ti államigaz -
gatási szerv.

(2) A kor mány hi va tal fel ügye le tét a mi nisz ter el nök ál tal 
ki je lölt mi nisz ter lát ja el, aki e ha tás kö ré ben – ha tör vény
el té rõ en nem ren del ke zik – kü lö nö sen

a) ja vas la tot tesz a kor mány hi va tal ve ze tõ jé nek és
 helyettesének ki ne ve zé sé re,

b) tör vény vagy kor mány ren de let fel ha tal ma zá sa alap -
ján jog sza bályt alkot a kor mány hi va tal fel adat kö ré be tar -
to zó kér dé sek ben, illetve elõ ter jesz tést tesz tör vény vagy
kor mány ren de let al ko tá sá ra,

c) kép vi se li a kor mány hi va talt a Kor mány és az
 Országgyûlés elõtt.

(3) A kor mány hi va tal tör vény ben meg ha tá ro zott fel -
adat kör ében nem uta sít ha tó.

(4) A kor mány hi va tal – ha tör vény el té rõ en nem ren del -
ke zik – fe je ze ti jo go sít vá nyok kal fel ha tal ma zott költ ség -
ve té si szerv, amely nek költ ség ve té se a fel ügye le tét el lá tó
mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té rium költ ség ve té si fe je ze -
tén be lül ön ál ló cí met ké pez.

72.  § (1) A kor mány hi va tal szer ve ze tét a kor mány hi va -
tal szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za ta ha tá roz za meg,
ame lyet a mi nisz ter el nök jó vá ha gyá sát köve tõen a kor -
mány hi va talt fel ügye lõ mi nisz ter nor ma tív uta sí tás ban
ad ki. Az uta sí tás ér vé nyes sé gé nek fel té te le, hogy azt a
Ma gyar Köz löny ben az uta sí tás hatályba lépését meg elõ -
zõ en köz zé te gyék.

(2) A szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tot a kormány -
hivatal hon lap ján a mó do sí tá sok kal egy sé ges szer ke zet ben 
köz zé kell ten ni.

(3) A kor mány hi va tal lét szám ke re tét a szer ve ze ti és mû -
kö dé si sza bály zat ha tá roz za meg.

(4) A kor mány hi va tal te rü le ti szer vek kel ak kor ren del -
ke zik, ha erre a kor mány hi va talt lét re ho zó tör vény ki fe je -
zet ten le he tõ sé get ad.

(5) A kor mány hi va tal ve ze tõ je – ha tör vény el té rõ en
nem ren del ke zik – ál lam tit ká ri il let mény re és jut ta tá sok ra
jo go sult.

(6) A kor mány hi va tal ve ze tõ jé nek he lyet te se – ha tör -
vény el té rõ en nem ren del ke zik – szak ál lam tit ká ri il let -
mény re jo go sult.

(7) Ha a kor mány hi va talt tes tü let ve ze ti, és tör vény el té -
rõ en nem ren del ke zik, a tes tü let el nö ke ál lam tit ká ri il let -
mény re és jut ta tá sok ra, a tes tü let tag jai szak ál lam tit ká ri
 illetményre jo go sul tak.

(8) A kor mány hi va tal ra – ha tör vény el té rõ en nem ren -
del ke zik – e tör vény 66–70.  §-ait meg fele lõen al kal maz ni
kell.

A központi hivatal

73.  § (1) A köz pon ti hi va tal kor mány ren de let ál tal lét re -
ho zott, mi nisz ter irá nyí tá sa alatt mû kö dõ köz pon ti ál lam -
igaz ga tá si szerv.
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(2) A köz pon ti hi va tal – ha jog sza bály el té rõ en nem ren -
del ke zik – az õt irá nyí tó mi nisz ter ál tal ve ze tett miniszté -
rium költ ség ve té si fe je ze tén be lül ön ál ló cí met ké pez.

74.  § (1) A köz pon ti hi va tal szer ve ze tét a köz pon ti hi va -
tal szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za ta ha tá roz za meg,
ame lyet a köz pon ti hi va talt irá nyí tó mi nisz ter nor ma tív
uta sí tás ban ad ki.

(2) A szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tot a köz pon ti
 hivatal vagy az azt irá nyí tó mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz -
té rium hon lap ján a mó do sí tá sok kal egy sé ges szer ke zet ben 
köz zé kell ten ni.

(3) A köz pon ti hi va tal lét szám ke re tét az irá nyí tó mi -
nisz ter a pénz ügy mi nisz ter egyet ér té sé vel ki adott nor -
matív uta sí tás ban ha tá roz za meg.

(4) A köz pon ti hi va tal te rü le ti szer vek kel ak kor ren del -
ke zik, ha erre a köz pon ti hi va talt lét re ho zó kor mány ren de -
let ki fe je zet ten le he tõ sé get ad.

(5) A köz pon ti hi va tal ra – ha jog sza bály el té rõ en nem
ren del ke zik – e tör vény 66–70.  §-ait meg fele lõen al kal -
maz ni kell.

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Módosuló rendelkezések

75.  § (1) A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXIII. tör vény (a továb biak ban: Ktv.) 1.  § (3) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az Alkot mány bíró ság Hi va ta lá nak ve ze tõ je,
valamint az Or szág gyû lés Hi va ta lá nak ve ze tõi az ál lam tit -
kár ral, az Or szág gyû lés Hi va ta lá nak he lyet tes ve ze tõi a
szak ál lam tit kár ral azo nos il let mény ben, ille tõ leg jut ta tás -
ban ré sze sül nek.”

(2) A Ktv. 31/C.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A fõ tiszt vi se lõ alap il let mény re jo go sult, amely nek
össze ge az il let mény alap ti zen há rom szo ro sa. A köz pon ti
köz igaz ga tá si szerv nél köz szol gá la ti jog vi szony ban álló
fõ osz tály ve ze tõ fõ tiszt vi se lõ nek fõ tiszt vi se lõi il let mény -
pót lék jár, amely nek mér té ke a fõ tiszt vi se lõi alap il let mény 
25%-a. A fõ tiszt vi se lõ il let mény ki egé szí tés re, ve ze tõ
 fõtisztviselõ ve ze tõi alap il let mény re – ide gen nyelv-tu dá si
pót lék ki vé te lé vel – és egyéb il let mény pót lék ra nem jo go -
sult. Ha a fõ tiszt vi se lõ nek a fõ tiszt vi se lõi ki ne ve zé sét
meg elõ zõ en meg ál la pí tott il let mé nye ma ga sabb, mint
a meg ál la pít ha tó fõ tiszt vi se lõi il let mé nye, a ma ga sabb
 illetményére jo go sult. A fõ tiszt vi se lõ il let mé nyé rõl a mi -
nisz ter el nök a ki ne ve zés ben ren del ke zik.”

(3) A frek ven cia gaz dál ko dás ról  szóló 1993. évi
LXII. tör vény (a továb biak ban: Frektv.) 5.  § (2) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A Ta nács há rom tag ját a mi nisz ter el nök a mi nisz ter
ja vas la tá ra ne ve zi ki és men ti fel. A mi nisz ter el nök ál tal
ki ne ve zett ta gok vissza hí vá sá ról a mi nisz ter el nök a mi -
nisz ter ja vas la tá ra ha tá roz.”

Felhatalmazás

76.  § (1) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let -
ben sza bá lyoz za a mi nisz ter, az ál lam tit kár, a kor mány biz -
tos, a szak ál lam tit kár, a mi nisz te ri biz to s és 27.  § (2) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott sze mély jut ta tá sa it.

(2) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy a Kor mány
vagy a Kor mány tag ja irá nyí tá sa alá tar to zó államigazga -
tási szer vek te kin te té ben a köz tiszt vi se lõ ket meg il le tõ jut -
ta tá sok ra vo nat ko zó sza bá lyo kat ren de let ben ál la pít son
meg.

(3) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter el nök, hogy ren de let -
ben je löl je ki a mi nisz tert he lyet te sí tõ más mi nisz tert,
valamint a kor mány biz tost irá nyí tá si jog kör rel ru ház za fel.

(4) Fel ha tal ma zást kap a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze -
tõ mi nisz ter, hogy ren de let ben je löl je ki az õt he lyet te sí tõ
ál lam tit kárt.

Hatálybalépés

77.  § (1) Ez a tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ hó nap elsõ
nap ján lép ha tály ba.

(2) E tör vény 72.  § (4) be kez dé se és 74.  § (4) be kez dé se
2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(3) E tör vény hatályba lépésével egy ide jû leg a Ma gyar
Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi XXXI. tör vény 
2.  § (1) be kez dé sé ben és 1. szá mú mel lék let 1.  § (2) be kez -
dé sé ben a „mi nisz ter el nök nek a Kor mány hoz zá já ru lá sá -
val tett” szö veg ré szek he lyé be a „mi nisz ter el nök” szö ve -
gek, a Ktv. 43.  § (5) be kez dés fel ve ze tõ szö ve gé ben az „Az 
ál lam tit kár, a he lyet tes ál lam tit kár, a fõ osz tály ve ze tõ” szö -
veg rész he lyé be az „A fõ osz tály ve ze tõ” szö veg, a Frektv.
5.  § (9) be kez dé sé nek b) pont já ban a „Kor mány ál tal de le -
gált” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter el nök ál tal ki ne ve -
zett” szö veg, az ál lam tu laj do ná ban lévõ vál lal ko zói va -
gyon ér té ke sí té sé rõl  szóló 1995. évi XXXIX. tör vény 12.  § 
(3) be kez dé sé ben, valamint 14.  § (2) be kez dé sé nek elsõ,
má so dik és ne gye dik mon da tá ban, valamint 14.  § (4) be -
kez dé sé ben a „Kor mány” szö veg rész he lyé be a „mi nisz -
ter el nök” szö veg, a sport ról  szóló 2004. évi I. tör vény 48.  § 
(4) be kez dé sé nek má so dik és ne gye dik mon da tá ban,
valamint 53.  § (2) be kez dé sé ben a „Kor mány” szö veg rész
 helyébe a „mi nisz ter el nök” szö veg lép.
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(4) E tör vény hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a Ktv. 2.  § a) pont ja, 3.  § a) pont ja, 10.  § (1) be kez -
dés ben az „– a köz igaz ga tá si ál lam tit ká ri, he lyet tes ál lam -
tit ká ri be osz tást ki vé ve –” szö veg rész, 22/A.  § (8) be kez -
dés b) pont já ban az „a köz igaz ga tá si ál lam tit kár, he lyet tes
ál lam tit kár, cím ze tes ál lam tit kár, az ál lam tit ká ri, he lyet tes
ál lam tit ká ri jut ta tás ban ré sze sü lõ köz tiszt vi se lõ, valamint” 
szö veg rész, 31.  § (8) be kez dés ben az „ille tõ leg – fel té ve,
ha ilyet ré szé re meg ál la pí tot tak – ál lam tit ká ri, he lyet tes
 államtitkári jut ta tás ra,” szö veg rész, 31/A.  § (3) be kez dé se, 
41.  § (5) be kez dés d) és e) pont jai, 43.  § (5) be kez dés
a) pont já ban az „az ál lam tit kár, a he lyet tes ál lam tit kár,
 illetve” szö veg rész, 45.  § (1) be kez dés a)–d) pont jai, 46.  §
(1) be kez dés a) pont ja, 46.  § (1) be kez dés b) pont já ban a
„he lyet tes ál lam tit kár,” szö veg rész, 46.  § (2) be kez dés
a) pont ja, 47.  § (1) be kez dés má so dik mon da ta, 73.  §
(4) be kez dé se, valamint 76.  § (2) be kez dés ben az „és a
 miniszteri il let mény hez kö tõ dõ kü lön jog sza bá lyok ban
meg ha tá ro zott jut ta tá sok ra” szö veg rész.

(5) E tör vény hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról és
fe le lõs sé gé rõl  szóló 1997. évi LXXIX. tör vény (a továb -
biak ban: Jt.), a tár sa da lom biz to sí tá s pénz ügyi alap ja i nak
1999. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 1998. évi XCI. tör vény
39.  § (3) be kez dés j) pont ja, az ál lam szer ve zet re vonat -
kozó egyes tör vények, to váb bá az in gat lan-nyil ván tar tás -
ról, az egész ség ügy rõl, valamint a ha lá szat ról és a hor gá -
szat ról  szóló tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 1999. évi
CXIX. tör vény 4.  §-a, a köz tár sa sá gi el nök, a mi nisz ter el -
nök, az Or szág gyû lés el nö ke, az Alkot mány bíró ság el nö ke 
és a Leg fel sõbb Bí ró ság el nö ke tisz te let díj ár ól és juttatá -
sairól  szóló 2000. évi XXXIX. tör vény 28.  § (3)–(5) be -
kez dé se, a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXIII. tör vény, valamint egyéb tör vények mó do sí tá sá ról
 szóló 2001. évi XXXVI. tör vény 86.  §-a, valamint 102.  §
(1) be kez dés c) pont ja, a Hon vé del mi Mi nisz té rium és
a Hon véd Ve zér kar in teg rá ci ó já val érin tett tör vények
 módosításáról  szóló 2001. évi XLIII. tör vény 24.  §-a, a
vagyonnyilat kozat-tételi kö te le zett ség re vo nat ko zó egyes
sza bá lyok mó do sí tá sá ról  szóló 2003. évi CXXIV. tör vény
1.  §-a,  továbbá a te rü let fej lesz tés rõl és a te rü let ren de zés rõl 
 szóló 1996. évi XXI. tör vény 17.  § (6) be kez dé sé nek
f) pont jában a „ki ne ve zett” szö veg rész, a fegy ve res szer -
vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról
 szóló 1996. évi XLIII. tör vény (a továb biak ban: Hszt.)
42.  § (4) be kez dé sé nek „cím ze tes ál lam tit kár,” szöveg -
része, a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról és
fe le lõs sé gé rõl  szóló 1997. évi LXXIX. tör vény mó do sí tá -
sá ról  szóló 2002. évi XVII. tör vény, az Euró pai Par la ment
 magyarországi kép vi se lõ i nek jog ál lá sá ról  szóló 2004. évi
LVII. tör vény 8.  § (2) be kez dés d) pont já nak „ , cím ze tes”
szö veg ré sze.

(6) E tör vény hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény 18/A.  § (5) be kez dé sé nek ne gye dik mon da ta, to váb -

bá 18/A.  § (6) be kez dé sé nek har ma dik mon da ta, a sta tisz -
ti ká ról  szóló 1993. évi XLVI. tör vény 4.  § (3) be kez dé se,
a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mi á ról  szóló 1994. évi
XL. tör vény 18.  § (3) be kez dé se, a Hszt. 245/D.  § (4) be -
kez dé sé ben az „és – fel té ve, ha ilyet ré szé re meg ál la pí tot -
tak – az ál lam tit ká ri, he lyet tes ál lam tit ká ri jut ta tá so kat kell 
biz to sí ta ni” szö veg rész, a tár sa da lom biz to sí tá s pénz ügyi
alap ja i nak és a tár sa da lom biz to sí tá s szer ve i nek ál lam i fel -
ügye le té rõl  szóló 1998. évi XXXIX. tör vény 8.  § (3) be -
kez dé se, a 2001. évi nép szám lá lás ról, valamint a sta tisz ti -
ká ról  szóló 1993. évi XLVI. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló
1999. évi CVIII. tör vény 6.  § (2) be kez dé se, a Szer ve zett
Bû nö zés El le ni Ko or di ná ci ós Köz pont ról  szóló 2000. évi
CXXVI. tör vé ny 12.  § (2) be kez dé se, a vil la mos ener gi á ról 
 szóló 2001. évi CX. tör vény 7.  § (2) be kez dé sé nek má so -
dik mon da ta, az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal ról
 szóló 2002. évi LXV. tör vény 5.  § (1) be kez dé sé nek má so -
dik mon da ta, az el múlt rend szer tit kos szol gá la ti te vé keny -
sé gé nek fel tá rá sá ról és az Ál lam biz ton sá gi Szol gá la tok
Tör té ne ti Le vél tá ra lét re ho zá sá ról  szóló 2003. évi III. tör -
vény 9.  § (6) be kez dé sé nek elsõ mon da ta, az elekt ro ni kus
hír köz lés rõl  szóló 2003. évi C. tör vény 19.  § (2) be kez dé -
se, a köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör vény
377.  § (3) be kez dé se, a 394.  § (2) be kez dé sé nek har ma dik
mon da ta, 395.  § (4) be kez dé sé nek ne gye dik és ötö dik
mon da ta, a vas úti köz le ke dés rõl  szóló 2005. évi
CLXXXIII. tör vény 70.  § (2) be kez dé sé nek má so dik mon -
da ta.

Átmeneti rendelkezések

78.  § (1) A mi nisz te rek az ál ta luk irá nyí tott miniszté -
rium új szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tát úgy ad ják ki,
hogy az e tör vény hatályba lépését kö ve tõ hó nap elsõ nap -
já ig ha tály ba lép jen.

(2) A mi nisz te rek az ál ta luk fel ügyelt kor mány hi va tal
vagy az ál ta luk irá nyí tott köz pon ti hi va tal új szer ve ze ti és
mû kö dé si sza bály za tát úgy ad ják ki, hogy az e tör vény
hatályba lépését kö ve tõ har ma dik hó nap elsõ nap já ig
 hatályba lép jen.

(3) Az új szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat hatályba -
lépésével egy ide jû leg az e tör vénynek meg nem fe le lõ
 vezetõi meg bí za tá so kat vissza kell von ni.

79.  § (1) E tör vény hatályba lépésével egy ide jû leg a kor -
mány biz to sok, a kor mány meg ha tal ma zot tak, a kor mány -
meg bí zot tak és a mi nisz te ri biz to sok e meg bí za tá sa meg -
szû nik.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze mély ott meg -
je lölt jo go sult sá gá nak meg szû né se az érin tett fog lal koz ta -
tá si jog vi szo nyát nem érin ti, õt a fog lal koz ta tá si jog vi szo -
nyá ra vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek sze rint be kell
so rol ni.
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80.  § (1) E tör vény hatályba lépésével egy ide jû leg a köz -
igaz ga tá si ál lam tit ká rok, a cím ze tes ál lam tit ká rok és a he -
lyet tes ál lam tit ká rok meg bí za tá sa e tör vény ere jé nél fog va
meg szû nik, ré szük re ve ze tõ be osz tást fel aján la ni nem kell, 
azon ban meg bí za tá suk meg szû né sé re a Jt. 29.  § (4)–(7) be -
kez dé se it az e tör vény ben meg ha tá ro zott el té ré sek kel
 alkalmazni kell.

(2) Azok a köz igaz ga tá si ál lam tit ká rok, cím ze tes ál lam -
tit ká rok és he lyet tes ál lam tit ká rok, aki ket e tör vény
hatályba lépését köve tõen hat hó na pon be lül bár mely
 államigazgatási szerv nél mi nisz ter ré, ál lam tit kár rá vagy
szak ál lam tit kár rá ne vez nek ki, az (1) be kez dés alap ján
vég ki elé gí tés re nem jo go sul tak, illetve azt kö te le sek
vissza fi zet ni, to váb bá õket a fel men té si idõ bõl a ki ne ve zé -
sü ket köve tõen hát ra le võ idõ te kin te té ben az (1) be kez dés
alap ján jut ta tá sok nem il le tik meg.

(3) Ha a (2) be kez dés ha tá lya alá tar to zó sze mélyt az ott
meg ha tá ro zott eset ben ne vez nek ki szak ál lam tit kár rá,
e meg bí za tá sá nak fel men tés sel tör té nõ meg szû né se ese té -
ben a Jt. e tör vény ki hir de té se kor ha tá lyos 29.  § (4)–(7) be -
kez dé sét al kal maz ni kell az zal, hogy e ren del ke zé sek
 alkalmazása szem pont já ból köz igaz ga tá si ál lam tit ká ri,
cím ze tes ál lam tit ká ri és he lyet tes ál lam tit ká ri, valamint
szak ál lam tit ká ri meg bí za tá sá nak ide jét együt te sen kell
figye lembe ven ni.

(4) Ahol jog sza bály köz igaz ga tá si ál lam tit kár szá má ra
fel adat- vagy ha tás kört ál la pít meg, azt a mi nisz ter gya ko -
rol ja.

81.  § (1) Az e tör vény hatályba lépésekor a Kor mány
vagy a mi nisz ter el nök ren de le té vel vagy ha tá ro za tá val
biz to sí tott ál lam tit ká ri és he lyet tes ál lam tit ká ri il let mény -
re, ille tõ leg jut ta tá sok ra való jo go sult ság e tör vény
hatályba lépésekor meg szû nik.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze mély ott meg -
je lölt jo go sult sá gá nak meg szû né se az érin tett fog lal koz ta -
tá si jog vi szo nyát nem érin ti, õt a fog lal koz ta tá si jog vi szo -
nyá ra vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek sze rint be kell
so rol ni.

(3) Ahol tör vény ál lam tit kárt meg il le tõ il let ményt,
illetve jut ta tá so kat em lít, azon ál lam tit kárt meg il le tõ il let -
ményt, illetve jut ta tá so kat kell ér te ni.

(4) Ahol tör vény he lyet tes ál lam tit kárt meg il le tõ il let -
ményt, illetve jut ta tá so kat em lít, azon a szak ál lam tit kárt
meg il le tõ il let ményt, illetve jut ta tá so kat kell ér te ni.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke
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