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201/2010. (VI. 28.) Korm. 
rendelet

A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati
segédeszközök és gyógyfürdõellátások árához nyújtott támogatások
elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet
módosításáról 21568

202/2010. (VI. 28.) Korm. 
rendelet

Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalról szóló 
273/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a Vám- és Pénzügyõrség
szervezetérõl, valamint egyes szervek kijelölésérõl szóló 
314/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 21569

203/2010. (VI. 28.) Korm. 
rendelet

Az életüktõl és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról
szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról szóló 
111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról 21570

3/2010. (VI. 28.) KIM 
rendelet

Az egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgok zálogjogi
nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 80/2009. (XII. 28.) IRM rendelet 
módosításáról 21572

1/2010. (VI. 28.) NGM 
rendelet

A vám- és pénzügyõrség hivatásos állományú tagjainak szolgálati
viszonyával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 
15/1997. (V. 8.) PM rendelet módosításáról 21572

193/2010. (VI. 28.) KE 
határozat

Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetésérõl 
és nyugállományba helyezésérõl 21574

194/2010. (VI. 28.) KE 
határozat

Nyugállományú rendõr altábornagy hivatásos állományba visszavételérõl 21574

1134/2010. (VI. 28.) Korm. 
határozat

Az Európai Unióról szóló Szerzõdéshez, az Európai Unió Mûködésérõl szóló
Szerzõdéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó
Szerzõdéshez csatolt, az átmeneti rendelkezésekrõl szóló jegyzõkönyv
módosítása szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról 21575

1135/2010. (VI. 28.) Korm. 
határozat

A 2007. április 25-én és 30-án aláírt, az egyrészrõl az Amerikai Egyesült
Államok, másrészrõl az Európai Közösség és tagállamai közötti
légiközlekedési megállapodás módosításáról szóló jegyzõkönyv
szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról 21575
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25/2010. (VI. 28.) KüM 
határozat

Az egyrészrõl az Izlandi Köztársaság Kormánya, a Liechtensteini
Nagyhercegség Kormánya, a Norvég Királyság Kormánya, másrészrõl
a Magyar Köztársaság Kormánya között 2005. július 7-én létrejött, 
az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2004–2009 közötti végrehajtásáról
szóló együttmûködési megállapodás módosításáról szóló megállapodás
kihirdetésérõl szóló 33/2010. (II. 23.) Korm. rendelet 4. és 5. §-ainak
hatálybalépésérõl 21576

26/2010. (VI. 28.) KüM 
határozat

A Norvég Királyság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között
2005. június 10-én létrejött, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus
2004–2009 közötti végrehajtásáról szóló együttmûködési megállapodás
kihirdetésérõl szóló 33/2010. (II. 23.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ainak
hatálybalépésérõl 21576
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II. Tör vé nyek

2010. évi LVII. törvény
a helyi iparûzési adóval kapcsolatos egyes törvények módosításáról*

1.  § A helyi adókról  szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 43.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„43.  § (1) A helyi adóval és az önkormányzat költségvetése javára más jogszabályban megállapított minden adóval
kapcsolatos eljárásban az e törvényben és az adózás rendjérõl  szóló törvényben foglaltakat – a (2)–(3) bekezdésben
meghatározott eltérésekkel – kell alkalmazni.
(2) Az önkormányzat az adóelõleg- és az adófizetés esedékességére vonatkozóan – ideértve a 42.  § (3) bekezdésében
meghatározott esetet is – az adózás rendjérõl  szóló törvényben foglaltaktól, továbbá a 41.  §-ban szabályozottaktól
eltérõen rendelkezhet, ha ezzel az adóalany számára válik kedvezõbbé kötelezettségének teljesítése.
(3) Az önkormányzat a helyi adóval kapcsolatban rendeletet alkothat az adózás rendjérõl  szóló törvényben nem
szabályozott eljárási kérdésben.”

2.  § Az adózás rendjérõl  szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 19.  § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Az önadózás és az adóbeszedés útján megállapított adó esetén az adókötelezettség keletkezését annak
bekövetkeztétõl (a tevékenység megkezdésétõl) számított 15 napon belül az erre a célra rendszeresített
nyomtatványon jelenti be az adózó az önkormányzati adóhatóságnál. Az iparûzési tevékenységet ideiglenes, alkalmi
jelleggel folytató adózó, adóköteles tevékenységének megkezdésekor köteles ezt az önkormányzati adóhatóságnál
bejelenteni. A bejelentési kötelezettséget az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell teljesíteni, ha
az önkormányzati adóhatóságnál a bejelentésre nyomtatványt rendszeresítettek.”

3.  § Az Art. 32.  § (1) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A vállalkozók kommunális adójáról és a helyi iparûzési adóról az adóévet követõ év május 31-éig kell bevallást
tenni. Az adózónak a helyi iparûzési adóelõlegkiegészítés összegérõl az önkormányzati adóhatóság által
rendszeresített nyomtatványon a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig kell bevallást tennie. Az ideiglenes jelleggel
végzett iparûzési tevékenység után fizetendõ iparûzési adóról – a megfizetés határidejével egyezõen – a tevékenység
befejezésének napját követõ hónap 15. napjáig kell bevallást tenni.”

4.  § Az Art. 72.  § (1) bekezdése kiegészül a következõ e) ponttal:
[72.  § (1) Az állami adóhatóság jár el minden]
„e) az önkormányzatokat megilletõ helyi adóval, illetve a gépjármûadóval összefüggõ tartozások megkeresés alapján
történõ végrehajtása”
[ügyében, feltéve, hogy azt törvény vagy kormányrendelet nem utalja más hatóság vagy adóhatóság hatáskörébe.]

5.  § Az Art. 72.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A csõdeljárásban, a felszámolási eljárásban, a végelszámolásban, a vagyonrendezési és adósságrendezési
eljárásban
a) a központi költségvetést megilletõ követelések tekintetében hitelezõként,
b) a vámhatóság hatáskörébe tartozó, továbbá a magánnyugdíjpénztárt megilletõ tagdíjjal (tagdíj-kiegészítéssel),
késedelmi pótlékkal, önellenõrzési pótlékkal összefüggõ követelések tekintetében a hitelezõk képviselõjeként
az állami adóhatóság jár el.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. június 21-i ülésnapján fogadta el.
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6.  § Az Art. 81.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„81.  § Az önkormányzati adóhatóság jár el elsõ fokon
a) a helyi adók,
b) a belföldi rendszámú gépjármûvek adója,
c) a termõföld bérbeadásából származó jövedelem (ideértve a földjáradékot is) adóztatása,
d) törvényben meghatározott esetben a magánszemélyt terhelõ adók módjára behajtandó köztartozások
ügyében.”

7.  § Az Art. 82.  §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Helyi adóügyben az az önkormányzati adóhatóság jár el, amelynek önkormányzata a helyi adót bevezette.”

8.  § Az Art. 146.  §-a a következõ új (3) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejûleg a jelenlegi (3)–(5) bekezdések számozása
(4)–(6) bekezdésekre módosul:
„(3) Az önkormányzati adóhatóságot megilletõ tartozások megkeresés alapján történõ végrehajtása esetén
a végrehajtást az adózóra az általános illetékességi szabályok szerint illetékes állami adóhatóság folytatja le.”

9.  § Az Art. 161.  §-át követõen a következõ új címmel és 161/A.  §-sal egészül ki:

„Végrehajtás az önkormányzati adóhatóság megkeresésére
161/A.  § (1) Az állami adóhatóság – az e §-ban rögzített eltérésekkel – az adók módjára behajtandó köztartozások
behajtására irányadó szabályok szerint az önkormányzati adóhatóság megkeresése alapján végrehajtja
az önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott helyi adóval, illetve gépjármûadóval összefüggõ tartozásokat.
(2) Az önkormányzati adóhatóság havonta, a hónapot követõ hó 15. napjáig keresheti meg az állami adóhatóságot
a legalább 10 000 forintot elérõ tartozás végrehajtása céljából. A megkeresésben nem kell megjelölni azt a jogszabályt, 
amely az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott tartozás végrehajtását lehetõvé teszi.
(3) Az önkormányzati adóhatóság az állami adóhatóság megkeresése elõtt megkísérli a tartozás átvezetéssel és
visszatartás útján történõ végrehajtását, ha ennek feltételei fennállnak.
(4) Az állami adóhatóság a tartozás biztosítása érdekében jelzálogjogot is bejegyeztethet az adós tulajdonában lévõ
ingatlanra.
(5) Az önkormányzati adóhatóság megkeresése nem tartalmazhatja azon tartozás összegét, amelyre vonatkozóan
az önkormányzati adóhatóság már visszatartási jog gyakorlását kezdeményezte az állami adóhatóságnál.
(6) Több önkormányzati adóhatóság megkeresése esetén az állami adóhatóság által behajtott összeg azt
az önkormányzati adóhatóságot illeti meg, amelynek megkeresése korábban érkezett az állami adóhatósághoz.
(7) E törvény 147.  §-a szerinti feladatokat az önkormányzati adóhatóság végzi.”

10.  § Az Art. 167.  §-a (1) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A magán-nyugdíjpénztári tagdíjhoz kapcsolódó befizetések tekintetében a nettó pótlékszámítás nem alkalmazható.”

11.  § Az Art. 177/A.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„177/A.  § Az állami adóhatóság a felszámolás alatt álló szervezetekkel szemben fennálló, a központi költségvetést,
az elkülönített állami pénzalapokat, a Nyugdíjbiztosítási és az Egészségbiztosítási Alapot megilletõ követeléseivel
kapcsolatos engedményezési jogát pályáztatás útján gyakorolhatja. Az engedményezésre a Ptk. 328–330.  §-ai
megfelelõen alkalmazandóak. Nem engedményezhetõ olyan követelés, amely mögött jogszabályon vagy kötelmi
jogviszonyon alapulva a Magyar Állammal, az önkormányzattal, illetve azok intézményeivel vagy egyszemélyes
társaságaival szemben követelés lenne érvényesíthetõ.”

12.  § Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl  szóló 2009. évi CXV. törvény 7.  §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) A nyilvántartást vezetõ szerv a 9.  § szerinti igazolás megküldésével egyidejûleg a nyilvántartásba vételrõl értesíti
az állami adóhatóságot, a Központi Statisztikai Hivatalt, valamint a székhely és telephely szerinti önkormányzati
adóhatóságot (a fõvárosban a fõvárosi önkormányzati adóhatóságot).”

13.  § Ez a törvény 2010. június 29. napján lép hatályba. Ezzel egyidejûleg hatályát veszti az Art. 17.  § (15) bekezdése,
43.  §-ának (10)–(12) bekezdései, 43/A–B.  §-ai, 52.  §-ának (18)–(22) bekezdései, a 106.  § (1) bekezdés utolsó mondata,
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119.  §-ának (6) bekezdése, 133/B.  §-a, 134/A.  §-a, a 167.  § (2) bekezdése, a 168.  § (2) bekezdés utolsó mondata, a 170.  §
(1) bekezdés utolsó mondata, a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról  szóló 2009. évi 
LXXVII. törvénynek – a 2009. évi CXVI. törvénnyel a hatálybalépést megelõzõen részben módosított – 212.  §-a, és
214–219.  §-ai, valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl  szóló 2009. évi CXXX. törvény 50.  §-a.

14.  § (1) Hatályát veszti az Art. 1. sz. melléklet I/A) 1. pontjának elsõ mondatában az „a helyi iparûzési adójáról” szövegrész,
az 1. sz. melléklet I/A) 1. pontjának utolsó mondata, az 1. sz. melléklet I/B) 2/A. pontja, valamint a 2. sz. melléklet
I. (Határidõk) 4. pontja.

(2) Az Art. 2. sz. melléklet I. (Általános rendelkezések) 3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. Az állami adóhatóságnál nyilvántartott adót – a magánszemély által fizetett jövedelemadót, különadót,
egyszerûsített közteherviselési hozzájárulást, egészségügyi hozzájárulást, járulékot, valamint a magánszemélyt
terhelõ vagyonszerzési illetéket a cégautó-adót és az egyes nagy értékû vagyontárgyakat terhelõ adót kivéve –,
a költségvetési támogatást 1000 forintra kerekítve kell megfizetni. Az adózónak – személyétõl függetlenül –
a cégautó-adójáról benyújtott adóbevallásában az adatokat forintban kell megfizetnie. Az adózó a 100 forintot el nem
érõ jövedelemadóját, különadóját, egészségügyi hozzájárulását, valamint vagyonszerzési illetékét a cégautó-adót és
az egyes nagy értékû vagyontárgyakat terhelõ adót nem fizeti meg, és az adóhatóság a 100 forintot el nem érõ
adó-visszatérítést nem utalja ki és nem tartja nyilván.”

(3) Az Art. 2. sz. melléklet II./A) 2. pontjának alcíme helyébe a „Kommunális adó, iparûzési adó” alcím lép.
(4) Az Art. 2. sz. melléklet II./A) 2. pontjának c) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„c) A társasági adóelõlegnek az adóévi várható fizetendõ adó összegére történõ kiegészítésére kötelezett
vállalkozónak a helyi kommunális és iparûzési adóelõleget a várható éves fizetendõ adó összegére
az adóév december 20. napjáig
kell kiegészítenie.”

(5) Az Art 2. sz. melléklet II/A) 2. pontja kiegészül a következõ d) alponttal:
„d) Az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett tevékenység utáni iparûzési adót legkésõbb a tevékenység befejezése
napját követõ hó 15. napjáig kell megfizetni.”

(6) Az Art. 6. sz. melléklete helyébe e törvény 1. melléklete lép.

15.  § (1) Az állami adóhatóság 2010. július 31-ig elektronikus úton adatot szolgáltat az illetékes önkormányzati adóhatóságnak:
a) 2010. január 1-jétõl az állami adóhatósághoz bejelentkezett állandó, illetve ideiglenes iparûzési adóalanyok

nevérõl (elnevezésérõl), székhelyérõl, adószámáról;
b) az elõzõ pontban megjelölt adózók vonatkozásában az iparûzési adóalanyiság vagy az adózó megszûnésérõl (a

jogutód elnevezésének, adószámának feltüntetésével), arról, ha az adózó végelszámolását, felszámolását
elrendelték, illetve az adózóval szemben csõdeljárást rendeltek el; az egyéni vállalkozó tevékenysége
szünetelésének kezdõ idõpontjáról, ha a tevékenység az adatszolgáltatás idõpontjában szünetel;

c) az önkormányzati adóhatóságnál 2010. január 1-jét megelõzõen nyilvántartott és az állami adóhatósághoz
teljesített adatszolgáltatásban közölt azon állandó iparûzési adóalanyok nevérõl (elnevezésérõl), székhelyérõl,
adószámáról, amelyek iparûzési adóalanyisága vagy az adózó idõközben megszûnt (a jogutód elnevezésének,
adószámának feltüntetésével); továbbá arról, ha az adózó végelszámolását, felszámolását elrendelték vagy
az adózóval szemben csõdeljárást rendeltek el; az egyéni vállalkozó tevékenysége szünetelésének kezdõ
idõpontjáról, ha a tevékenység az adatszolgáltatás idõpontjában szünetel;

d) az adózó által bejelentett várható adó (adóelõleg) összegérõl;
e) az adózó a helyi adókról  szóló törvény 39/A.  §-ának (5) bekezdése, illetve 39/B.  §-ának (2) bekezdése szerinti

– a helyi iparûzési adó alapjának egyszerûsített meghatározásáról tett – nyilatkozatáról.
(2) A helyi iparûzési adót érintõen az állami adóhatóságnál folyamatban lévõ eljárásnak azon eljárások minõsülnek,

amelyek e törvény hatálybalépésének napjáig nem fejezõdtek be. A folyamatban lévõ eljárási szakaszt az állami
adóhatóság fejezi be. Az állami adóhatóság a folyamatban lévõ eljárások adatait, az eljárások befejezésétõl számított
30 napon belül elektronikus úton átadja az önkormányzati adóhatóságnak.

(3) A folyamatban lévõ ellenõrzési eljárásokról az állami adóhatóság – az adózó és a vizsgált bevallási idõszakok
megjelölésével – tájékoztatja az önkormányzati adóhatóságot. Az állami adóhatóság az ellenõrzés befejezése után
az adóügyet átadja az önkormányzati adóhatóságnak, amely az ellenõrzéshez kapcsolódó hatósági és az azt követõ
eljárást lefolytatja. Ebben az esetben a hatósági eljárás kezdõ idõpontja az ellenõrzésrõl felvett jegyzõkönyv
önkormányzati adóhatósághoz érkezésének napja. Ha a jegyzõkönyvben feltüntetett megállapítások a helyi iparûzési
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adó ellenõrzésével összefüggõ megállapításokon túl más megállapításokat is tartalmaznak, a helyi iparûzési adó
ellenõrzésével összefüggõ megállapításokról külön jegyzõkönyvet kell készíteni és az önkormányzati adóhatóságnak
megküldeni. E törvény hatálybalépése után elrendelt új eljárás lefolytatása az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe 
tartozik. Amennyiben az állami adóhatóság az adóügyet határozathozatallal lezárta, az adóüggyel kapcsolatos
jogorvoslati eljárásokat az állami adóhatóság folytatja le.

(4) E törvény hatálybalépésének napjáig az állami adóhatósághoz teljesített bejelentések, bevallások – ideértve
az önellenõrzéseket is – feldolgozását az állami adóhatóság végzi. A bejelentés, bevallás feldolgozását követõen
az állami adóhatóság az önkormányzati adóhatóságnak elektronikus úton átadja az adatokat.

(5) Az állami adóhatósághoz e törvény hatálybalépését követõen benyújtott helyi iparûzési adó bevallásokat – ideértve
az önellenõrzéseket –, bejelentéseket az állami adóhatóság elutasítja, amelyrõl az adózót haladéktalanul értesíti.
Az elutasított bevallásokat, önellenõrzéseket, bejelentéseket az állami adóhatóság haladéktalanul továbbítja
az önkormányzati adóhatóságnak. Az állami adóhatóság a hozzá 2010. június 29-éig bevallott és megfizetett helyi
iparûzési adót ezen idõponttól számított 15 napon belül felosztja és a bevételre jogosult önkormányzatoknak átutalja.
Ezen kiutalási határidõbe nem számít bele az e törvény hatálybalépésének idõpontjáig benyújtott bevallások,
önellenõrzések kijavításához szükséges idõtartam.

(6) A határozathozatallal le nem zárult fizetési könnyítési eljárásokat az állami adóhatóság haladéktalanul átadja
az illetékes önkormányzati adóhatóságnak.

(7) Az állami adóhatóság haladéktalanul átadja az illetékes önkormányzati adóhatóságnak a folyamatban lévõ
végrehajtási eljárásokat. E törvény hatálybalépését megelõzõen vagy azt követõen az esedékességig meg nem fizetett 
tartozások vonatkozásában a meg nem indított végrehajtást az önkormányzati adóhatóság folytatja le. Amennyiben
az állami adóhatóság által megindított végrehajtás során ingóra, vagy ingatlanra végrehajtás indult, a végrehajtást
az önkormányzati adóhatóság döntésétõl függõen az állami adóhatóság befejezi, amelyet követõen az állami
adóhatóság elszámol az önkormányzati adóhatósággal.

(8) A helyi iparûzési adónemben fennálló túlfizetéseket az állami adóhatóság az adózónak 2010. június 29-étõl számított
15 napon belül kiutalja. Ezen kiutalási határidõbe nem számít bele az e törvény hatálybalépésének idõpontjáig
benyújtott bevallások, önellenõrzések kijavításához szükséges idõtartam. A túlfizetés összege az állami adóhatóságnál 
más adónemben fennálló tartozásra hivatalból nem számolható el.

(9) A naptári évtõl eltérõ üzleti évet választó adózók az e törvény hatálybalépésének napján hatályos szabályok szerint
teljesítik helyi iparûzési adóval kapcsolatos adókötelezettségeiket, ha az üzleti év 2010. január 1-jét követõen
kezdõdött.

(10) Az állami adóhatóság 2010. július 31-ig – adózónkénti kimutatással – elektronikus úton átadja az illetékes
önkormányzati adóhatóságnak az e törvény hatálybalépésének napján nyilvántartott helyi iparûzési adó
kötelezettséggel összefüggõ adatokat, ideértve az esedékesség megjelölését, és az adózó által teljesített vagy
végrehajtás útján beszedett az önkormányzatra felosztott befizetések adatait.

(11) Azon folyamatban lévõ csõdeljárási, felszámolási, végelszámolási, vagyonrendezési és adósságrendezési
eljárásokban, amelyekben az állami adóhatóság a helyi iparûzési adót érintõen hitelezõként jár el, e törvény
hatálybalépését követõen a települési (a fõvárosban a fõvárosi) önkormányzatot megilletõ helyi iparûzési adó
követelések tekintetében hitelezõként az illetékes önkormányzati adóhatóság jár el.

(12) Ez a törvény – a 15.  § (1)–(11) bekezdésekben foglaltak kivételével – a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
E bekezdés 2010. december 31-én hatályát veszti.

Sólyom László s. k., Dr. Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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1. melléklet a 2010. évi LVII. törvényhez
„6. számú melléklet a 2003. évi XCII. törvényhez

A naptári évtõl eltérõ üzleti évet választó adózók adómegállapítási, adóbevallási 
és befizetési kötelezettségei

A naptári évtõl eltérõ üzleti évet választó adózó törvényben vagy más jogszabályban elõírt adókötelezettségeit
a következõ eltérésekkel teljesíti:
A naptári évtõl eltérõ üzleti évet választó adózónak a társasági adó, az osztalékadó, a vállalkozók helyi kommunális
adója és az iparûzési adó tekintetében az adómegállapítási, bevallási, adófizetési, adóelõleg-fizetési kötelezettségét
az üzleti év elsõ napján hatályos szabályok szerint kell teljesítenie.

1. Az állami adóhatósághoz teljesítendõ bevallási kötelezettségek
Az adózó az adóbevallási kötelezettségét a társasági adóról, és az osztalékadóról az adóév utolsó napját követõ
150. napig teljesíti.

2. Az állami adóhatósághoz teljesítendõ adófizetési kötelezettségek
a) Az adózó a társasági adót, a megfizetett adóelõleg és az adóévre megállapított társasági adó különbözetét

az adóév utolsó napját követõ 150. napig fizeti meg, illetõleg ettõl az idõponttól igényelheti vissza.
b) A társasági adóról és az osztalékadóról  szóló törvény szerinti elõleg-kiegészítésre kötelezett adózó a várható éves

fizetendõ adó és az adóévre már bevallott adóelõlegek különbözetérõl az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig
nyújtja be bevallását és ezzel egyidejûleg tesz eleget fizetési kötelezettségének. Az elõleg-kiegészítésre
kötelezett adózó az adóév utolsó havi, negyedévi elõlegét az elõleg-kiegészítéssel egyidejûleg teljesíti.

c) A belföldi illetõségû osztalékban részesülõ adózó a kifizetõ által tõle levont osztalékadót az adóév utolsó napját
követõ 150. naptól igényelheti vissza.

3. Az önkormányzati adóhatósághoz teljesítendõ bevallási kötelezettségek:
a) A naptári évtõl eltérõ üzleti évet választó adózó adóbevallását az adóév utolsó napját követõ 150. napig

nyújtja be.
b) A társasági adóelõlegnek az adóévi várható fizetendõ adó összegére történõ kiegészítésére kötelezett

vállalkozónak az iparûzési adóelõleg-kiegészítésrõl az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig kell bevallást tennie.
4. Az önkormányzati adóhatósághoz teljesítendõ befizetési kötelezettségek

a) A vállalkozó a helyi iparûzési és kommunális adó elõlegét két részletben, az adóév harmadik hónapjának
15. napjáig, illetve kilencedik hónapjának 15. napjáig fizeti meg.

b) A társasági adóelõlegnek az adóévi várható fizetendõ adó összegére történõ kiegészítésére kötelezett
vállalkozónak a helyi iparûzési és kommunális adóelõleget a várható éves fizetendõ adó összegére az adóév
utolsó hónapjának 20. napjáig kell kiegészítenie.

c) A vállalkozó a megfizetett adóelõleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét az adóév utolsó
napját követõ 150. napig fizeti meg, illetõleg ettõl az idõponttól igényelheti vissza

5. Az e törvény 1. számú mellékletének B) 1. pontja alkalmazásában a tárgyévi bevallás gyakoriságát meghatározó
értékhatárok számításakor a megelõzõ második naptári év adatait kell figyelembe venni.

6. Ha az e melléklet hatálya alá tartozó adókra vonatkozó kötelezettséget jogszabály havonként, negyedévenként,
félévenként rendeli teljesíteni, az elsõ hónap kezdõ napjaként a választott üzleti év kezdõ napját kell számításba venni.
Az elsõ adóévi hónap kezdõ napjának naptári hónapon belüli sorszáma határozza meg valamennyi további adóévi
hónap kezdõ napjának naptári hónapon belüli sorszámát. Amennyiben valamely adóévi hónap kezdõ napjának
naptári hónapon belüli sorszáma magasabb, mint a követõ naptári hónap napjainak száma, a követõ adóévi hónap
kezdõ napjaként a követõ naptári hónap utolsó napját kell tekinteni. Adóévi negyedévként, félévként három, illetve
hat adóévi hónapot kell figyelembe venni.”
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2010. évi LVIII. tör vény
a kormánytisztviselõk jogállásáról*

A hatékony és költségtakarékos, demokratikus, pártsemleges és hazaszeretõ, a Magyar Köztársaság érdekeit és a közjót
a legmegfelelõbben szolgáló központi közigazgatás kialakítása érdekében az Alkotmány 40.  § (3) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján az Országgyûlés a következõ tör vényt alkotja:

1.  § E tör vény hatálya
a) a Miniszterelnökség, a minisztériumok, a kormányhivatalok, a központi hivatalok (a továb biak ban: központi

államigazgatási szerv),
b) a kormányhivatalok és a központi hivatalok területi, helyi szerve, a Kormány általános hatáskörû területi

államigazgatási szerve, a helyi önkormányzatok tör vényességi ellenõrzésére hatáskörrel rendelkezõ szerv,
a Rendõrség, a Vám- és Pénzügyõrség, a büntetésvégrehajtás és a katasztrófavédelem szervei, valamint

c) tör vény eltérõ rendelkezése hiányában a Nemzeti Hírközlési Hatóság
[a továb biak ban a)–c) pont együtt: államigazgatási szerv] kormánytisztviselõinek és kormányzati ügykezelõinek
(a továb biak ban: kormánytisztviselõ, ügykezelõ) kormánytisztviselõi jogviszonyára, továbbá a minisztérium és
a Miniszterelnökség közigazgatási államtitkárainak és helyettes államtitkárainak (a továb biak ban: szakmai vezetõ)
jogviszonyára terjed ki.

2.  § (1) Az e tör vény ben nem szabályozott kérdésekben a kormánytisztviselõ jogviszonyára a köztisztviselõk jogállásáról  szóló
1992. évi XXIII. törvény (a továb biak ban: Ktv.) rendelkezéseit kell meg fele lõen alkalmazni.

(2) A minisztériumban és a Miniszterelnökségen kinevezett szakmai vezetõ jogviszonyára e tör vény rendelkezéseit
– a 3–14.  §, 16.  §, 18–22.  §, 24.  §, 30–32.  §, 34–37.  § kivételével –, valamint a Ktv. rendelkezéseit – a Ktv. 10.  §-a, 10/B. és
10/C.  §-a, 11/B.  §-a, 19.  §-a, 20/A.  §-a, 23–32.  §-a, 34–36.  §-a és 47–48/A.  §-a kivételével – meg fele lõen alkalmazni kell.

(3) Az igazságügyért felelõs miniszter által vezetett minisztériumba beosztott bíróra,  illetve ügyészre, ha tör vény másként
nem rendelkezik, e tör vény és a Ktv. rendelkezéseit meg fele lõen alkalmazni kell.

(4) A minisztériumokban és a Miniszterelnökségen foglalkoztatottakra – tör vény eltérõ rendelkezése hiányában –
a Ktv.-nek a köztisztviselõk adatainak nyilvántartására vonatkozó 61.  § (1) és (3)–(5) bekezdését, 63.  § (1) és
(5) bekezdését meg fele lõen alkalmazni kell.

(5) A politikai tanácsadói, politikai fõtanácsadói munkakörbe kinevezett kormánytisztviselõkre, valamint a miniszteri,
államtitkári kabinetet fõosztályvezetõként vezetõ kabinetfõnökre e tör vény, valamint a Ktv. rendelkezéseit kell
alkalmazni a Ktv. 10.  §, 10/B–10/C.  §, 16/A.  §, 23–30/B.  § és 32–36.  § – ide nem értve a vezetõ megbízással rendelkezõ
politikai tanácsadót – kivételével.

(6) Kormánytisztviselõ és kormányzati ügykezelõ kormánytisztviselõi jogviszonya tekintetében – e tör vény eltérõ
rendelkezése hiányában, ahol jogszabály
a) közszolgálati jogviszonyt említ, azon kormánytisztviselõi jogviszonyt,
b) közszolgálati jogviszonyban töltött idõt említ, azon kormánytisztviselõi jogviszonyban töltött idõt,
c) a köztisztviselõk jogállásáról  szóló 1992. évi XXIII. törvényt említ, azon e tör vényt,
d) köztisztviselõt említ, azon kormánytisztviselõt,
e) ügykezelõt, azon kormányzati ügykezelõt,
f) vezetõi kinevezést vagy megbízást említ, azon vezetõi munkakört,
g) államigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalót említ, azon e tör vény hatálya alá tartozó

munkáltatóknál foglalkoztatott munkavállalót is érteni kell.

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. június 21-i ülésnapján fogadta el.
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I. FEJEZET
A KORMÁNYTISZTVISELÕI JOGVISZONY LÉTESÍTÉSE, MÓDOSÍTÁSA ÉS MEGSZÜNTETÉSE

3.  § (1) A munkáltatói jogokat – tör vény vagy a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter
rendeletének eltérõ rendelkezése hiányában – az államigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetõje gyakorolja.
Törvény eltérõ rendelkezése hiányában a munkáltatói jogkör gyakorlása állami vezetõre vagy vezetõi munkakört
betöltõ kormánytisztviselõre írásban átruházható. Az átruházott munkáltatói jogkör nem ruházható tovább.

(2) Az államigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetõjén a minisztériumok esetében a közigazgatási államtitkárt kell
érteni.

A kormánytisztviselõi jogviszony létesítése és módosítása

4.  § (1) Ha a központi államigazgatási szerv alaptevékenysége körében felsõfokú iskolai végzettségû pályakezdõ
kormánytisztviselõt kíván alkalmazni, a kormánytisztviselõi jogviszony létesítéséhez a Ktv. 7.  § (1) bekezdésben
meghatározott feltételeken túlmenõen a kormánytisztviselõnek angol, francia vagy német nyelvbõl államilag elismert 
nyelvvizsgával kell rendelkeznie. Ha a központi államigazgatási szervnél betöltendõ munkakör ellátásához
az elõbbiekben felsoroltakon kívül más idegen nyelv használata szükséges, akkor az e nyelvbõl meglévõ, államilag
elismert nyelvvizsgát az angol, francia vagy német nyelvbõl meglévõ nyelvvizsga helyett alkalmazási feltételnek kell
tekinteni.

(2) Központi államigazgatási szerv alaptevékenysége keretében középiskolai végzettségû kormánytisztviselõt nem
alkalmazhat. Az államigazgatási szerv alaptevékenységének az alkalmazási és a képesítési követelmények
szempontjából az minõsül, amit jogszabály a szerv feladatkörébe utal, továbbá amit a miniszter, kormányhivatal vagy
központi hivatal vezetõje e körben alaptevékenységként határoz meg.

5.  § (1) A kormánytisztviselõi jogviszony kinevezéssel és annak elfogadásával jön létre. Eltérõ rendelkezés hiányában
a kormánytisztviselõi jogviszony határozatlan idõre és teljes munkaidõre jön létre. A kinevezést és annak elfogadását
írásba kell foglalni.

(2) A kormánytisztviselõi jogviszony – ha tör vény eltérõen nem rendelkezik – helyettesítés céljából vagy meghatározott
munka elvégzésére,  illetve feladat ellátására létesíthetõ határozott idõre történõ kinevezéssel. Ezen túlmenõen, ha
a kormánytisztviselõ a prémiumévek programban történõ részvételéhez vagy különleges foglalkoztatási állományba
helyezéséhez hozzájárul, a határozatlan idõre  szóló kormánytisztviselõi jogviszonyt határozott idejûre kell módosítani. 
A határozott idejû kormánytisztviselõi jogviszony idõtartamát naptárilag vagy más alkalmas módon – így különösen
meghatározott munka elvégzéséhez, feladat ellátásához vagy esemény bekövetkeztéhez kötõdõen – kell
meghatározni.

(3) A kinevezési okmánynak tartalmaznia kell a kormánytisztviselõ besorolásának alapjául szolgáló besorolási osztályt,
besorolási és fizetési fokozatot, illetményét, annak a besorolása szerinti alapilletményéhez viszonyított beállási
szintjét, továbbá a munkakörét és meghatározott feladatkörét, a munkavégzés helyét, az elõmenetelhez elõírt
kötelezettségeket. A kinevezési okmány a kormánytisztviselõi jogviszonyt érintõ egyéb kérdésekrõl is rendelkezhet.
A kinevezéssel egyidejûleg a kormánytisztviselõt írásban tájékoztatni kell a munkakörébe tartozó feladatokról.

(4) A kormánytisztviselõi jogviszonyt határozatlan idejûnek kell tekinteni, ha a határozott idõre történõ kinevezés nem
felel meg a (2) bekezdésben foglaltaknak.

(5) A (2) bekezdés alapján kinevezett kormánytisztviselõt a Ktv. 23.  §-a szerint be kell sorolni, illetményét a Ktv. 42–48.  §-a
alapján kell megállapítani. Ha a kinevezés idõtartama az egy évet nem haladja meg, a kormánytisztviselõ
elõmenetelére a Ktv. rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

(6) A kormánytisztviselõi jogviszony létesítéséhez és a kormánytisztviselõ besorolásához szükséges,  illetve a jogviszony
fennállása alatt, azzal összefüggésben keletkezett adatokat és tényeket a kormánytisztviselõnek igazolnia kell.
A kormánytisztviselõ legkésõbb a munkába lépése napján köteles átadni az államigazgatási szervnek a korábbi
foglalkoztatási jogviszonyának megszûnésekor részére kiállított igazolásokat.
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6.  § Ha a kinevezés módosítása következtében a vezetõ
a) alacsonyabb vezetõi munkakört tölt be, alapilletményét az új vezetõi munkaköre szerint,
b) nem vezetõi munkakört tölt be, alapilletményét a Ktv. 23.  §-ának megfelelõ alkalmazásával, a munkaköre

betöltéséhez szükséges iskolai végzettségének, továbbá a Ktv. 72.  § (1)–(4) bekezdésének megfelelõ
alkalmazásával megállapított kormánytisztviselõi jogviszonyban eltöltött idejének megfelelõ besorolása alapján

kell megállapítani.

A kormánytisztviselõi jogviszony megszüntetése

7.  § A kormánytisztviselõi jogviszony megszüntethetõ áthelyezéssel köztisztviselõi,  illetve a közalkalmazotti vagy
hivatásos szolgálati jogviszonyt szabályozó jogszabályok hatálya alá tartozó szervekhez.

8.  § (1) A kormánytisztviselõi jogviszonyt
a) a kormánytisztviselõ lemondással,
b) a munkáltató felmentéssel
indokolás nélkül megszüntetheti.

(2) Az államigazgatási szerv – írásba foglalt kérelmére – felmentheti az elõrehozott öregségi nyugdíjjogosultság életkori,
valamint szolgálati idõvel kapcsolatos feltételeivel legkésõbb a felmentési idõ utolsó napján rendelkezõ
kormánytisztviselõt.

9.  § (1) A lemondási idõ és a felmentési idõ két hónap. Lemondás esetén a felek a két hónapnál rövidebb idõben is
megállapodhatnak.

(2) A felmentési idõ a felmentési okiratban megjelölt napon kezdõdik.
(3) A határozott idejû kormánytisztviselõi jogviszony megszüntetése esetén sem a lemondási idõ, sem a felmentési idõ

nem terjedhet túl azon az idõponton, amikor a kormánytisztviselõi jogviszony a kinevezés értelmében felmentés
nélkül is megszûnt volna.

(4) A kormánytisztviselõt a felmentés idõtartamának legalább a felére a munkavégzési kötelezettség alól mentesíteni kell, 
erre az idõtartamra átlagkeresetre jogosult. A Ktv. 21.  § (2) és (3) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi
szabály nem alkalmazható a munkavégzési kötelezettség alól mentesített kormánytisztviselõvel szemben.

(5) A kormánytisztviselõ a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés idejére járó átlagkeresetre havonta egyenlõ
részletekben jogosult.

10.  § (1) A kormánytisztviselõi jogviszony tekintetében a Ktv. 6.  § (1) bekezdése, a 11.  § (1)–(6) bekezdése, a 16–17.  §-a,
17/B.  §-a, 18.  §-a, a 19.  § (8) bekezdésének c) pontja, 19/A.  § (1) bekezdésének i) pontja és (4) bekezdése nem
alkalmazható.

(2) A kormánytisztviselõi jogviszony tekintetében a Ktv. 14.  § (2) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
áthelyezésen
a) az e tör vény hatálya alatti államigazgatási szervek, valamint
b) az e tör vény és a Ktv. hatálya alatti szervek
közötti határozott idejû, ille tõ leg végleges áthelyezést kell érteni.

(3) A Ktv. 19/A.  §-ban foglaltakon túlmenõen, e tör vény alkalmazásában nyugdíjasnak minõsül az a kormánytisztviselõ, aki 
az elõrehozott öregségi nyugdíj feltételeivel rendelkezik, és felmentésére a 8.  § (2) bekezdése alapján kerül sor.

(4) Az államigazgatási szerv legkésõbb a felmentés közlésekor írásban tájékoztatja az állami foglalkoztatási szervet
a felmentéssel érintett kormánytisztviselõk nevérõl, utolsó munkakörérõl, szakképzettségérõl és átlagkeresetérõl.
A tájékoztatási kötelezettség – ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik – a jogutód nélkül megszûnõ államigazgatási
szerv felügyeleti szervét terheli.

(5) A (4) bekezdésben foglalt tájékoztatási kötelezettség feltétele, hogy a felmentéssel érintett kormánytisztviselõk
létszáma harminc napon belül
a) 20 fõnél kevesebb kormánytisztviselõ foglalkoztatása esetén legalább 5 fõ,
b) 20-nál több és 100-nál kevesebb kormánytisztviselõ foglalkoztatása esetén legalább 10 fõ,
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c) 100 vagy annál több, de 300-nál kevesebb kormánytisztviselõ foglalkoztatása esetén legalább
a kormánytisztviselõk 10%-a,

d) 300 vagy annál több kormánytisztviselõ foglalkoztatása esetén legalább 30 fõ.
Az a)–d) pontban meghatározott rendelkezések alkalmazása szempontjából a közszolgálati jogviszonyban és
a munkaviszonyban állók létszámát össze kell számítani.

(6) A kormánytisztviselõi jogviszony tekintetében a Ktv. 19/A.  § (1) bekezdésébõl a „17.  § (1) bekezdés d) pontja”
szövegrész nem alkalmazható.

(7) A Ktv. 20/A.  § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a kormánytisztviselõt – a felmentés indokára
tekintet nélkül – a felmentési ideje felére tartalékállományba kell helyezni.

II. FEJEZET
A KORMÁNYTISZTVISELÕI JOGVISZONY TARTALMA

11.  § A Miniszterelnökség és a minisztériumok kivételével a központi államigazgatási szervek esetében jogszabály
a kormánytisztviselõ tevékenységének jellegére utaló – a besorolási fokozatot nem érintõ – munkaköri megnevezést
állapíthat meg.

A vezetõi és a tanácsadói munkakörök

12.  § (1) A kormánytisztviselõ – külön tör vény ben írtakon túlmenõen – osztályvezetõi, fõosztályvezetõ-helyettesi,
fõosztályvezetõi munkakör betöltésére is kinevezhetõ államigazgatási szerv,  illetve a munkamegosztás
szempontjából elkülönült szervezeti egység vezetésére. A fõosztályvezetõ helyettesítésére – szervezeti egység
vezetése nélkül – egy fõosztályvezetõ-helyettesi munkakör tölthetõ be.

(2) Vezetõi kinevezést csak felsõfokú iskolai végzettségû, jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a szakvizsga alól
adott, az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnökségének teljes körû mentesítésével rendelkezõ
kormánytisztviselõ kaphat.

(3) A (2) bekezdéstõl eltérõen, ha a vezetõi kinevezéskor a kormánytisztviselõ nem rendelkezik jogi vagy közigazgatási
szakvizsgával, azt a kinevezéstõl számított két éven belül le kell tennie. Ha szakvizsga-kötelezettségét e határidõn belül 
a kormánytisztviselõ számára felróható okból elmulasztja, kormánytisztviselõi jogviszonya e tör vény erejénél fogva
megszûnik. A közigazgatási szakvizsga letételére nyitva álló határidõbe nem számít bele a 30 napot meghaladó fizetés
nélküli szabadság vagy keresõképtelenség, továbbá a 30 napot meghaladó kiküldetés idõtartama.

(4) Törvény eltérõ rendelkezése hiányában a vezetõi kinevezés határozatlan idõre szól.
(5) Az (1) bekezdés szerinti vezetõi munkakört betöltõ kormánytisztviselõre a Ktv. 23–29.  §-a nem alkalmazható.

13.  § (1) A Miniszterelnökségen a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár miniszterelnöki fõtanácsadói, miniszterelnöki
tanácsadói, a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter által vezetett minisztériumban a miniszter
kormányfõtanácsadói és kormánytanácsadói, a miniszteri kabinetben a miniszter miniszteri fõtanácsadói, miniszteri
tanácsadói (a továb biak ban együtt: fõtanácsadó, tanácsadó) munkaköröket létesíthet.

(2) A fõtanácsadói, tanácsadói munkakör betöltésére  szóló kinevezés határozatlan idõre szól. A fõtanácsadói vagy
tanácsadói munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselõ – tekintet nélkül a kormánytisztviselõi jogviszonyban
eltöltött idejére – vezetõ-fõtanácsosi vagy fõtanácsosi besorolást kap. A vezetõ-fõtanácsosi besorolású
kormánytisztviselõ fõosztályvezetõi, a fõtanácsosi besorolású kormánytisztviselõ fõosztályvezetõ-helyettesi
illetményre jogosult.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltak szerint megállapított munkaköröket a szervezeti és mûködési szabályzat (ügyrend)
mellékletében fel kell tüntetni.

(4) Fõtanácsadói munkakör ellátására kinevezést az kaphat, aki feladata ellátásához szükséges szakirányú egyetemi
végzettséggel, jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a közigazgatási szakvizsga alól adott OKV elnökségi teljes
körû mentesítéssel és legalább öt éves szakmai gyakorlattal rendelkezik.

(5) Tanácsadói munkakör ellátására kinevezést az kaphat, aki feladata ellátásához szükséges szakirányú felsõfokú iskolai
végzettséggel, jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a közigazgatási szakvizsga alól adott OKV elnökségi teljes
körû mentesítéssel és legalább két éves szakmai gyakorlattal rendelkezik.
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(6) Ha a fõtanácsadó,  illetve tanácsadó kormánytisztviselõi jogviszonya megszûnésekor – a hivatalvesztés fegyelmi
büntetés kivételével – e tör vény szerint nyugdíjasnak minõsül, a kormánytisztviselõ jogosult a fõtanácsadói,  illetve
tanácsadói elnevezés „nyugalmazott” jelzõvel kiegészített használatára.

(7) A munkáltatói jogkör gyakorlója egyoldalú írásba foglalt döntésével a fõtanácsadói, tanácsadói munkakört betöltõ
kormánytisztviselõt az iskolai végzettségének megfelelõ másik munkakörbe helyezheti át. Ekkor a kormánytisztviselõ
alapilletményét a 6.  § megfelelõ alkalmazásával kell megállapítani.

14.  § (1) A hivatali szervezet vezetõje közigazgatási tanácsadói,  illetve közigazgatási fõtanácsadói címet adományozhat
a (2)–(3) bekezdésben foglalt feltételekkel rendelkezõ kormánytisztviselõnek. A két adományozható cím együttesen
nem haladhatja meg a közigazgatási szerv felsõfokú iskolai végzettségû kormánytisztviselõi létszámának 20%-át.

(2) Közigazgatási tanácsadói cím az I. besorolási osztályba tartozó, legalább ötéves szakmai gyakorlattal és közigazgatási
vagy jogi szakvizsgával,  illetve teljes körûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozattal rendelkezõ
kormánytisztviselõnek adományozható. A közigazgatási tanácsadó a közigazgatási szervre vonatkozó szabályok
szerint vezetõi pótlék nélkül számított fõosztályvezetõ-helyettesi illetményre jogosult. Ha a közigazgatási tanácsadó
vezetõi munkakört tölt be, a vezetõi illetményre jogosult, ha az magasabb, mint a címe alapján járó illetménye.

(3) Közigazgatási fõtanácsadói cím az I. besorolási osztályba tartozó, legalább tízéves szakmai gyakorlattal és
közigazgatási vagy jogi szakvizsgával,  illetve teljes körûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozattal
rendelkezõ kormánytisztviselõnek adományozható. A közigazgatási fõtanácsadó a közigazgatási szervre vonatkozó
szabályok szerint vezetõi pótlék nélkül számított fõosztályvezetõi illetményre jogosult. Ha a közigazgatási fõtanácsadó 
vezetõi munkakört tölt be, a vezetõi illetményre jogosult, ha az magasabb, mint a címe alapján járó illetménye.

(4) A (2)–(3) bekezdésben foglalt szakmai gyakorlaton a Ktv. 72.  § (1)–(4) bekezdés szerinti jogviszonyt, ille tõ leg
megbízatást kell érteni.

(5) A közigazgatási fõtanácsadói, közigazgatási tanácsadói címmel rendelkezõ kormánytisztviselõt a cím adományozását
követõ 1 év elteltével minõsíteni kell, és „alkalmas”, „kevéssé alkalmas” vagy „alkalmatlan” minõsítés esetén a címet
vissza kell vonni, ebben az esetben a kormánytisztviselõ a besorolása szerinti illetményére jogosult.

(6) A közigazgatási fõtanácsadói, közigazgatási tanácsadói cím tartós külszolgálatra  való kihelyezés  miatt indokolás nélkül 
visszavonható.

A rendkívüli munkavégzés

15.  § A rendkívüli munkavégzés idõtartama évente legfeljebb kettõszáz óra lehet. A rendszeresen rendkívüli munkavégzést
teljesítõ kormánytisztviselõ számára legfeljebb évi huszonöt munkanap szabadidõ átalány állapítható meg.

A kinevezéstõl eltérõ foglalkoztatás

16.  § (1) A közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter döntése alapján – az érintett hivatali
szervezet vezetõje véleményének kikérését köve tõen – kormányzati érdekbõl a központi államigazgatási szerv
kormánytisztviselõje ideiglenesen kirendelhetõ másik központi államigazgatási szervhez a végzettségének,
képzettségének megfelelõ munkakörbe. A kirendelésrõl,  illetve annak várható idõtartamáról a kormánytisztviselõt
legalább tíz munkanappal a kirendelés kezdete elõtt írásban tájékoztatni kell.

(2) A kormányzati érdekbõl történõ kirendeléshez a kormánytisztviselõ hozzájárulása nem szükséges. A kormányzati
érdekbõl történõ kirendelés a kormánytisztviselõre nézve – különösen beosztására, korára, egészségi állapotára vagy
egyéb körülményeire tekintettel – aránytalan sérelemmel nem járhat. A kormánytisztviselõ csak hozzájárulásával
rendelhetõ ki, ha a kirendelés
a) a korábbi kötelezõ heti munkaidejéhez képest hosszabb heti kötelezõ munkaidõvel együtt járó munkakört kell

ellátnia,
b) a kirendelés szerinti új munkahely és a lakóhely között – tömegközlekedési eszközzel – történõ oda- és

visszautazás ideje naponta a négy órát,  illetve 10 éven aluli gyermeket nevelõ kormánytisztviselõ esetében a kettõ 
órát meghaladja, továbbá nem rendelhetõ ki,

c) a nõ terhessége megállapításának kezdetétõl gyermeke hároméves koráig,
d) kiskorú gyermekét egyedül nevelõ kormánytisztviselõ,
e) tartósan ápolásra szoruló közeli hozzátartozóját gondozó kormánytisztviselõ.
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(3) Ha a (2) bekezdésben meghatározott okok bármelyike a kirendelés ideje alatt következik be, akkor a kirendelést meg
kell szüntetni.

(4) A kormányzati érdekbõl történõ kirendelés idõtartama nem haladhatja meg az egy évet. A kirendelés ugyanarra
a feladatra egy alkalommal, legfeljebb egy évvel meghosszabbítható. A kirendelés lejártát köve tõen
a kormánytisztviselõt a kinevezése szerinti államigazgatási szerv köteles eredeti munkakörében továbbfoglalkoztatni.

(5) A kormányzati érdekbõl kirendelt kormánytisztviselõ illetménye és egyéb juttatásai (a továb biak ban: díjazása)
a kirendelés tartama alatt nem csökkenthetõk. Ha a kormánytisztviselõ a kirendelés helye szerinti államigazgatási
szervnél kedvezõbb illetményre lenne jogosult, akkor díjazását ennek meg fele lõen kell megállapítani. A kirendelt
kormánytisztviselõ díjazását és annak közterheit, továbbá a kirendeléssel felmerülõ költségeket az államigazgatási
szerv viseli, amelyhez a kormánytisztviselõt kirendelték.

(6) A kirendelésrõl írásban kell rendelkezni és legalább a következõket szükséges meghatározni:
a) a kirendelés idõtartamát,
b) az (5) bekezdés szerinti díjazást,
c) a kirendeléssel felmerült költségeket,
d) a munkáltatói jogok gyakorlójának személyét, és
e) a kirendelés keretében a kormánytisztviselõ által ellátandó feladatot.

(7) A kinevezés, a kormánytisztviselõi jogviszony megszüntetése kivételével a kirendelt kormánytisztviselõ felett
a munkáltatói jogokat azon államigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetõje gyakorolja, amelyhez kirendelték.

Az igazgatási szünet

17.  § A Kormány a központi államigazgatási szervekre, azok területi és helyi szerveire nézve igazgatási területenként
az adott évre rendeletben megállapíthatja azt az idõszakot (igazgatási szünet), amely alatt a rendes szabadságot ki kell
adni. Az államigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetõje, a Kormány által megállapított igazgatási szünet
idõtartamán belül, az egyes szervezeti egységek esetében eltérõ idõszakban,  illetve idõtartamban határozhatja meg
a szabadság kiadását,  illetve kivételét. Az ilyen módon kiadott,  illetve kivett szabadság nem haladhatja meg
a kormánytisztviselõ tárgyévre megállapított alapszabadságának a háromötödét.

Az illetményrendszer

18.  § (1) A kormánytisztviselõi jogviszonyban irányadó illetményalap összegét az állami költségvetésrõl  szóló tör vény állapítja
meg úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az elõzõ évi illetményalap.

(2) A Ktv. 43.  § (4) bekezdése szerint megállapított alapilletmény eltérítés a tárgyévben akkor módosítható, ha
a tárgyévben a kormánytisztviselõ vezetõi kinevezést, miniszterelnöki fõtanácsadói, miniszterelnöki tanácsadói,
kormányfõtanácsadói, kormánytanácsadói, miniszteri fõtanácsadói, miniszteri tanácsadói megbízást kap, vagy azt
tõle visszavonják,  illetve címadományozásra, vagy annak visszavonására, vagy a Ktv. 26.  § (2) bekezdés szerinti
átsorolásra kerül sor. A módosítás eredményeként az alapilletmény nem lehet alacsonyabb, mint a Ktv. alapján
az eltérítés nélkül meghatározott összeg.

19.  § (1) A Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, a Kormányzati Ellenõrzési Hivatalnál, a költségvetési fejezetet irányító
szerveknél – a Központi Statisztikai Hivatal területi szervezeti egységei kivételével –, az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési
Hivatalnál és a Vám- és Pénzügyõrségnél – a területi szervei kivételével –, a Magyar Államkincstárnál – a területi
szervezeti egységei kivételével –, a Kormány által rendeletben kijelölt államigazgatási szervnél, a Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatalnál – a területi szervezeti egységei kivételével –, a Nemzeti Nyomozó Irodánál, továbbá
jogszabály által országos hatáskörû szervnek nyilvánított, a Kormány közvetlen felügyelete alatt álló,  illetve a Kormány
által irányított központi költségvetési szerveknél, valamint – a belsõ igazgatási szervei kivételével – az Országos
Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóságnál és az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál, továbbá a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökségnél az illetménykiegészítés mértéke a felsõfokú iskolai végzettségû kormánytisztviselõ esetében
az alapilletményének 50%-a, középiskolai végzettségû kormánytisztviselõ esetében az alapilletményének 15%-a.

(2) Az (1) bekezdésben nem említett központi államigazgatási szervnél, a rend õrség, a büntetésvégrehajtás és
a katasztrófavédelem, valamint a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervénél, a helyi
önkormányzatok tör vényességi ellenõrzésére hatáskörrel rendelkezõ szervnél az illetménykiegészítés mértéke
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a felsõfokú iskolai végzettségû kormánytisztviselõ esetében az alapilletményének 35%-a, középiskolai végzettségû
kormánytisztviselõ esetében az alapilletményének 15%-a.

(3) A központi államigazgatási szerv legalább megyei ille té kességû területi szervénél, valamint az állami adóhatóság,
a Vám- és Pénzügyõrség, a rend õrség, a katasztrófavédelem és a büntetésvégrehajtás, az Országos Nyugdíjbiztosítási
Fõigazgatóság és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár legalább megyei ille té kességû belsõ igazgatási szerveinél
az illetménykiegészítés mértéke a felsõfokú iskolai végzettségû kormánytisztviselõ esetében az alapilletményének
30%-a, a középiskolai végzettségû kormánytisztviselõ esetében az alapilletményének 10%-a.

(4) A (3) bekezdésben felsorolt államigazgatási szerv helyi és körzeti (nem megyei) ille té kességû, valamint az Országos
Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár legalább helyi ille té kességû belsõ
szerveinél az illetménykiegészítés mértéke a felsõfokú iskolai végzettségû kormánytisztviselõ esetében
az alapilletményének 10%-a.

20.  § (1) A 19.  § (3) bekezdésében felsorolt szervnél – ide nem értve a szerv vezetõjét – legfeljebb kettõ, fõvárosi ille té kességû
szervnél legfeljebb három, a 19.  § (4) bekezdésében felsorolt szervnél – ide nem értve a szerv vezetõjét – legfeljebb egy 
vezetõi szint létesíthetõ. A 19.  § (3) bekezdésében felsorolt szerv vezetõje – ha tör vény vagy kormányrendelet eltérõen
nem rendelkezik – fõosztályvezetõi, szervezeti egységének vezetõje fõosztályvezetõ-helyettesi vagy osztályvezetõi,
fõvárosi ille té kességû szervnél a szervezeti egység vezetõje fõosztályvezetõi vagy fõosztályvezetõ-helyettesi vagy
osztályvezetõi, a 19.  § (4) bekezdésében felsorolt szerv vezetõje fõosztályvezetõi, szervezeti egységének vezetõje
osztályvezetõi alapilletményre jogosult. A fõváros területére kiterjedõ ille té kességgel rendelkezõ, a 19.  §
(3) bekezdésében felsorolt szerv vezetõje – ide nem értve a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási
szerve,  illetve a helyi önkormányzatok tör vényességi ellenõrzésére hatáskörrel rendelkezõ szerv vezetõjét – a Ktv. 46.  §
(2) bekezdésének b) pontjától eltérõen 30%-os vezetõi illetménypótlékra jogosult.

(2) Törvény felhatalmazása alapján a felügyeletet ellátó miniszter a 19.  § (3)–(4) bekezdésben felsorolt szerveknél
az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen legfeljebb további két vezetõi szintet is megállapíthat. Az egyes vezetõi
szintek között a vezetõi pótlék tekintetében a legalacsonyabb vezetõi szinthez képest 10%-os mértékû különbség
állhat fenn. Ha a fõvárosi ille té kességû államigazgatási szervnél a szerv vezetõje vezetõi beosztásának szintje
megegyezik a szervezeti egység vezetõi beosztásának szintjével, a vezetõi pótlék tekintetében 10%-os mértékû
különbség állhat fenn.

(3) A 19.  § (3) bekezdésében felsorolt szervnél, amennyiben a szervezet legalább tízezer fõt foglalkoztat – ide nem értve
a szerv vezetõjét – négy vezetõi szint létesíthetõ. A szerv vezetõje – ha tör vény vagy kormányrendelet eltérõen nem
rendelkezik – fõosztályvezetõi, szervezeti egységének vezetõje fõosztályvezetõi vagy fõosztályvezetõ-helyettesi vagy
osztályvezetõi alapilletményre jogosult. A szerv vezetõje és helyettese a Ktv. 46.  § (2) bekezdésének b) pontjától
eltérõen 30%-os vezetõi illetménypótlékra jogosult.

21.  § (1) Testület által vezetett szerv esetében a testület elnökének és tagjainak, valamint a Kormány általános hatáskörû
területi államigazgatási szerve, a helyi önkormányzatok tör vényességi ellenõrzésére hatáskörrel rendelkezõ szerv
vezetõjének és helyettesének illetményét a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg azzal, hogy az illetmény
az illetményalap huszonnyolcszorosát nem haladhatja meg.

(2) A regionális államigazgatási szerv – ide nem értve a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervét,
 illetve a helyi önkormányzatok tör vényességi ellenõrzésére hatáskörrel rendelkezõ szervet –
a) vezetõjének illetményét az államigazgatási szervet közvetlenül irányító vagy felügyelõ miniszter, ennek

hiányában a kinevezési jogkör gyakorlója – a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs
miniszter egyetértésével – legfeljebb az illetményalap 22-szeresében,

b) vezetõ-helyettesének illetményét a munkáltatói jogkör gyakorlója legfeljebb az illetményalap 17-szeresében,
a szervezet feladat- és hatásköreinek, létszámának, valamint az általa vezetett szervezeti egységek számának
figye lembe véte lével állapítja meg.

22.  § (1) A vezetõi illetménypótlék mértéke a 19.  § (1) bekezdésében meghatározott államigazgatási szervnél:
a) fõosztályvezetõ esetén az alapilletmény 30%-a,
b) fõosztályvezetõ-helyettes esetén az alapilletmény 20%-a,
c) osztályvezetõ esetén az alapilletmény 10%-a.
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(2) A 19.  § (2)–(3) bekezdésben meghatározott államigazgatási szervnél a vezetõi illetménypótlék mértéke a vezetõ
alapilletményének:
a) fõosztályvezetõ esetén az alapilletmény 25%-a,
b) fõosztályvezetõ-helyettes esetén az alapilletmény 15%-a,
c) osztályvezetõ esetén az alapilletmény 10%-a.

(3) A 19.  § (4) bekezdésben meghatározott államigazgatási szervnél a vezetõi illetménypótlék mértéke a vezetõ
alapilletményének:
a) fõosztályvezetõ esetén az alapilletmény 20%-a,
b) osztályvezetõ esetén az alapilletmény 10%-a.

23.  § (1) A kormánytisztviselõ 25, 30, 35,  illetve 40 évi kormánytisztviselõi jogviszonyban töltött idõ után jubileumi jutalomra
jogosult. A jubileumi jutalom az említett kormánytisztviselõi jogviszonyban töltött idõ betöltésének a napján
esedékes.

(2) A jubileumi jutalom
a) 25 évi jogviszony esetén kéthavi,
b) 30 évi jogviszony esetén háromhavi,
c) 35 évi jogviszony esetén négyhavi,
d) 40 évi jogviszony esetén öthavi
illetménynek megfelelõ összeg.

(3) A jubileumi jutalomra jogosító idõ megállapításánál
a) az e tör vény és a Ktv. hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közszolgálati és kormánytisztviselõi

jogviszonyban eltöltött idõt,
b) a közalkalmazottak jogállásáról  szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továb biak ban: Kjt.) hatálya alá tartozó szervnél

munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban töltött idõt,
c) a hivatásos szolgálati jogviszony idõtartamát, továbbá
d) a bíróságnál és ügyészségnél szolgálati viszonyban, munkaviszonyban, valamint
e) a hivatásos nevelõ szülõi jogviszonyban,
f) az e tör vény, a Ktv., ille tõ leg a Kjt. hatálya alá tartozó szervnél ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban,
g) az állami vezetõi szolgálati jogviszonyban
töltött idõt kell figye lembe venni.

(4) A kormánytisztviselõ nem jogosult jubileumi jutalomra, ha másik foglalkoztatási jogviszonyban azt már megkapta.
(5) Ha a kormánytisztviselõ kormánytisztviselõi jogviszonya – a fegyelmi hivatalvesztés büntetés vagy 7.  § szerinti

áthelyezés kivételével – megszûnik és legkésõbb a megszûnés idõpontjában e tör vény szerint nyugdíjasnak minõsül,
részére a jogviszony megszûnésekor ki kell fizetni
a) a kormánytisztviselõi jogviszony megszûnésének évében esedékessé váló jubileumi jutalmat,
b) a 30 év kormánytisztviselõi jogviszony után járó jubileumi jutalmat, ha a jubileumi jutalomra jogosító szolgálati

idejébõl 2 év vagy ennél kevesebb van hátra,
c) a 35 év kormánytisztviselõi jogviszony után járó jubileumi jutalmat, ha a jubileumi jutalomra jogosító szolgálati

idejébõl 3 év vagy ennél kevesebb van hátra,
d) a 40 év kormánytisztviselõi jogviszony után járó jubileumi jutalmat, ha a jubileumi jutalomra jogosító szolgálati

idejébõl 4 év vagy ennél kevesebb van hátra.

24.  § (1) A kormánytisztviselõi jogviszony tekintetében a Ktv. 31.  §-a, a 34.  § (6) bekezdése, a 40.  § (5) bekezdése, a 41/A.  §
(9) bekezdése, a 43.  § (1) és (6), valamint (8) bekezdése, a 44.  § (1) bekezdése, a 45.  § (5) bekezdése, továbbá a 49/E.  §
nem alkalmazható.

(2) A kormánytisztviselõi jogviszony tekintetében a Ktv. 50.  § (2) bekezdésének g) pontjából a „vezetõi megbízás
visszavonása” szövegrész nem alkalmazható.
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III. FEJEZET
A KORMÁNYTISZTVISELÕI JOGVISZONNYAL ÖSSZEFÜGGÕ ADATKEZELÉS EGYES SZABÁLYAI,
A KÖZSZOLGÁLATI NYILVÁNTARTÁS ÉS A KORMÁNYZATI SZOLGÁLATI ELLENÕRZÉS

25.  § (1) A minisztériumok és a Miniszterelnökség közszolgálati alapnyilvántartásának adatait elektronikus formában
a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv (a továb biak ban: szolgáltató központ) tárolja.
A szolgáltató központ a nyilvántartás adatain csak olyan adatkezelési mûveleteket végezhet, amelyek
a számítástechnikai rendszer fenntartása, zavartalan mûködésének biztosítása és védelme érdekében szükségesek.
A minisztériumok és a Miniszterelnökség a szolgáltató központ elektronikus nyilvántartásában tárolt adatok esetében
csak a vele kormánytisztviselõi jogviszonyban álló kormánytisztviselõ adataiba tekinthet be. A szolgáltató központ
– az adatátvétel naplózásával – az elektronikus nyilvántartásból felhasználhatja azokat az adatokat, amelyek
tör vény ben meghatározott feladatai ellátásához szükségesek.

(2) A minisztériumok és a Miniszterelnökség közszolgálati alapnyilvántartását mint adatfeldolgozó a szolgáltató központ
üzemelteti. A minisztériumok és a Miniszterelnökség a szolgáltató központ elektronikus nyilvántartásában tárolt
adatok esetében csak a vele kormánytisztviselõi jogviszonyban álló kormánytisztviselõ adataiba tekinthet be.
A szolgáltató központ – az adatfelhasználás dokumentálásával – jogszabályban meghatározott feladatai ellátása
érdekében statisztikai adatfeldolgozást végezhet. A minisztériumok és a Miniszterelnökség állományába tartozó,
 illetve velük jogviszonyt létesítõ kormánytisztviselõtõl nem követelhetõ meg olyan adat igazolása vagy okiratmásolat
szolgáltatása, amelyet a szolgáltató központ által üzemeltetett közszolgálati alapnyilvántartás tartalmaz.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott adatfeldolgozást a szolgáltató központ az egységes alapokon meg valósuló
személyügyi nyilvántartás és integrált emberi erõforrás-gazdálkodási rendszer keretén belül látja el.

(4) A minisztériumok és a Miniszterelnökség az e tör vény ben és a Ktv. 63.  § (9) bekezdésében meghatározott
adatszolgáltatásokat a szolgáltató központ útján teljesítik.

(5) A közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter – a Kormány által meghatározott módon
és adatkörben – jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása érdekében statisztikai lekérdezéseket végezhet
a személyügyi nyilvántartó rendszerben tárolt adatokból.

26.  § A szolgáltató központ által vezetett minisztériumi, miniszterelnökségi közszolgálati alapnyilvántartásból
– kormányrendeletben meghatározott módon – kormányzati szolgálati jogviszonnyal összefüggõ adatkezelés
céljából, személyazonosításra alkalmas módon a minisztériumok,  illetve a Miniszterelnökség részére a vele
kormánytisztviselõi jogviszonyban álló kormánytisztviselõk adatai tekintetében adatszolgáltatás végezhetõ.

27.  § (1) A minisztériumok, valamint a Miniszterelnökség az illetmény és egyéb juttatás, valamint az ezekhez kapcsolódó adó-,
társadalombiztosítási és egyéb, az államigazgatási szervet terhelõ fizetési kötelezettségek teljesítése céljából külön
tör vény ben meghatározott adatokat szolgáltatnak a kincstár részére. A kincstár számfejtett adatokat szolgáltat
a szolgáltató központ útján – a díjazással kapcsolatos jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése céljából –
a minisztériumok és a Miniszterelnökség részére.

(2) A honvédelemért felelõs miniszter által vezetett minisztériummal kormánytisztviselõi jogviszonyban állók esetében
az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszer (a továb biak ban:
KGIR) részére kell továbbítani,  illetve a KGIR biztosítja a szolgáltató központ útján a számfejtett adatok átadását.

(3) A minisztériumok és a Miniszterelnökség a mûködésükhöz szükséges gazdasági, informatikai, mûszaki és elhelyezési
feltételek biztosítása céljából adatot szolgáltatnak a kormánytisztviselõ nevérõl, nemérõl, születési idejérõl, valamint
szervezeti és munkaköri adatokról a Szolgáltatási és Ellátás Alapadat Tár (a továb biak ban: szolgáltatási adattár)
rendszer részére. A szolgáltatási adattár a szolgáltató központ útján adatokat szolgáltat a minisztériumok és
a Miniszterelnökség részére a kormánytisztviselõ elhelyezésének adatairól, valamint – a foglalkoztatás
megszüntetésével kapcsolatos jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése céljából – a kormánytisztviselõ által
használt eszközökrõl, igénybe vett szolgáltatásokról.

28.  § (1) A Kormány ellenõrzi – a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter, és a Kormány
általános hatáskörû területi államigazgatási szerve közremûködésével – a kormánytisztviselõi jogviszonyra vonatkozó
jogszabályok végrehajtását. Ennek keretében a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs
miniszter javaslatára évente meghatározza a vizsgálati tárgyköröket (célvizsgálat), valamint a vizsgálat alá vont 1.  §
a)–b) pontjában meghatározott szerveket (a továb biak ban: vizsgált szervek). A célvizsgálatot a közigazgatási
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minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter folytatja le, amelynek tapasztalatairól a Kormányt évente
tájékoztatja.

(2) A közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter jogosult – a cél- és témavizsgálatok
keretében – a Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, a kormányhivataloknál és a központi hivataloknál:
a) a munkáltatói intézkedést tartalmazó iratokba betekinteni,
b) jogszabálysértés vagy célszerûtlen intézkedés esetén intézkedést kezdeményezni az államigazgatási szerv

vezetõjénél vagy – vita esetén – annak felettes szervénél,
c) fegyelmi vagy kártérítési eljárást kezdeményezni.

(3) A (2) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott esetekben az államigazgatási szerv vezetõje köteles a közigazgatási
minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter megkeresését érdemben megvizsgálni, és saját
intézkedésérõl vagy annak mellõzése okáról a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs
minisztert – a megkereséstõl számított 30 napon belül – tájékoztatni.

(4) A (2) bekezdésbe nem tartozó vizsgált szervekkel kapcsolatos ellenõrzési jogkört a közigazgatási minõségpolitikáért és 
személyzetpolitikáért felelõs miniszter koordinálásával a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve,
 illetve a helyi önkormányzatok tör vényességi ellenõrzésére hatáskörrel rendelkezõ szerv gyakorolja.

IV. FEJEZET
A KORMÁNYTISZTVISELÕI ÉRDEKEGYEZTETÉS

29.  § (1) Az e tör vény hatálya alá tartozó, valamint a Ktv. 1.  § (2) bekezdése szerinti államigazgatási szervek
a kormánytisztviselõk és a köztisztviselõk érdekeinek egyeztetése, a vitás kérdések tárgyalásos rendezése, megfelelõ
megállapodások kialakítása céljából a Kormány, valamint a kormánytisztviselõk és a köztisztviselõk országos
munkavállalói érdek-képviseleti szervezeteinek tárgyalócsoportja részvételével Köztisztviselõi Érdekegyeztetõ Tanács 
(a továb biak ban: KÉT) mûködik.

(2) A KÉT hatáskörébe a közigazgatásban foglalkoztatott kormánytisztviselõk és köztisztviselõk élet- és
munkakörülményeire, foglalkoztatási feltételeire vonatkozó tárgykörök tartoznak. Ezekkel kapcsolatban:
a) a kormányzati szolgálati és közszolgálati jogviszonnyal összefüggõ kérdésekben,
b) a központi és a társadalombiztosítási költségvetésnek a közszolgálati jogviszonyban állókat érintõ

rendelkezéseivel összefüggésben,
c) az igazgatási munkaerõvel és személyi juttatásokkal  való gazdálkodás elvi kérdéseiben,
ki kell a véleményét kérni.

(3) A KÉT a hatáskörébe utalt ügyekben tájékoztatáskérésre,  illetve javaslattételre jogosult.
(4) A KÉT szervezetének és mûködésének szabályait a Kormány nevében eljáró közigazgatási minõségpolitikáért és

személyzetpolitikáért felelõs miniszter és az érdekegyeztetésben részt vevõ munkavállalói érdek-képviseleti
szervezetek közötti megállapodás tartalmazza. Titkársági feladatait a központi közszolgálati hatóság látja el.

V. FEJEZET
A SZAKMAI VEZETÕKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

30.  § E tör vény rendelkezéseit a szakmai vezetõkre az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

A szakmai vezetõkre vonatkozó közös szabályok

31.  § (1) A szakmai vezetõ társadalombiztosítási jogállására a kormánytisztviselõi jogviszonyban állókra vonatkozó szabályok
irányadók azzal, hogy illetménye társadalombiztosítási járulék, egészségügyi hozzájárulás, továbbá
egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék alapjául szolgáló jövedelem.

(2) A szakmai vezetõ megbízatásának idõtartama közszolgálati jogviszonyban töltött idõnek és nyugdíjra jogosító
szolgálati idõnek számít.

32.  § (1) Ha a szakmai vezetõ megbízatása megszûnik, jogosult az e megbízatására utaló megnevezést használni, feltéve, hogy
megbízatása nem választójogának elvesztése, összeférhetetlenségének megállapítása vagy hivatalvesztés fegyelmi
büntetés  miatt szûnt meg.
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(2) A szakmai vezetõ a jogalap nélkül felvett juttatást az erre irányuló felhívás kézhezvételétõl számított tizenöt napon
belül köteles visszafizetni.

(3) Ha a szakmai vezetõ kinevezésérõl, felmentésérõl vagy jogviszonya lemondás  miatti megszûnésének megállapításáról 
 szóló okiratban a jogviszony keletkezésének vagy megszûnésének idõpontja naptári napként van meghatározva,
a szakmai vezetõ a megjelölt naptári nap kezdetén lép hivatalba,  illetve jogviszonya a megjelölt naptári nap végén
szûnik meg.

33.  § (1) A szakmai vezetõ összeférhetetlenségére a Ktv. 21. és 21/A.  §-ának a vezetõi megbízású köztisztviselõre vonatkozó
rendelkezéseit a (2)–(4) bekezdésben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A szakmai vezetõ érdek-képviseleti szervezetben tisztséget, szövetkezetben vezetõ tisztséget nem viselhet, nem lehet
továbbá alapítvány kezelõ szervezetének tagja.

(3) Nem keletkeztet összeférhetetlenséget, ha a szakmai vezetõ a Magyar Nemzeti Bank felügyelõ bizottságának tagja
vagy a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács tagja.

(4) Ha az összeférhetetlenségi eljárás ideje alatt a szakmai vezetõ a vele szemben fennálló összeférhetetlenségi okot
megszünteti, az összeférhetetlenség megállapítását mellõzni kell.

34.  § (1) A szakmai vezetõ végkielégítésre nem jogosult.
(2) A szakmai vezetõt minden naptári évben negyven munkanap szabadság illeti meg. A szabadság igénybevételét

a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium közigazgatási
államtitkárának elõ ze tesen be kell jelenteni.

35.  § A fegyelmi vétséget elkövetõ szakmai vezetõvel szemben kiszabható fegyelmi büntetések:
a) megrovás,
b) hivatalvesztés.

A közigazgatási államtitkár

36.  § Közigazgatási államtitkárrá minden büntetlen elõéletû, az országgyûlési képviselõk választásán választójoggal
rendelkezõ személy kinevezhetõ, aki állam- és jogtudományi doktori vagy okleveles közgazdász képesítéssel vagy
okleveles közigazgatási menedzser szakképesítéssel vagy a feladat- és hatáskörének megfelelõ szakirányú felsõfokú
végzettséggel rendelkezik.

37.  § (1) A közigazgatási államtitkárt a miniszterelnöknek a miniszter véleménye kikérését köve tõen tett javaslatára
a köztársasági elnök határozatlan idõre nevezi ki. A miniszter véleményét a közigazgatási minõségpolitikáért és
személyzetpolitikáért felelõs miniszter útján terjeszti a miniszterelnök elé. A közigazgatási minõségpolitikáért és
személyzetpolitikáért felelõs miniszter a véleményre észrevételt tehet.

(2) A közigazgatási államtitkár a kinevezésében megjelölt idõpontban, ennek hiányában a kinevezésével hivatalba lép.

38.  § A kinevezett közigazgatási államtitkár a köztársasági elnök elõtt az Országgyûlés elõtt esküt tevõ, vezetõ közjogi
tisztséget betöltõ személyek esküjének megfelelõ szöveggel esküt vagy fogadalmat tesz.

39.  § (1) A közigazgatási államtitkár jogviszonya megszûnik:
a) halálával,
b) választójogának elvesztésével,
c) összeférhetetlenségének megállapításával vagy
d) országgyûlési, helyi önkormányzati képviselõvé, polgármesterré vagy politikai vezetõvé történõ

megválasztásával,  illetve kinevezésével.
(2) A közigazgatási államtitkár jogviszonya megszüntethetõ:

a) áthelyezéssel,
b) lemondással,
c) felmentéssel vagy
d) hivatalvesztés fegyelmi büntetéssel.
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40.  § (1) A közigazgatási államtitkár a miniszterelnök útján a köztársasági elnökhöz intézett írásbeli nyilatkozatával bármikor
lemondhat a jogviszonyáról. A nyilatkozatot a közigazgatási államtitkár a miniszterhez juttatja el, aki azt
haladéktalanul továbbítja a miniszterelnöknek.

(2) Ha a közigazgatási államtitkár e tisztségét legalább három évig betöltötte, a lemondási idõ a lemondásnak
a miniszterelnökhöz történõ eljuttatástól számított három hónap, ha e tisztsége három évnél hamarabb szûnt meg, de
azt legalább egy évig betöltötte, a lemondási idõ negyvenöt nap, amelynek idõtartama alatt a közigazgatási
államtitkár a munkavégzési kötelezettség alól mentesül. Ha a közigazgatási államtitkár tisztségét egy évnél rövidebb
ideig töltötte be, jogviszonya a lemondásnak a köztársasági elnök által történõ kézhezvételét követõ tizenötödik
napon szûnik meg.

41.  § (1) A miniszterelnök a miniszter véleménye kikérését köve tõen bármikor javaslatot tehet a köztársasági elnöknek
a közigazgatási államtitkár felmentésére. A felmentést nem kell megindokolni.

(2) A közigazgatási államtitkár számára felmentését megelõzõen – kivéve, ha arra nyugdíjjogosultság  miatti kérelem
alapján kerül sor – képzettségének, végzettségének megfelelõ vezetõ beosztást kell felajánlani valamely központi
államigazgatási szervnél.

(3) Ha a közigazgatási államtitkár a felajánlott vezetõ beosztást elfogadja, át kell helyezni. Ha a közigazgatási államtitkár
e tisztségét legalább három évig betöltötte az áthelyezésétõl számított hat hónapon át, ha e tisztsége három évnél
hamarabb szûnt meg, de azt legalább egy évig betöltötte, akkor három hónapon át megilleti a korábbi illetménye és
az új illetménye különbségének összege, ha az elõbbi magasabb volt.

(4) Ha a közigazgatási államtitkár a felajánlott vezetõ beosztást nem fogadja el és tisztségét legalább három évig
betöltötte hat hónapi, ha tisztsége három évnél hamarabb szûnt meg, de azt legalább egy évig betöltötte három
hónapi felmentési idõ illeti meg, amelynek idõtartama alatt a munkavégzési kötelezettség alól mentesül. Ha
a közigazgatási államtitkár tisztségét egy évnél rövidebb ideig töltötte be, felmentési ideje tizenöt nap.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott idõtartamokhoz a közigazgatási államtitkári tisztséget megelõzõen folyamatosan
betöltött állami vezetõi tisztség idõtartamát – a hatáskörgyakorlás megszûnésétõl az új tisztséggel összefüggésben
a hivatalba lépésig terjedõ, legfeljebb hat hónapos, valamint a megbízatás megszûnésétõl a hatáskörgyakorlás
megszûnéséig terjedõ megszakítást a folyamatosság szempontjából nem számítva – hozzá kell számítani.

42.  § Ha a közigazgatási államtitkár az összeférhetetlenségét a kinevezésétõl számított harminc napon belül nem szünteti
meg, vagy a tisztsége gyakorlása során vele szemben összeférhetetlenségi ok merül fel, a köztársasági elnök
a miniszterelnök javaslatára az indítvány kézhezvételétõl számított harminc napon belül dönt az összeférhetetlenség
kérdésében.

43.  § Ha a közigazgatási államtitkár megbízatása a 39.  § (1) bekezdés a)–b) vagy d) pontja alapján szûnik meg, ennek tényét
a miniszterelnök elõ ter jesz tésére a köztársasági elnök állapítja meg.

44.  § (1) A közigazgatási államtitkár alapilletménye a kormánytisztviselõi illetményalap 12-szerese.
(2) A közigazgatási államtitkár illetménykiegészítésre jogosult, amelynek összege az alapilletmény 50%-a.
(3) A közigazgatási államtitkár vezetõi illetménypótléka az alapilletmény 65%-a.
(4) A közigazgatási államtitkár alapilletményét a miniszter át nem ruházható hatáskörében legfeljebb 30%-kal

megemelheti.
(5) A közigazgatási államtitkár jutalmazásáról a tevékenységét irányító miniszter és a közigazgatási minõségpolitikáért és

személyzetpolitikáért felelõs miniszter együttes javaslata alapján a miniszterelnök dönt.
(6) A közigazgatási államtitkár részére a tevékenységét irányító miniszter és a közigazgatási minõségpolitikáért és

személyzetpolitikáért felelõs miniszter együttes javaslata alapján a miniszterelnök célprémiumot állapíthat meg.

45.  § (1) Közigazgatási államtitkár fegyelmi ügyében a kijelölt vizsgálóbiztos legalább közigazgatási államtitkári tisztséget
betöltõ állami vezetõ, az érdemi határozatot hozó háromtagú fegyelmi tanács elnöke a miniszter, tagjai pedig
– a miniszter javaslata alapján, a miniszterelnök által felkért – az eljárás alá vonttal azonos megbízatású szakmai
vezetõ.

(2) A hivatalvesztést a fegyelmi tanácsnak a miniszterelnök útján elõterjesztett javaslatára a köztársasági elnök
mondja ki.
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(3) A fegyelmi tanács hivatalvesztés büntetés kiszabására irányuló javaslatát – amely együtt jár a közigazgatási államtitkár
állásából  való felfüggesztéssel – a közigazgatási államtitkár részére kézbesíteni kell. A közigazgatási államtitkár
a javaslattal szemben bírósághoz fordulhat. A kereset jogerõs elbírálásáig a javaslat nem terjeszthetõ a miniszterelnök
elé.

A helyettes államtitkár

46.  § Helyettes államtitkárrá minden büntetlen elõéletû, az országgyûlési képviselõk választásán választójoggal rendelkezõ
személy kinevezhetõ, aki állam- és jogtudományi doktori vagy okleveles közgazdász képesítéssel vagy okleveles
közigazgatási menedzser szakképesítéssel vagy a feladat- és hatáskörének megfelelõ szakirányú felsõfokú
végzettséggel rendelkezik.

47.  § (1) A helyettes államtitkárt a miniszter javaslatára a miniszterelnök határozatlan idõre nevezi ki. A Miniszterelnökségen
mûködõ helyettes államtitkárt a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár javaslatára nevezi ki a miniszterelnök.

(2) A miniszter javaslatát – a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter kivételével –
a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium közigazgatási
államtitkára útján terjeszti a miniszterelnök elé.

(3) A közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium közigazgatási 
államtitkára a javaslat megküldésétõl számított tizenöt napon belül kifogással élhet, és a javaslatot visszaküldheti
a miniszternek, vagy továbbítja azt a miniszterelnöknek.

(4) A (2)–(3) bekezdés rendelkezéseit a Miniszterelnökségen mûködõ helyettes államtitkárra nem kell alkalmazni.
(5) A helyettes államtitkár a kinevezésében megjelölt idõpontban, ennek hiányában a kinevezésével hivatalba lép.

48.  § A kinevezett helyettes államtitkár a miniszterelnök elõtt az Országgyûlés elõtt esküt tevõ, vezetõ közjogi tisztséget
betöltõ személyek esküjének megfelelõ szöveggel esküt vagy fogadalmat tesz.

49.  § (1) A helyettes államtitkár jogviszonya megszûnik:
a) halálával,
b) választójogának elvesztésével,
c) összeférhetetlenségének megállapításával vagy
d) országgyûlési, helyi önkormányzati képviselõvé, polgármesterré, politikai vezetõvé vagy érdek-képviseleti

szervezet tisztségviselõjévé történõ megválasztásával,  illetve kinevezésével.
(2) A helyettes államtitkár jogviszonya megszüntethetõ:

a) áthelyezéssel,
b) lemondással,
c) felmentéssel vagy
d) hivatalvesztés fegyelmi büntetéssel.

50.  § (1) A helyettes államtitkár a miniszter útján a miniszterelnökhöz intézett írásbeli nyilatkozatával bármikor lemondhat
a jogviszonyáról. A Miniszterelnökségen mûködõ helyettes államtitkár a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár útján
juttatja el lemondását a miniszterelnökhöz.

(2) Ha a helyettes államtitkár e tisztségét legalább három évig betöltötte, a lemondási idõ a lemondásnak a miniszterhez,
 illetve a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkárhoz történõ eljuttatástól számított három hónap, ha e tisztsége három
évnél hamarabb szûnt meg, de azt legalább egy évig betöltötte, a lemondási idõ negyvenöt nap, amelynek idõtartama 
alatt a helyettes államtitkár a munkavégzési kötelezettség alól mentesül. Ha a helyettes államtitkár tisztségét egy
évnél rövidebb ideig töltötte be, jogviszonya megszûnésének idõpontja a lemondásnak a miniszterelnök által történõ
kézhezvételét követõ tizenötödik nap.

51.  § A miniszter bármikor javaslatot tehet a miniszterelnöknek a helyettes államtitkár felmentésére. A Miniszterelnökségen
mûködõ helyettes államtitkár felmentésére a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár tehet javaslatot. A felmentést
nem kell megindokolni. A helyettes államtitkár felmentésére egyebekben a 41.  § (2)–(5) bekezdésének rendelkezéseit
kell meg fele lõen alkalmazni azzal, hogy ha a helyettes államtitkár tisztségét egy évnél rövidebb ideig töltötte be,
felmentési ideje tizenöt nap.
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52.  § Ha a helyettes államtitkár az összeférhetetlenségét a kinevezésétõl számított harminc napon belül nem szünteti meg,
vagy a tisztsége gyakorlása során vele szemben összeférhetetlenségi ok merül fel, a miniszterelnök a miniszter
javaslatára az indítvány kézhezvételétõl számított harminc napon belül dönt az összeférhetetlenség kérdésében.

53.  § Ha a helyettes államtitkár jogviszonya a 49.  § (1) bekezdés a)–b) vagy d) pontja alapján szûnik meg, ennek tényét
a miniszter elõ ter jesz tésére a miniszterelnök állapítja meg; a Miniszterelnökségen mûködõ helyettes államtitkár
esetében az elõ ter jesz tést a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár teszi meg.

54.  § (1) A helyettes államtitkár alapilletménye a kormánytisztviselõi illetményalap 9-szerese.
(2) A helyettes államtitkár illetménykiegészítésre jogosult, amelynek összege az alapilletmény 50%-a.
(3) A helyettes államtitkár vezetõi illetménypótléka az alapilletmény 65%-a.
(4) A helyettes államtitkár alapilletményét minisztériumban a miniszter, a Miniszterelnökségen a Miniszterelnökséget

vezetõ államtitkár át nem ruházható hatáskörében legfeljebb 30%-kal megemelheti.
(5) A helyettes államtitkár jutalmazásáról a tevékenységét irányító közigazgatási államtitkár és a közigazgatási

minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium közigazgatási államtitkárának 
együttes javaslata alapján a miniszter dönt. A Miniszterelnökségen mûködõ helyettes államtitkár jutalmazásáról
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár dönt.

(6) A helyettes államtitkár részére a tevékenységét irányító közigazgatási államtitkár és a közigazgatási
minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs minisztérium közigazgatási államtitkárának együttes javaslata
alapján a miniszter célprémiumot állapíthat meg. A Miniszterelnökségen mûködõ helyettes államtitkár részére
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár célprémiumot állapíthat meg.

55.  § (1) Helyettes államtitkár fegyelmi ügyében a kijelölt vizsgálóbiztos legalább helyettes államtitkári tisztséget betöltõ
állami vezetõ, az érdemi határozatot hozó háromtagú fegyelmi tanács elnöke a közigazgatási államtitkár, tagjai pedig
– a miniszter által felkért – az eljárás alá vonttal azonos megbízatású szakmai vezetõ.

(2) A hivatalvesztést a fegyelmi tanács javaslatára a miniszter mondja ki.
(3) A fegyelmi tanács hivatalvesztés büntetés kiszabására irányuló javaslatát – amely együtt jár a helyettes államtitkár

állásából  való felfüggesztéssel – a helyettes államtitkár részére kézbesíteni kell. A helyettes államtitkár a javaslattal
szemben bírósághoz fordulhat. A kereset jogerõs elbírálásáig a javaslat nem terjeszthetõ a miniszter elé.

VI. FEJEZET
A POLITIKAI FÕTANÁCSADÓK, A POLITIKAI TANÁCSADÓK ÉS A KORMÁNYZATI ÜGYKEZELÕK

56.  § (1) A Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár miniszterelnöki fõtanácsadói és miniszterelnöki tanácsadói munkakört
politikai fõtanácsadói, politikai tanácsadói munkakörré minõsíthet a Miniszterelnök tevékenységéhez közvetlenül
kapcsolódó feladatok ellátására.

(2) A kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter kormányfõtanácsadói és kormánytanácsadói
munkakört politikai fõtanácsadói, politikai tanácsadói munkakörré minõsíthet az általa vezetett minisztériumban
a Kormány döntéseinek elõkészítéséhez közvetlenül kapcsolódó feladatok ellátására.

(3) A miniszter miniszteri fõtanácsadói, miniszteri tanácsadói munkakört politikai fõtanácsadói, politikai tanácsadói
munkakörré minõsíthet a miniszteri kabinetben a miniszter tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó feladatok
ellátására.

(4) Az államtitkár politikai fõtanácsadói, politikai tanácsadói munkakört létesíthet az államtitkári kabinetben,  illetve
– ennek hiányában – az államtitkári titkárságon az államtitkár tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó feladatok
ellátására.

(5) A (2)–(4) bekezdésekben meghatározott munkakörök száma nem haladhatja meg az államigazgatási szervnél
foglalkoztatott kormánytisztviselõk létszámának nyolc százalékát. Az (1)–(3) bekezdésekben foglaltak szerint
megállapított munkaköröket a szervezeti és mûködési szabályzat (ügyrend) mellékletében kell feltüntetni.

(6) Politikai fõtanácsadói, politikai tanácsadói munkakörbe az nevezhetõ ki, aki felsõfokú iskolai végzettséggel és a Ktv.
7.  § (1) bekezdésben elõírt egyéb feltételekkel rendelkezik. A kinevezés a Kormány, a miniszterelnök, a miniszter vagy
az államtitkár megbízatásának idejére szól. A politikai fõtanácsadó, politikai tanácsadó felett a munkáltatói jogokat
a) az (1) bekezdés esetében a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár,
b) a (2) bekezdés esetében a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter,

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 108. szám 21555



c) a (3) bekezdés esetében a miniszter,
d) a (4) bekezdés esetében az államtitkár
gyakorolja.

(7) A politikai fõtanácsadó, politikai tanácsadó – a kormánytisztviselõi jogviszonyban eltöltött idejére tekintet nélkül –
vezetõ-fõtanácsos vagy fõtanácsos besorolást kap, illetményét a besorolásától függetlenül a (6) bekezdés
a)–d) pontjában meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg.

(8) Ha a politikai fõtanácsadó, politikai tanácsadó kormánytisztviselõi jogviszonya a Kormány, a miniszterelnök,
a miniszter vagy az államtitkár megbízatásának megszûnése következtében szûnik meg, végkielégítés címén kéthavi
illetményére jogosult, feltéve, hogy a politikai fõtanácsadói, politikai tanácsadói jogviszonya legalább két évig
folyamatosan fennállt.

(9) A végkielégítés megfizetésére a jogviszony megszûnését követõ 31. napon kell intézkedni.
(10) Amennyiben a politikai fõtanácsadó, politikai tanácsadó jogviszonyának a (8) bekezdésében szabályozott módon

történõ megszûnését követõ 30 napon belül újabb politikai fõtanácsadói, politikai tanácsadói munkakörre kap
kinevezést, végkielégítésre nem jogosult, de a (8) bekezdés szerinti végkielégítés szempontjából jogviszonyát
folyamatosnak kell tekinteni.

(11) Amennyiben a politikai fõtanácsadó, politikai tanácsadó jogviszonyának a (8) bekezdésében szabályozott módon
történõ megszûnését követõ 30 napon belül újabb kormánytisztviselõi jogviszonyt létesít, jogviszonyát
folyamatosnak kell tekinteni. A Ktv. 19.  § (3)–(4) bekezdésének alkalmazása szempontjából a politikai fõtanácsadói,
politikai tanácsadói jogviszonyban töltött idõ kormánytisztviselõi jogviszonyban töltött idõnek minõsül.

(12) Az (1)–(4) bekezdésben meghatározott feladat ellátására adott kinevezés csak politikai fõtanácsadói, politikai
tanácsadói munkakör betöltésére szólhat.

(13) Az (1)–(4) bekezdés szerinti munkakörben foglalkoztatott politikai fõtanácsadó vagy politikai tanácsadó kinevezése
nem módosítható kormánytisztviselõi munkakörre.

(14) A miniszteri, államtitkári kabinetet fõosztályvezetõként vezetõ kabinetfõnökre a (6) és a (8)–(11) bekezdés
rendelkezéseit, díjazására a fõosztályvezetõ illetményére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

57.  § (1) A kormányzati ügykezelõ kormánytisztviselõi jogviszonyában
a) a Ktv. 4–7.  §-ában, 9.  §-ában, 11.  § (7)–(8) bekezdésében, 11/B.  §-ában, 12–16.  §-ában, 19.  §-ában foglaltakat

a (7) bekezdés c) pontja kivételével, továbbá a 21–22/A.  §-ában, 33.  §-ában, 37–40/B.  §-ában foglaltakat a 40.  §
(5) bekezdése kivételével, valamint a 41.  § (7)–(9) bekezdésében, 41/A–42.  §-ában foglaltakat a 41/A.  §
(9) bekezdése kivételével, a 43.  § (2)–(3) és (7) bekezdéseiben, 47.  §-ában, 48.  § (1)–(5) bekezdésében,
49/A–49/N.  §-ában,

b) a Ktv. IV., V., VI. és IX. fejezetében
foglalt rendelkezéseket az e tör vény szerinti eltérésekkel kell meg fele lõen alkalmazni.

(2) Az ügykezelõ kormánytisztviselõi jogviszonyában a Ktv. 19/A.  §-át a 10.  § (3) bekezdésben és a (4) bekezdésben foglalt
eltérõ szabályokkal együttesen kell alkalmazni.

(3) A 19.  §-ban meghatározott szerveknél kinevezett ügykezelõ a középiskolai végzettségû kormánytisztviselõre irányadó 
illetménykiegészítésre jogosult.

(4) Az ügykezelõ – a 12.  § megfelelõ alkalmazásával – ügykezelõkbõl álló szervezeti egység vezetésére osztályvezetõi
munkakörre  szóló kinevezést kaphat.

(5) Az ügykezelõ osztályvezetõ alapilletménye az illetményalap három és félszerese.

58.  § Az ügykezelõ kormánytisztviselõi jogviszonyára a Ktv. 67.  § (1) bekezdése és a 68.  § (4) bekezdése nem alkalmazható.

VII. FEJEZET
VEGYES RENDELKEZÉSEK

59.  § A kormánytisztviselõi jogviszony tekintetében
a) az Mt. 90.  § (1)–(4) és (6) bekezdését alkalmazni kell,
b) a Ktv. 71.  § (2) bekezdésének b) pontját nem kell alkalmazni.

60.  § Az e tör vény hatálya alá tartozó munkáltatóknál foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyára az Mt. III. Rész
XII. fejezetét a 35–37.  §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
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61.  § (1) A határozatlan idejû munkaviszonyt a munkáltató rendes felmondással indokolás nélkül megszüntetheti.
(2) A felmondási idõ a rendes felmondás közlését követõ napon kezdõdik.

62.  § (1) Ha a bíróság megállapítja, hogy a munkáltató a munkavállaló munkaviszonyát jogellenesen szüntette meg,
a munkavállaló abban az esetben kérheti az eredeti munkakörében történõ továbbfoglalkoztatását, ha
a) a megszüntetés a rendeltetésszerû joggyakorlás követelményébe [Mt. 4.  §] ütközik, vagy a munkáltató megszegi

a felmondási korlátozásokra vonatkozó rendelkezéseket [Mt. 89.  § (7)–(8) bekezdés, 90.  § (1)–(4) és (6) bekezdés,
91.  §], vagy

b) a munkáltató a választott szakszervezeti tisztségviselõ, az üzemi tanács tagjának (elnökének),  illetve
a munkavédelmi képviselõnek (munkavédelmi bizottság tagjainak) munkaviszonyát az Mt. 28.  §-ba, a 62/A.  §-ba
vagy a munkavédelemrõl  szóló 1993. évi XCIII. törvény 76.  §-ának (3) bekezdésébe ütközõ módon szüntette meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt esetben meg kell téríteni a munkavállaló elmaradt munkabérét (egyéb járandóságait),
továbbá a munkaviszony jogellenes megszüntetésével összefüggésben felmerült kárát is. Nem kell megtéríteni
a munkabérnek (egyéb járandóságnak),  illetve a kárnak azt a részét, amely máshonnan megtérült vagy kellõ
gondosság mellett megtérülhetett volna. A kellõ gondosság elmulasztásának különösen azt kell tekinteni, ha
a munkavállaló az állami foglalkoztatási szervvel nem mûködik együtt a munkavégzésre irányuló jogviszony létesítése
érdekében, nem köt álláskeresési megállapodást,  illetve az e szerv által felajánlott – a foglalkoztatás elõsegítésérõl
 szóló jogszabályban foglalt feltételekre tekintettel – megfelelõ munkahelyet elutasítja, továbbá maga nem keres
aktívan munkahelyet. A bíróság a kellõ gondosság elmulasztásának az elmaradt munkabér, egyéb járandóságok,
 illetve a munkavállalói kár megtérítésével kapcsolatos következményét az eset összes körülményének mérlegelése
alapján állapítja meg.

(3) Ha a munkaviszony (1) bekezdésben foglalt módon történõ jogellenes megszüntetése esetén a munkavállaló
az eredeti munkakörébe  való visszahelyezést nem kéri, a munkaviszony a jogellenességet megállapító határozat
jogerõre emelkedésének napján szûnik meg. Ekkor – a (2) bekezdésben foglaltakon felül a bíróság a munkáltatót –
az eset összes körülményeinek, így különösen a jogsértés és annak következményei súlyának mérlegelésével –
a munkavállaló legalább két, legfeljebb tizenkét havi átlagkeresetének megfelelõ összeg megfizetésére kötelezi.

(4) Ha a munkaviszonyt nem az (1) bekezdésben foglalt módon szüntették meg jogellenesen, a munkaviszony
a megszüntetésrõl  szóló jognyilatkozat szerinti idõpontban megszûnik, de a munkavállaló részére – az eset összes
körülményeinek, így különösen a jogsértés és annak következményei súlyának mérlegelése alapján – legalább két,
legfeljebb harminchat havi átlagkeresetnek megfelelõ átalány-kártérítést kell fizetni.

(5) A munkavállalót, ha munkaviszonya nem rendes felmondással szûnt meg – a (2)–(4) bekezdésben foglaltakon kívül –
megilleti a munkavégzés alóli felmentés idejére járó átlagkeresete és a rendes felmondás esetén járó végkielégítés is.

63.  § Az e tör vény hatálya alá tartozó munkáltatónál foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyára az Mt. 89.  § (2)–(3) és
(5)–(6) bekezdése, 94/A-H.  §-a, valamint 100.  §-a nem alkalmazható.

VIII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

64.  § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a központi államigazgatási szervekre, azok területi és helyi szerveire nézve
igazgatási területenként az adott évre az igazgatási szünet idõtartamát rendeletben határozza meg.

(2) Felhatalmazást kap a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter, hogy
a kormánytisztviselõi jogviszonnyal kapcsolatos munkáltatói jogkör gyakorlásával és átruházásával összefüggõ
részletes szabályokat rendeletben állapítsa meg.

(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv által, e tör vény
alapján vezetett nyilvántartásokra, adatkezelésre és adatszolgáltatásra vonatkozó részletes szabályokat rendeletben
állapítsa meg.

Hatálybalépés

65.  § E tör vény a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.
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Módosuló jogszabályok

66.  § (1) A Ktv. 1.  § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) E tör vény hatálya a helyi önkormányzat képviselõ-testületének hivatala és hatósági igazgatási társulása,
közterület-felügyelete, a körjegyzõség (a továb biak ban: képviselõ-testület hivatala) köztisztviselõinek és
ügykezelõinek közszolgálati jogviszonyára terjed ki.
(2) Törvény eltérõ rendelkezése hiányában a köztársasági elnök hivatala, az Országgyûlés hivatala,
az Alkotmánybíróság hivatala, az országgyûlési biztos hivatala, az Állami Számvevõszék, Országos Rádió és Televízió
Testület Irodája, a Gazdasági Versenyhivatal, Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, a Magyar Tudományos
Akadémia Titkársága és a Közbeszerzések Tanácsa köztisztviselõi és ügykezelõi közszolgálati jogviszonyára is
e tör vény rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy a köztársasági elnök hivatala, az Országgyûlés hivatala,
az Alkotmánybíróság hivatala, az országgyûlési biztos hivatala, az Állami Számvevõszék és a Gazdasági Versenyhivatal, 
az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára esetében a próbaidõre, a pályázatra és a tartalékállományra
vonatkozó rendelkezéseket e szervek szervezeti és mûködési szabályzatában (ügyrendjében) meghatározott
munkakörök esetében, az ott meghatározott eljárási rend szerint kell alkalmazni.”

(2) A Ktv. 3.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) E tör vény rendelkezéseit kell alkalmazni a 10.  §, a 10/B–10/C.  §, a 16/A.  §, a 20/A.  §, a 23–30/B.  § és a 32–36.  § – ide
nem értve a vezetõ megbízással rendelkezõ politikai fõtanácsadót, politikai tanácsadót – kivételével az önkormányzati
fõtanácsadói, önkormányzati tanácsadói munkakörben kinevezett köztisztviselõkre.”

(3) A Ktv. 11/A.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11/A.  § (1) A képviselõ-testület – a községi önkormányzat kivételével – önkormányzati fõtanácsadói, önkormányzati
tanácsadói (a továb biak ban: politikai fõtanácsadó, politikai tanácsadó) munkaköröket hozhat létre a képviselõ-testület 
hivatalában a képviselõ-testület és bizottságai döntésének elõkészítéséhez,  illetve a polgármester, fõpolgármester,
megyei közgyûlés elnöke (a továb biak ban együtt: polgármester) tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó feladatok
ellátására.
(2) Az (1) bekezdésekben meghatározott munkakörök száma nem haladhatja meg a közigazgatási szervnél
foglalkoztatott köztisztviselõk létszámának nyolc százalékát. Az (1) bekezdésekben foglaltak szerint megállapított
munkaköröket a szervezeti és mûködési szabályzat (ügyrend) mellékletében kell feltüntetni.
(3) Politikai fõtanácsadói, politikai tanácsadói munkakörbe az nevezhetõ ki, aki felsõfokú iskolai végzettséggel és a 7.  §
(1) bekezdésben elõírt egyéb feltételekkel rendelkezik. A kinevezés polgármester, a képviselõ-testület és bizottsága
megbízatásának,  illetve feladata ellátásának idejére szól. A politikai fõtanácsadó, politikai tanácsadó felett
a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
(4) A politikai fõtanácsadó, politikai tanácsadó – tekintet nélkül a közszolgálati jogviszonyban eltöltött idejére –
fõtanácsos vagy vezetõ-tanácsos besorolást kap, illetményét a besorolásától függetlenül a munkáltatói jogkör
gyakorlója állapítja meg.
(5) A vezetõi megbízással nem rendelkezõ politikai fõtanácsadó, politikai tanácsadó a köztisztviselõkre vonatkozó
szabályok szerint közigazgatási alap- és szakvizsgát tehet. A vizsgák költségei a politikai fõtanácsadót, politikai
tanácsadót terhelik, mely költségeket a közigazgatási szerv átvállalhatja.
(6) Ha a politikai fõtanácsadó, politikai tanácsadó közszolgálati jogviszonya a polgármester, a képviselõ-testület és
bizottsága megbízatásának,  illetve feladata ellátásának megszûnése következtében szûnik meg, végkielégítés címén
kéthavi illetményére jogosult, feltéve, hogy a politikai fõtanácsadói, politikai tanácsadói jogviszonya legalább két évig
folyamatosan fennállt.
(7) A végkielégítés kifizetésérõl a jogviszony megszûnését követõ 31. napon kell intézkedni.
(8) Amennyiben a politikai fõtanácsadó, politikai tanácsadó jogviszonyának a (6) bekezdés szerinti megszûnését
követõ 30 napon belül újabb politikai fõtanácsadói, politikai tanácsadói munkakörre kap kinevezést, végkielégítésre
nem jogosult, de a (6) bekezdés szerinti végkielégítés szempontjából jogviszonyát folyamatosnak kell tekinteni.
(9) Amennyiben a politikai fõtanácsadó, politikai tanácsadó jogviszonyának a (6) bekezdés szerinti megszûnését
követõ 30 napon belül közszolgálati jogviszonyt létesít, jogviszonyát folyamatosnak kell tekinteni.
(10) Az (1) bekezdésben meghatározott feladat ellátására adott kinevezés csak politikai fõtanácsadói, politikai
tanácsadói munkakör betöltésére szólhat.
(11) Az (1) bekezdés szerinti munkakörben foglalkoztatott politikai fõtanácsadó vagy politikai tanácsadó kinevezése
nem módosítható az e tör vény szerinti köztisztviselõi munkakör betöltésére.”
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(4) A Ktv. 15.  § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A közszolgálati jogviszony megszûnik:
a) a kinevezésben foglalt határozott idõ lejártával,
b) a köztisztviselõ halálával,
c) e tör vény erejénél fogva az e tör vény ben meghatározott esetekben,
d) az igazságügyért felelõs miniszter által vezetett minisztériumba beosztott bíró,  illetve ügyész minisztériumi
beosztásának megszûnésével,
e) a 70. életév betöltésével,
f) prémiumévek programban történõ részvétel, ille tõ leg különleges foglalkoztatási állományba helyezés esetén
az erre vonatkozó külön tör vény szabályai szerint,
g) a közigazgatási szerv jogutód nélküli megszûnésével,
h) a köztisztviselõ politikai vezetõvé történõ megválasztásával,  illetve kinevezésével.

(2) A közszolgálati jogviszony megszüntethetõ:
a) a felek közös megegyezésével,
b) áthelyezéssel a kormányzati szolgálati,  illetve a közalkalmazotti vagy hivatásos szolgálati jogviszonyt szabályozó
jogszabályok hatálya alá tartozó szervekhez,
c) lemondással,
d) felmentéssel,
e) azonnali hatállyal a próbaidõ alatt,
f) hivatalvesztés fegyelmi büntetéssel.”

(5) A Ktv. 15.  §-a a következõ (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a közszolgálati jogviszony a 15.  § (1) bekezdés g) pontjában foglaltak alapján szûnik meg, a köztisztviselõ
részére a felmentés esetén meghatározott munkavégzés alóli mentesítési idejére járó átlagkeresetnek megfelelõ
összeget ki kell fizetni, kivéve, ha felmentés esetén a munkavégzés alóli mentesítés idõtartamára a köztisztviselõ
illetményre nem lenne jogosult.
(6) A 15.  § (1) bekezdés g) pont szerinti közszolgálati jogviszony megszûnésének idõpontját közvetlenül megelõzõ,
a köztisztviselõre irányadó felmentési idõvel azonos idõtartam alatt a 20/A.  § (3)–(4) bekezdésének megfelelõ
alkalmazásával meg kell kísérelni a köztisztviselõ számára másik közigazgatási szervnél képzettségének,
besorolásának megfelelõ köztisztviselõi állás felajánlását.”

(6) A Ktv. 19.  § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A köztisztviselõt – a (8) bekezdésben foglalt kivétellel – végkielégítés illeti meg, ha közszolgálati jogviszonya
felmentés vagy a közigazgatási szerv jogutód nélküli megszûnése következtében szûnik meg.
(2) A végkielégítés összege, ha a köztisztviselõ közszolgálati jogviszonyban töltött ideje legalább
a) három év: egyhavi,
b) öt év: kéthavi,
c) nyolc év: háromhavi,
d) tíz év: négyhavi,
e) tizenhárom év: öthavi,
f) tizenhat év: hathavi,
g) húsz év: nyolchavi
– a felmentési idõ kezdetekor vagy a közigazgatási szerv jogutód nélküli megszûnésekor irányadó – illetményének
megfelelõ összeg. A végkielégítés mértéke négyhavi illetmény összegével emelkedik, ha a köztisztviselõ közszolgálati
jogviszonya az öregségi nyugdíjra [19/A.  § (1) bek. a) pont] vagy a korkedvezményes öregségi nyugdíjra  való
jogosultság megszerzését megelõzõ öt éven belül szûnik meg. Nem illeti meg az emelt összegû végkielégítés
a köztisztviselõt, ha valamelyik jogcímen korábban már emelt összegû végkielégítésben részesült. A kifizetett
végkielégítés összegét fel kell tüntetni a közszolgálati igazoláson.”

(7) A Ktv. 21.  § (2)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A köztisztviselõ munkavégzésre irányuló további jogviszonyt – tudományos, oktatói, mûvészeti, lektori,
szerkesztõi, valamint jogi oltalom alá esõ szellemi tevékenység, továbbá a közérdekû önkéntes tevékenység
kivételével – csak a munkáltatói jogkör gyakorlójának elõ ze tes engedélyével létesíthet. A tudományos, oktatói,
mûvészeti, lektori, szerkesztõi, valamint jogi oltalom alá esõ szellemi tevékenység végzésére irányuló jogviszonyt
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annak létesítését megelõzõen a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásban be kell jelenteni, ha e jogviszony keretében
végzett tevékenység a köztisztviselõ munkaköri feladataival közvetlenül összefügg.
(3) Vezetõi megbízású köztisztviselõ – tudományos, oktatói, mûvészeti, lektori, szerkesztõi, valamint jogi oltalom alá
esõ szellemi tevékenység kivételével – munkavégzésre irányuló egyéb és további jogviszonyt nem létesíthet.
(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérõen vezetõi megbízású köztisztviselõ gazdasági társaságnál vezetõ
tisztségviselõ,  illetve felügyelõ bizottsági tag lehet, feltéve, ha a gazdasági társaság önkormányzati, köztestületi
többségi tulajdonban, vagy tartósan állami tulajdonban van, vagy az állami tulajdonos különleges jogokat biztosító
részvény alapján delegálja, továbbá, ha a társaságban az állami közvetlen vagy közvetett befolyás mértéke
– a tõkepiacról  szóló 2001. évi CXX. törvény rendelkezései alapján számítva – legalább ötven százalék.”

(8) A Ktv. 21.  § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A köztisztviselõ a (2)–(3) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a tudományos, oktatói, mûvészeti, lektori, szerkesztõi,
valamint jogi oltalom alá esõ szellemi tevékenység, továbbá közérdekû önkéntes tevékenység folytatására további
munkavégzésre irányuló jogviszonyt kizárólag a munkáltatói jogkör gyakorlójának elõ ze tes engedélye alapján
létesíthet, ha a munkavégzés idõtartama részben azonos a köztisztviselõ beosztás szerinti munkaidejével.”

(9) A Ktv. 30/B.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A miniszterelnök – a megyei vagy a fõvárosi közgyûlés javaslatára határozatlan idõre címzetes fõjegyzõi címet
adományozhat az ille té kességi területén tartósan kiemelkedõ szakmai munkát végzõ jegyzõnek – ide nem értve
az aljegyzõt –, aki
a) a cím adományozását megelõzõ tíz évben folyamatosan jegyzõi, körzetközponti jegyzõ esetében legalább öt éve
körzetközponti jegyzõi tisztséget tölt be;
b) „kiválóan alkalmas” minõsítésû;
c) a helyi önkormányzatok tör vényességi ellenõrzésére hatáskörrel rendelkezõ szerv támogató véleményével
rendelkezik.
A cím adományozására minden évben a Köztisztviselõk Napja alkalmából kerül sor.”

(10) A Ktv. 32.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az 1.  § (2) bekezdésében felsorolt szerveknél fõtanácsadói és tanácsadói munkakörök létesíthetõk.”

(11) A Ktv. 41/A.  § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) A képviselõ-testület – a Kormány ajánlásának figye lembe véte lével – a rendes szabadság kiadására igazgatási
szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselõ adott évre
megállapított alapszabadságának a háromötödét.”

(12) A Ktv. 43.  § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A (4) bekezdés alkalmazása során a köztisztviselõ korábban már megállapított alapilletménye legfeljebb 20%-kal
csökkenhet.”

(13) A Ktv. 43.  § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A (4) bekezdés szerint megállapított eltérítés a tárgyévben akkor módosítható, ha a tárgyévben a köztisztviselõ
vezetõi kinevezést, megbízást kap, vagy azt tõle visszavonják,  illetve címadományozásra, vagy annak visszavonására,
vagy átsorolásra [26.  § (2) bekezdés] kerül sor. A módosítás eredményeként az alapilletmény nem lehet alacsonyabb,
mint az e tör vény alapján az eltérítés nélkül meghatározott összeg.”

(14) A Ktv. 44.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az Országos Rádió és Televízió Testület Irodájánál, a Gazdasági Versenyhivatalnál, a Magyar Tudományos
Akadémia Titkárságánál, a Közbeszerzések Tanácsánál és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáránál
az illetménykiegészítés mértéke a felsõfokú iskolai végzettségû köztisztviselõ esetében az alapilletményének 50%-a,
középiskolai végzettségû köztisztviselõ esetében az alapilletményének 15%-a.”

(15) A Ktv. 44.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az Országgyûlés Hivatalánál, a Köztársasági Elnök Hivatalánál, az Alkotmánybíróság Hivatalánál, az országgyûlési
biztos hivatalában, az Állami Számvevõszéknél és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél
az illetménykiegészítés mértéke a felsõfokú iskolai végzettségû köztisztviselõ esetében az alapilletményének 80%-a,
a középiskolai végzettségû köztisztviselõ esetében az alapilletményének 35%-a.”

(16) A Ktv. 56.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A fegyelmi határozatot az ellene benyújtott kereset jogerõs elbírálásáig – a hivatalvesztés büntetés kivételével –
végrehajtani nem szabad. Ha azonban a köztisztviselõ a kereset benyújtására nyitva álló határidõ eltelte vagy a kereset
jogerõs elbírálása elõtt a közszolgálati jogviszonyát megszünteti, a határozat azonnal végrehajthatóvá válik.”
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(17) A Ktv. 60.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„60.  § (1) Ha a bíróság megállapítja, hogy a munkáltató a köztisztviselõ közszolgálati jogviszonyát jogellenesen
szüntette meg, a köztisztviselõ abban az esetben kérheti az eredeti munkakörében történõ továbbfoglalkoztatását, ha
a) a megszüntetés a rendeltetésszerû joggyakorlás követelményébe (Mt. 4.  §),  illetve felmentési védelembe [Mt. 90.  §
(1) bekezdés] ütközik, vagy a munkáltató megszegi a felmentési korlátozásokra vonatkozó rendelkezéseket [17.  §
(5) bekezdés], vagy
b) a munkáltató a választott szakszervezeti tisztségviselõ,  illetve a munkavédelmi képviselõnek (munkavédelmi
bizottság tagjainak) közszolgálati jogviszonyát az Mt. 28.  §-ába, vagy a munkavédelemrõl  szóló 1993. évi XCIII. törvény
76.  §-ának (3) bekezdésébe ütközõ módon szüntette meg,
c) a fegyelmi felelõsség nem áll fenn, vagy annak megállapítása esetén a hivatalvesztés fegyelmi büntetés nem áll
arányban az elkövetett fegyelmi vétség súlyával.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt esetben meg kell téríteni a köztisztviselõ elmaradt illetményét (egyéb járandóságait),
továbbá a jogviszony jogellenes megszüntetésével összefüggésben felmerült kárát is. Nem kell megtéríteni
az illetménynek (egyéb járandóságnak),  illetve a kárnak azt a részét, amely máshonnan megtérült vagy kellõ
gondosság mellett megtérülhetett volna. A kellõ gondosság elmulasztásának különösen azt kell tekinteni, ha
a köztisztviselõ az állami foglalkoztatási szervvel nem mûködik együtt a munkavégzésre irányuló jogviszony létesítése
érdekében, nem köt álláskeresési megállapodást,  illetve az e szerv által felajánlott – a foglalkoztatás elõsegítésérõl
 szóló jogszabályban foglalt feltételekre tekintettel – megfelelõ munkahelyet elutasítja, továbbá maga nem keres
aktívan munkahelyet. A bíróság a kellõ gondosság elmulasztásának az elmaradt illetmény, egyéb járandóságok,  illetve
a köztisztviselõi kár megtérítésével kapcsolatos következményét az eset összes körülményének mérlegelése alapján
állapítja meg.
(3) Ha a közszolgálati jogviszony (1) bekezdésben foglalt módon történõ jogellenes megszüntetése esetén
a köztisztviselõ az eredeti munkakörébe  való visszahelyezést nem kéri, a közszolgálati jogviszony a jogellenességet
megállapító határozat jogerõre emelkedésének napján szûnik meg. Ekkor – a (2) bekezdésben foglaltakon felül
a bíróság a munkáltatót – az eset összes körülményeinek, így különösen a jogsértés és annak következményei súlyának 
mérlegelésével – a köztisztviselõ legalább két, legfeljebb tizenkét havi átlagkeresetének megfelelõ összeg
megfizetésére kötelezi.
(4) Ha a közszolgálati jogviszonyt nem az (1) bekezdésben foglalt módon szüntették meg jogellenesen, a közszolgálati
jogviszony a megszüntetésrõl  szóló jognyilatkozat szerinti idõpontban megszûnik, de a köztisztviselõ részére – az eset
összes körülményeinek, így különösen a jogsértés és annak következményei súlyának mérlegelése alapján – legalább
két, legfeljebb harminchat havi átlagkeresetnek megfelelõ átalány-kártérítést kell fizetni. ”

(18) A Ktv. 64/A.  § helyébe a következõ rendelkezés lép:
„64/A.  § A Kormány ellenõrzi – a helyi önkormányzatok tör vényességi ellenõrzésére hatáskörrel rendelkezõ szerv
közremûködésével – a közszolgálati jogszabályok végrehajtását. Ennek keretében a közigazgatási minõségpolitikáért
és személyzetpolitikáért felelõs miniszter javaslatára évente meghatározza a vizsgálati tárgyköröket (célvizsgálat),
valamint a vizsgálat alá vont 1.  § (1) bekezdésében meghatározott szerveket (a továb biak ban: vizsgált szervek).
A célvizsgálatot a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter folytatja le, amelynek
tapasztalatairól a Kormányt évente tájékoztatja.”

(19) A Ktv. 65/A.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„65/A.  § (1) Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztetõ Tanács (a továb biak ban: OKÉT) az e tör vény,
a kormánytisztviselõk jogállásáról  szóló 2010. évi LVIII. tör vény, a közalkalmazottak jogállásáról  szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról  szóló 1996. évi XLIII. törvény,
és a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról  szóló 2001. évi XCV. törvény által
szabályozott jogviszonyokat együttesen érintõ munkaügyi, foglalkoztatási, bér- és jövedelempolitikai kérdések
országos szintû érdekegyeztetési fóruma.”

67.  § (1) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról  szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továb biak ban: 
Hszt.) 43.  §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az (5) bekezdéstõl eltérõen nem felmentéssel kell megszüntetni a szolgálati jogviszonyt, hanem a szolgálati
viszonyról történõ lemondásnak kell tekinteni, ha a hivatásos állomány tagja a (4) bekezdés szerinti beosztást nem
fogadja el, vagy arról öt munkanapon belül nem nyilatkozik, amennyiben a felajánlott beosztás elfogadásával
a szolgálatteljesítés helye nem változik.”
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(2) A Hszt. 56.  § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(1) A hivatásos állomány tagjának a szolgálati viszonya – az (5) bekezdésben foglalt korlátozás figye lembe véte lével –
felmentéssel akkor szüntethetõ meg, ha]
„b) átszervezés következtében szolgálati beosztása megszûnt, és a számára felajánlott, a végzettségének és
képzettségének megfelelõ más beosztást nem fogadta el;”

(3) A Hszt. 56.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben, valamint ha a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott
alkalmatlanság egészségi, pszichikai vagy fizikai ok következménye, a fegyveres szerv köteles a hivatásos állomány
tagja állapotának, képzettségének, végzettségének megfelelõ másik hivatásos szolgálati beosztást, ennek hiányában
másik, az állapotának, képzettségének, végzettségének megfelelõ nem hivatásos munkakört felajánlani. A hivatásos
állomány tagját akkor lehet felmenteni, ha
a) az egészségi, pszichikai vagy fizikai alkalmatlanság esetén
aa) állapotának megfelelõ betöltetlen beosztás vagy nem hivatásos munkakör a fegyveres szervnél nincs, és
rendelkezési állományba sem helyezhetõ,
ab) a felajánlott másik, állapotának megfelelõ beosztást vagy nem hivatásos munkakört a hivatásos állomány tagja
nem fogadta el, vagy
ac) rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugellátásra jogosultságot szerzett;
b) a hivatásos állomány átszervezés  miatt megszûnt beosztást betöltõ tagja a számára felajánlott, a végzettségének
és képzettségének megfelelõ más beosztást nem fogadta el.”

68.  § Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 
létrehozásáról  szóló 2003. évi III. törvény 9.  § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A Levéltár munkatársaira egyebekben a köztisztviselõk jogállásáról  szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezéseit
kell alkalmazni.”

69.  § (1) A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról  szóló 2004. évi CXXII. törvény (a továb biak ban: 
Péptv.) 1.  § (1) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:
[E tör vény hatálya kiterjed]
„e) a kormánytisztviselõk jogállásáról  szóló 2010. évi LVIII. törvény (a továb biak ban: Ktjv.) hatálya alá tartozó
kormánytisztviselõkre, kormányzati ügykezelõkre, valamint munkáltatójukra,”

(2) A Péptv. 1.  § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E tör vény közszférában indított prémiumévek programra,  illetve különleges foglalkoztatási állományra vonatkozó
rendelkezéseit meg fele lõen alkalmazni kell]
„a) arra a 2006. június 30-án közigazgatási vagy helyettes államtitkári kinevezéssel rendelkezõ személyre
(a továb biak ban: állami vezetõ) is, akinek államtitkári állami vezetõi szolgálati jogviszonya, közigazgatási államtitkári
vagy helyettes államtitkári jogviszonya felmentéssel történõ megszûnésére kerülne sor, és megfelel a 3.  § (1) bekezdés
a), b) és d) pontjában foglalt feltételeknek,”

(3) A Péptv. 3.  § (1) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
[A prémiumévek programban  való részvétel feltétele, hogy]
„c) a programban részt vevõ további foglalkoztatására
ca) a Ktv. 17.  § (1) bekezdés a)–c) pontjában, a Kjt. 30.  § (1) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott okból vagy
az Mt. 89.  § (3) bekezdése szerint a munkáltató mûködésével összefüggõ okból nincs lehetõség, vagy
cb) a Ktjv. 8.  § (1) bekezdés b) pontja szerinti felmentés  miatt nincs lehetõség, és”

70.  § (1) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról  szóló 2010. évi
XLIII. törvény 7.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A szakmai vezetõre a kormánytisztviselõk jogállásáról  szóló tör vényt és a köztisztviselõk jogállásáról  szóló tör vényt 
az e tör vény ben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”

(2) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról  szóló 2010. évi
XLIII. törvény 84.  § f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[2010. szeptember 1-jén]
„f) a Ktv. 10.  § (4) bekezdésében az „és Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervénél, a helyi
önkormányzatok tör vényességi ellenõrzésére hatáskörrel rendelkezõ szervnél” szövegrész helyébe az „és
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a közigazgatási hivatalnál” szöveg, 30/B.  § (1) bekezdés c) pontjában és 64/A.  §-ában a „helyi önkormányzatok
tör vényességi ellenõrzésére hatáskörrel rendelkezõ szerv” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, 30/B.  § 
(4) és (7) bekezdésében a „helyi önkormányzatok tör vényességi ellenõrzésére hatáskörrel rendelkezõ szerv”
szövegrészek helyébe „közigazgatási hivatal” szöveg, 62.  § (4) bekezdésében a „Kormány általános hatáskörû területi
államigazgatási szerve” szövegrészek helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, 63.  § (1) bekezdés k) pontjában és 63.  §
(2) bekezdés d) pontjában a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szövegrész helyébe
a „közigazgatási hivatal” szöveg,”
[lép.]

71.  § E tör vény hatálybalépésével egyidejûleg a Ktv. 19.  § (5) bekezdés c) pontjában a „11/A.  § (12) bekezdése” szövegrész
helyébe a „11/A.  § (9) bekezdése” szöveg, 49/I.  § (6) bekezdésében a „15.  § (1) bekezdésének c) vagy d) pontja,
(2) bekezdés a) vagy c) pontja” szövegrész helyébe a „15.  § (1) bekezdés c) pontja, (2) bekezdés a), c) vagy f) pontja”
szöveg, 67.  § (1) bekezdésében a „44.  § (1)–(3) és (5) bekezdésében” szövegrész helyébe a „44.  § (1) és
(5) bekezdésében” szöveg lép.”

72.  § E tör vény hatálybalépésével egyidejûleg
a) az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 18/F.  § (5) bekezdésében az „és felelõsségérõl  szóló”

szövegrész helyébe a „szóló” szöveg, 49.  § (2) bekezdésében a „2006. évi LVII.” szövegrész helyébe a „2010. évi
XLIII.” szöveg,

b) a Magyar Tudományos Akadémiáról  szóló 1994. évi XL. törvény 13.  § (4) bekezdésében az „az államtitkári”
szövegrész helyébe az „a közigazgatási államtitkári” szöveg, valamint a „2006. évi LVII.” szövegrész helyébe
a „2010. évi XLIII.” szöveg,

c) az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl  szóló 1994. évi LXXX. törvény 20.  §
(1) bekezdés e) pontjában az „és felelõsségérõl  szóló” szövegrész helyébe a „szóló” szöveg, 46/B.  §
(2) bekezdésében az „az államtitkárral” szövegrész helyébe az „a közigazgatási államtitkárral” szöveg,

d) az igazságügyi szakértõi kamaráról  szóló 1995. évi CXIV. törvény 3/B.  § (3) bekezdésében az „illet ve az állami
vezetõi szolgálati jogviszony” szövegrész helyébe az „az állami vezetõi szolgálati jogviszony, az állami vezetõként
betöltött jogviszony” szöveg,

e) a Péptv. 2.  § 4. pont d) alpontjában a „2006. évi LVII. törvény 45.,  illetve 56.  §-ában” szövegrész helyébe a „2010. évi
XLIII. törvény 51.  §-ában és a Kjtv. 44.  § és 54.  §-ában” szöveg,

f) a felsõoktatásról  szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 23.  § (7) bekezdés c) pontjában az „és felelõsségérõl  szóló”
szövegrész helyébe a „szóló” szöveg,

g) az egészségbiztosítás hatósági felügyeletérõl  szóló 2006. évi CXVI. törvény 3.  § (7) bekezdésében a „2006. évi
LVII. törvény 71.  §” szövegrész helyébe a „2010. évi XLIII. törvény 70.  §” szöveg,

h) a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl  szóló 2007. évi XVII. törvény 13.  § (2) bekezdésében a „2006. évi LVII.”
szövegrész helyébe a „2010. évi XLIII.” szöveg, valamint a „h)–i)” szövegrész helyébe a „g) és h)” szöveg, 14.  §
(2) bekezdésében a „2.  § (1) bekezdés c), valamint h)–i) pontjai” szövegrész helyébe a „2.  § (1) bekezdés c), g) és
h) pontja” szöveg,

i) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelõzésérõl és megakadályozásáról  szóló 2007. évi
CXXXVI. törvény 12.  § (1) bekezdés d) pontjában a „2006. évi LVII.” szövegrész helyébe a „2010. évi XLIII.” szöveg,

j) a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról  szóló 2008. évi CV. törvény 8.  § (6) bekezdésében és
60.  §-ában a „2006. évi LVII.” szövegrész helyébe a „2010. évi XLIII.” szöveg,

k) a Ktv. 1.  § (3) bekezdésben az „az államtitkárral” szövegrész helyébe az „a közigazgatási államtitkárral” szöveg,
10/B.  § (8) bekezdés c) pontjában, 33.  § (8) bekezdésében, 49/O.  § (1), (4) és (5) bekezdésében, 78.  §
(1) bekezdésében a „Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ” szövegrész helyébe a „közigazgatási minõségpolitikáért és
személyzetpolitikáért felelõs” szöveg,

l) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról  szóló 1996. évi LVII. törvény 42.  §
(1) bekezdésében az „az államtitkár” szövegrész helyébe az „a közigazgatási államtitkár” szöveg,

m) a közbeszerzésekrõl  szóló 2003. évi CXXIX. törvény 377.  § (3) bekezdésében az „az államtitkárt” szövegrész
helyébe az „a közigazgatási államtitkárt” szöveg,
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n) a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyûlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a Legfelsõbb
Bíróság elnöke tiszteletdíjáról és juttatásairól  szóló 2000. évi XXXIX. törvény 10.  § (4) bekezdésében a „vezetõje
államtitkári” szövegrész helyébe a „vezetõje közigazgatási államtitkári” szöveg, az „az államtitkárra” szövegrész
helyébe az „a közigazgatási államtitkárra” szöveg

lép.

73.  § E tör vény hatálybalépésével egyidejûleg
a) az Állami Számvevõszékrõl  szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 14.  § (5) bekezdésében az „az államtitkárt” szövegrész

helyébe az „a közigazgatási államtitkárt” szöveg,
b) a Rendõrségrõl  szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6/C.  § (4) bekezdésében az „az államtitkári” szövegrészek helyébe

az „a közigazgatási államtitkári” szöveg,
c) a rádiózásról és televíziózásról  szóló 1996. évi I. törvény 39.  § (1) bekezdésében az „az államtitkár” szövegrész

helyébe az „a közigazgatási államtitkár” szöveg,
d) a bírák jogállásáról és javadalmazásáról  szóló 1997. évi LXVII. törvény 22.  § (2) bekezdésében és 57.  § (1) bekezdés

g) pontjában az „és felelõsségérõl  szóló” szövegrész helyébe a „szóló tör vény” szöveg, 101.  § (2) bekezdésében
az „az államtitkárral” szövegrész helyébe az „a közigazgatási államtitkárral” szöveg,

e) a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl  szóló 2004. évi CV. törvény 96.  §-ában a „szakirányításra jogosult
személy” szövegrész helyébe a „közigazgatási államtitkár” szöveg,

f) a választási eljárásról  szóló 1997. évi C. törvény 149.  § a) pontjában az „és felelõsségérõl  szóló” szövegrész helyébe
a „szóló tör vény” szöveg

lép.

74.  § 2010. szeptember 1-jén e tör vény 1.  § b) pontjában, 21.  § (1) bekezdésében „Kormány általános hatáskörû területi
államigazgatási szerve, a helyi önkormányzatok tör vényességi ellenõrzésére hatáskörrel rendelkezõ szerv” szövegrész
helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, 19.  § (2) bekezdésében a „Kormány általános hatáskörû területi
államigazgatási szervénél, a helyi önkormányzatok tör vényességi ellenõrzésére hatáskörrel rendelkezõ szervnél”
szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatalnál” szöveg, 28.  § (1) bekezdésében az „ , és a Kormány általános hatáskörû
területi államigazgatási szerve” szövegrész helyébe az „és a közigazgatási hivatal” szöveg, 21.  § (2) bekezdésében
a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervét,  illetve a helyi önkormányzatok tör vényességi
ellenõrzésére hatáskörrel rendelkezõ szervet” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatalt” szöveg, 20.  §
(1) bekezdésében és 28.  § (4) bekezdésében a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve,  illetve
a helyi önkormányzatok tör vényességi ellenõrzésére hatáskörrel rendelkezõ szerv” szövegrész helyébe
a „közigazgatási hivatal” szöveg lép.

75.  § (1) E tör vény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a Ktv.
a) 1.  § (8) bekezdés e) pontja,
b) 3.  § (2) és (4) bekezdése,
c) 7.  § (2) és (6) bekezdése,
d) 19.  § (10) bekezdése,
e) 24.  § (4) bekezdése,
f) 32.  § (8) bekezdése,
g) 33.  § (6) bekezdésének második mondata,
h) 34.  § (8)–(14) bekezdése,
i) 40/C.  §-a,
j) 43.  § (5) bekezdés a)–b) pontja,
k) 44.  § (2)–(4) bekezdése,
l) 45.  § (7)–(9), (11) és (13) bekezdése,
m) 46.  § (2)–(3) bekezdése,
n) 49/N.  § (3) bekezdése,
o) 56.  § (2) bekezdése,
p) IV/A. Fejezet megjelölés és cím, 58/A.  §-a, 58/B.  §-át megelõzõ alcíme, 58/B–58/F.  §-a, 58/G.  §-át megelõzõ alcíme,

58/G–58/P.  §-a, 58/Q.  §-át megelõzõ alcíme, 58/Q–58/Z.  §-a,
q) 61.  § (2) és (6)–(9) bekezdése,
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r) 62/A.  §-ában az „a 61.  § (7) bekezdésében meghatározott rendszer útján” szövegrész,
s) 63.  § (4) és (6)–(8) bekezdése,
t) 65/B.  §-a és
u) 78/A.  §-a.

(2) E tör vény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a Hszt. 43.  § (4) bekezdésében, 56.  § (1) bekezdés d) pontjában, 
valamint 248.  § (4) bekezdés d) pontjában az „és rendfokozatának” szövegrész, továbbá a Hszt. 248.  § (4) bekezdésének 
f) pontja.

(3) E tör vény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány
tagjai és az államtitkárok jogállásáról  szóló 2010. évi XLIII. törvény 83.  § c) pontja.

Átmeneti rendelkezések

76.  § (1) E tör vény hatálybalépésével az 1.  §-ban felsorolt szerveknél foglalkoztatott köztisztviselõk és ügykezelõk közszolgálati
jogviszonya kormánytisztviselõi jogviszonnyá, a szakmai vezetõk jogviszonya e tör vény szerinti jogviszonnyá alakul át. 
Az érintetteket e tényrõl a tör vény hatályba lépését követõ hatvan napon belül az államigazgatási szervnek
tájékoztatnia kell.

(2) Az (1) bekezdéstõl eltérõen az 1.  §-ban felsorolt szerveknél foglalkoztatott köztisztviselõk és ügykezelõk jogviszonya
nem alakul át kormánytisztviselõi jogviszonnyá abban az esetben, ha e tör vény hatálybalépése elõtt a felek között
kötött megállapodás,  illetve valamelyik fél egyoldalú jognyilatkozata alapján e tör vény hatálybalépése után szûnik
meg a jogviszony.

(3) E tör vény hatálybalépésével az 1.  §-ban felsorolt szerveknél foglalkoztatottak esetében a Ktv. 31.  §-a szerinti
fõosztályvezetõi, fõosztályvezetõ-helyettesi és osztályvezetõi megbízás e tör vény erejénél fogva határozatlan idejû
fõosztályvezetõi, fõosztályvezetõ-helyettesi és osztályvezetõi munkakörré alakul át. Az érintetteket e tényrõl a tör vény 
hatálybalépését követõ harminc napon belül az államigazgatási szervnek tájékoztatnia kell.

(4) E tör vény nem érinti az államigazgatási szerveknél az e tör vény hatálybalépése elõtt adományozott szakmai
tanácsadói és szakmai fõtanácsadói címeket.

(5) E tör vény 61.  §-át az e tör vény hatálybalépése után közölt munkáltatói rendes felmondásra kell alkalmazni.
(6) E tör vény 62.  §-át az e tör vény hatálybalépése után közölt, a munkaviszony megszüntetésére irányuló munkáltatói

jognyilatkozatra kell alkalmazni.
(7) A Ktv. e tör vény 66.  § (17) bekezdésével megállapított 60.  §-át az e tör vény hatálybalépése után közölt, a közszolgálati

jogviszony megszüntetésére irányuló munkáltató jognyilatkozatra kell alkalmazni.
(8) E tör vény hatálybalépésekor a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél megállapított illetményekre az e tör vény 19.  §

(1) bekezdését kell alkalmazni azzal a feltétellel, hogy e szervnél foglalkoztatott kormánytisztviselõ illetménye nem
csökkenthetõ azon jogviszonya fennállásáig, amely alapján az e tör vény hatálybalépése elõtti illetményre
jogosultságot szerzett.

(9) A 18.  § (1) bekezdése szerinti illetményalap 2010. évben megegyezik a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl
 szóló 2009. évi CXXX. törvény 71.  §-ában meghatározott köztisztviselõi illetményalappal.

Sólyom László s. k., Dr. Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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2010. évi LIX. törvény
az egyes elektronikus eljárások módosításáról*

1.  § A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról  szóló 1991. évi XLIX. törvény 6.  §-ának (5) bekezdésében a „2010.
július 1-jétõl” szövegrész helyébe a „2011. január 1-jétõl” szöveg lép, valamint 7.  §-ának (5) bekezdésében a „2010.
július 1-jétõl” szövegrész helyébe a „2011. január 1-jétõl” szöveg lép.

2.  § Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl  szóló 2009. évi CXV. törvény 35.  §-ának (3) bekezdésében a „2010.
szeptember 1-jén” szövegrész helyébe a „2011. november 1-jén” szöveg lép, valamint 35.  §-ának (7) bekezdésében
a „2010. szeptember 2-án” szövegrész helyébe a „2011. november 2-án” szöveg lép.

3.  § (1) A hivatalos iratok elektronikus kézbesítésérõl és az elektronikus tértivevényrõl  szóló 2009. évi LII. törvény 10.  §-ának
(4) és (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A 15.  § (3) bekezdése 2011. július 1. napján lép hatályba.
(5) A 7.  § (8) és (9) bekezdése 2012. július 1. napján lép hatályba.”

(2) A polgári perrendtartásról  szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 394/B.  § (1) bekezdés bevezetõ szövegének
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A polgári perben – és ha törvény más polgári eljárás vonatkozásában elõírja – 2011. július 1. és 2012. június
30. napja között a következõ rendelkezéseket kell alkalmazni:”

(3) A Pp. 394/B.  § (2) bekezdés bevezetõ szövegének helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az általános meghatalmazottal kapcsolatban 2011. július 1. napja és 2012. június 30. napja között a következõ
rendelkezéseket kell alkalmazni:”

(4) A Pp. 394/C.  § bevezetõ szövegének helyébe a következõ rendelkezés lép:
„394/C.  § A polgári perben – és ha törvény más polgári eljárás vonatkozásában elõírja – 2012. július 1. napjától
a következõ rendelkezéseket kell alkalmazni:”

(5) A Pp. 394/D.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) E § rendelkezéseit 2012. június 30-ig csak a megyei bíróságok elsõ fokú hatáskörébe tartozó, 2011. január 1. napját
követõen indult polgári perekben kell alkalmazni. A § rendelkezéseit 2012. július 1. napjától az ezen idõpont után
indult, a helyi bíróságok elõtti polgári perekben is alkalmazni kell.”

(6) A Pp. 394/E.  § helyébe a következõ rendelkezés lép:
„394/E.  § (1) A bíróságok egymás közötti és a közigazgatási szervekkel, illetve más hatóságokkal történõ elektronikus
kommunikációjára 2011. január 1. napja és 2012. június 30. napja között a következõ rendelkezéseket kell alkalmazni:
a) A bíróság a hivatalos iratait másik bíróság, közigazgatási szerv vagy más hatóság részére elektronikus úton is
kézbesíttetheti;
b) Az elektronikus úton megkeresett másik bíróság, közigazgatási szerv vagy hatóság a megkeresõ bíróságnak
elektronikus úton válaszol a megkeresésre.
(2) A bíróságok egymás közötti és a közigazgatási szervekkel, illetve más hatóságokkal történõ elektronikus
kommunikációjára 2012. június 30. napját követõen a bíróság a hivatalos iratait másik bíróság, közigazgatási szerv
vagy más hatóság részére kizárólag elektronikus úton kézbesíttetheti. Az elektronikus kézbesíttetés alóli kivételt
jelenti, ha a bíróság által kézbesíttetni rendelt okirat papír alapú bemutatása, megtekintése szükséges; erre különösen
akkor kerülhet sor, ha az eredetileg papír alapú bizonyítékok nagy mennyisége  miatt azok digitalizálása aránytalan
nehézséggel járna, vagy ha a papír alapú okirat  valódisága vitás.”

(7) A Pp. 395.  §-ának (4) bekezdése a következõ l) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap az igazságügyért felelõs miniszter, hogy)
„l) a polgári peres eljárás elektronikus beadványai ûrlapjának adatait, tartalmi és formai kellékeit, valamint az ûrlaphoz
csatolható mellékleteket rendeletben szabályozza.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. június 21-i ülésnapján fogadta el.
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(8) A vállalkozások közötti jogviták gyorsabb elbírálása érdekében a polgári perrendtartásról  szóló 1952. évi III. törvény
módosításáról  szóló 2009. évi LXVIII. törvény 12.  §-ának helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„12.  § (1) Ez a törvény – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivételekkel – 2010. január 1. napján lép hatályba.
(2) A törvény 1.  §-a, 4.  §-ának (1) és (3)–(4) bekezdése, a 6.  §-a, a 8.  §-a, a 9.  §-ának (1) bekezdése, a 10–11.  §-a, valamint
13.  §-a 2011. január 1. napján lép hatályba.
(3) A törvény 2.  § (2) bekezdése, 3.  §-a, 7.  §-ának (2) bekezdése, valamint a 14.  § (1) bekezdése 2010. augusztus 1. napján 
lép hatályba.
(4) A törvény rendelkezéseit a hatálybalépésüket követõen indult ügyekben kell alkalmazni.”

(9) A fizetési meghagyásos eljárásról  szóló 2009. évi L. törvény (a továbbiakban: Fmh.) 11.  § (1) bekezdésének a) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az elektronikus úton beadványt kizárólag erre rendszeresített ûrlapon lehet benyújtani, és a beadványt)
„a) minõsített elektronikus aláírással és minõsített idõbélyegzõvel kell ellátni.”

(10) Az Fmh. 11.  § (1) bekezdésének b) pontja, valamint 16.  § (4) bekezdése hatályát veszti.
(11) Az Fmh. 26.  §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Ha a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem hivatalból történõ elutasításának vagy az ügy áttételének nincs
helye, és ha nem kell a felet a hiányok pótlására felhívni, vagy a fél a hiánypótlási kötelezettségének eleget tett,
a közjegyzõ az ellenfél meghallgatása (nyilatkoztatása) nélkül köteles a fizetési meghagyást kibocsátani. A közjegyzõ
a fizetési meghagyást legkésõbb a kérelem beérkezésétõl számított tizenöt napon belül – elektronikus úton beadott
kérelem esetén három munkanapon belül – papír alapon bocsátja ki. A közjegyzõ a fizetési meghagyást
elektronikusan bocsátja ki és kézbesítteti a félnek, ha e törvény elektronikus kézbesítést ír elõ.”

(12) Az Fmh. 43.  §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az illeték megfizetésének megtörténtét a bíróság ellenõrzi.”

(13) Az Fmh. 59.  §-a a következõ (10) és (11) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Az európai fizetési meghagyásos eljárásban a beadványokat kizárólag papír alapon írásban az eljáró közjegyzõnél 
lehet elõterjeszteni, e törvénynek a MOKK rendszerére vonatkozó rendelkezései nem alkalmazhatók. Az európai
fizetési meghagyásos eljárásban kizárólag papír alapú beadványok alkalmazhatók; az eljáró közjegyzõ az iratokat
papíron állítja elõ, és kézbesítteti a félnek.
(11) Az európai fizetési meghagyásos eljárásért a közjegyzõ részére külön jogszabály szerint meghatározott módon
eljárási díjat kell fizetni; a 42.  § (1) és (2) bekezdését, és a 46.  § (3)–(5) bekezdését nem lehet alkalmazni. Az európai
fizetési meghagyás végrehajtásának elrendeléséért az 55.  § (1) és (2) bekezdésében meghatározott összegû díjat
a közjegyzõ részére külön jogszabály szerint meghatározott módon kell megfizetni, a díj az eljáró közjegyzõt illeti.”

4.  § (1) A vállalkozások közötti jogviták gyorsabb elbírálása érdekében a polgári perrendtartásról  szóló 1952. évi III. törvény
módosításáról  szóló 2009. évi LXVIII. törvény 1.  §-a, 4.  § (1), (3) és (4) bekezdése, 6.  §-a, 8.  §-a, 9.  § (1) bekezdése, 10.  §-a,
11.  §-a és 13.  §-a nem lép hatályba.

(2) Ez a törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(3) Az 1–3.  § a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
(4) Ez a törvény 2012. július 1-jén hatályát veszti.

Sólyom László s. k., Dr. Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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III. Kor mány ren de le tek

A Kormány 201/2010. (VI. 28.) Korm. rendelete
a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök
és gyógyfürdõellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról  szóló
134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (2) bekezdés a) és x) pontjában, 
a 4–5.  § és a 6.  § a) pontja tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól  szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77.  § (1) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján – az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva – a következõket rendeli el:

1.  § A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdõellátások árához
nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról  szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3.  § 
(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A támogatás folyósítására irányuló elszámolást elektronikus úton kell benyújtani.”

2.  § Az R. 4.  §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A támogatás folyósítására irányuló elszámolást
a) a gyógyszertárak az (1) bekezdés c) pontja szerinti,
b) a gyógyászati segédeszköz forgalmazók és a gyógyászati ellátást nyújtó szolgáltatók az (1) bekezdés a), b) vagy
c) pontja szerinti
elszámolási idõszakokban nyújtják be.”

3.  § Az R. 5.  §-a a következõ (1) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Az elszámolt támogatás átutalására vonatkozó megbízást az OEP a Magyar Államkincstárnak legkésõbb
az elszámolás benyújtását követõ 5. banki napon adja át.”

4.  § Az R. 6/C.  §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdés szerinti támogatásra  való jogosultság megítélése során figyelembe veendõ feltételek meglétérõl
a gyógyszertárak szakmai felügyeletét ellátó Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban:
ÁNTSZ) illetékes regionális intézete hatósági bizonyítványt állít ki a támogatást igénylõ kérelmére. Az ÁNTSZ illetékes
regionális intézete az általa kiállított hatósági bizonyítványon feltünteti a (2) bekezdés alapján kiszámított, egy
gyógyszertár által igényelhetõ mûködési célú támogatás összegét.”

5.  § Az R. 6/A.  § (1) bekezdés b) pontjában az „elsõ féléves” szövegrész helyébe az „elsõ naptári féléves” szöveg, 6/B.  §
(1) bekezdésében az „és a folyósított elõleg összegét az Egészségbiztosítási Közlönyben” szövegrész helyébe
az „az OEP honlapján” szöveg, 6/C.  § (1) bekezdésében a „negyedévente” szövegrész helyébe a „negyedévre
vonatkozóan” szöveg, 6/C.  § (9) bekezdésében a „havonta elektronikus úton az Egészségügyi Minisztériumnak”
szövegrész helyébe a „negyedévente elektronikus úton az egészségügyért felelõs miniszter által vezetett
minisztériumnak” szöveg lép.

6.  § Hatályát veszti
a) az R. 6/B.  § (1) bekezdésében az „és a kiutalt elõleg összegérõl” szövegrész,
b) a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdõellátások árához

nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról  szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
 szóló 347/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 10.  § (2) bekezdése.
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7.  § Nem lép hatályba a Kr. 1.  § (2) bekezdése, 10.  § (4)–(5) bekezdése, valamint az R.-nek a Kr. 6.  §-ával megállapított 5.  §
(1) bekezdése.

8.  § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) Az 1.  § 2011. január 1-jén lép hatályba.
(3) Ez a rendelet 2011. január 2-án hatályát veszti.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
miniszterelnök-helyettes

A Kormány 202/2010. (VI. 28.) Korm. rendelete
az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalról  szóló 273/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, 
valamint a Vám- és Pénzügyõrség szervezetérõl, valamint egyes szervek kijelölésérõl  szóló
314/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a Vám- és Pénzügyõrségrõl  szóló 2004. évi XIX. törvény 42/A.  § a) és b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35.  §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35.  §-a (1) bekezdésének
b) pontjában és 40.  §-a (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalról  szóló 273/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

1.  § (1) Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalról  szóló 273/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továb biak ban: R.) 4.  § (2) és
(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az APEH elnökét határozatlan idõtartamra az adópolitikáért felelõs miniszter nevezi ki, és menti fel.
(3) Az APEH elnökévé jogi, közgazdasági vagy szakirányú felsõfokú végzettséggel rendelkezõ magyar állampolgár
nevezhetõ ki.”

(2) Az R. 5.  §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az APEH elnökhelyetteseit és gazdasági vezetõjét határozatlan idõtartamra az APEH elnöke nevezi ki, és menti fel.
(2) Az APEH elnökhelyettesévé és gazdasági vezetõjévé szakirányú felsõfokú végzettséggel rendelkezõ magyar
állampolgár nevezhetõ ki. ”

(3) Az R. 7.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7.  § Az APEH elnöke felett a munkáltatói jogokat az adópolitikáért felelõs miniszter gyakorolja. Az elnökhelyettesek és
a gazdasági vezetõ felett a munkáltatói jogkört az elnök gyakorolja. A jogi személyiségû szervezeti egységek
igazgatója felett az elnök, a szakigazgató és az igazgatóhelyettes felett az igazgató gyakorolja a munkáltatói jogkört.”

2.  § Az R.
a) 1.  § (1) bekezdésében, a 4.  § (4) bekezdésében, a 10.  § (9) bekezdésében, valamint a 22.  §-ában

az „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe az „az adópolitikáért felelõs miniszter” szöveg,
b) a 10.  § (10) bekezdésében az „a pénzügyminiszternek” szövegrész helyébe az „az adópolitikáért felelõs

miniszternek” szöveg
lép.

2. A Vám- és Pénzügyõrség szervezetérõl, valamint egyes szervek kijelölésérõl  szóló 314/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet módosítása

3.  § (1) A Vám- és Pénzügyõrség szervezetérõl, valamint egyes szervek kijelölésérõl  szóló 314/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
(a továb biak ban: VPKr.) 1.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Vám- és Pénzügyõrség a Vptv. 2.  §-ában meghatározott feladatait, a Vptv. 4.  §-a szerinti irányítás mellett,
a vámszervezet felsõ-, közép- és alsó fokú szervei útján látja el.”
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(2) A VPKr. 1.  §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Az országos parancsnok a kormánybiztos jóváhagyásával a Vám- és Pénzügyõrség szervezetén belül hatósági
jogkörrel és költségvetési jogalanyisággal nem rendelkezõ szerveket hozhat létre és szüntethet meg.”

(3) A VPKr. 2.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az országos parancsnok – a kormánybiztos irányítása mellett – a jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi
eszközei által meghatározott keretek között ellátja az országos parancsnokság vezetésével és a középfokú és alsó fokú
szervek mûködésének ellenõrzésével kapcsolatos feladatokat.”

(4) A VPKr. 3.  § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az országos parancsnokság feladata és hatásköre:]
„d) intézi a jogszabály által feladatkörébe utalt szakmai, szervezési, szolgálati, személyügyi, fegyelmi, oktatási,
gazdálkodási és egyéb ügyeket,”

(5) A VPKr. 3.  §-ának (3) bekezdés j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az országos parancsnokság feladata és hatásköre:]
„j) végzi a kormánybiztos vagy az országos parancsnok által hatáskörébe utalt bûncselekmény megelõzését,
felderítését, valamint nyomozását az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint,”

(6) A VPKr. 3.  § (3) bekezdése a következõ q) ponttal egészül ki:
[Az országos parancsnokság feladata és hatásköre:]
„q) irányítja, szakmailag felügyeli és ellenõrzi a Vám- és Pénzügyõrség Központi Bûnüldözési Parancsnokság
tevékenységét és a regionális nyomozó hivatalok nyomozóhatósági tevékenységét, valamint ellátja ezen szervek
tekintetében a d) pontban foglalt feladatokat.”

4.  § Hatályát veszti a VPKr.
a) 2.  § (2) bekezdésének elsõ mondata,
b) az 5.  § (1) bekezdés c) pontja,
c) 7.  § b) pontja.

3. Hatályba léptetõ és vegyes rendelkezések

5.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

6.  § Ahol jogszabály a regionális nyomozó hivatalok tekintetében a regionális parancsnokságok feladat- és hatáskörébe
utalja a szervezési, szolgálati, személyügyi, fegyelmi, oktatási, gazdálkodási és egyéb ügyeket, azon az országos
parancsnokság feladatait és hatáskörét kell érteni.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 203/2010. (VI. 28.) Korm. rendelete
az életüktõl és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról  szóló 
1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról  szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet
módosításáról

A Kormány az életüktõl és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról  szóló 1992. évi XXXII. törvény
21.  §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a tör vény 17.  §-ának (2) bekezdésében foglaltak végrehajtására,
az Alkotmány 35.  §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében a következõket rendeli el:

1.  § Az életüktõl és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról  szóló 1992. évi XXXII. törvény
végrehajtásáról  szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet 7.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7.  § A Tv. 7.  §-ának (1) bekezdésében említett alapösszeg 2010. évben 73 212 forint.”
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2.  § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti az életüktõl és szabadságuktól politikai okból jogtalanul

megfosztottak kárpótlásáról  szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról  szóló 161/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2010. (VI. 28.) KIM rendelete
az egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgok zálogjogi nyilvántartásának
részletes szabályairól  szóló 80/2009. (XII. 28.) IRM rendelet módosításáról

A Polgári Törvénykönyv hatálybalépésérõl és végrehajtásáról  szóló 1960. évi 11. törvényerejû rendelet 48/A.  § (6) bekezdésében és
a közjegyzõkrõl  szóló 1991. évi XLI. törvény 183.  § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság
minisztériumainak felsorolásáról  szóló 2010. évi XLII. törvény 2.  § (1) bekezdés cb) pontja szerinti feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:

1.  § Az egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgok zálogjogi nyilvántartásának részletes szabályairól  szóló 
80/2009. (XII. 28.) IRM rendelet 2010. szeptember 1-jén lép hatályba.

2.  § Az egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgok zálogjogi nyilvántartásának részletes szabályairól  szóló 
80/2009. (XII. 28.) IRM rendelet 31.  § (5) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(5) A (2)–(4) bekezdés 2010. szeptember 2-án hatályát veszti. Ez a bekezdés 2010. szeptember 3-án hatályát veszti.”

3.  § Nem lép hatályba az egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgok zálogjogi nyilvántartásának részletes 
szabályairól  szóló 80/2009. (XII. 28.) IRM rendelet 31.  § (1) bekezdése.

4.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

A nemzetgazdasági miniszter 1/2010. (VI. 28.) NGM rendelete
a vám- és pénzügyõrség hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyával kapcsolatos 
egyes szabályokról  szóló 15/1997. (V. 8.) PM rendelet módosításáról

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról  szóló 1996. évi XLIII. törvény 342.  § (2) bekezdésének
1., 5. és 14. pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:

1. § (1) A vám- és pénzügyõrség hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyával kapcsolatos egyes szabályokról  szóló
15/1997. (V. 8.) PM rendelet (a továbbiakban: R.) 3.  § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Tiszti rendfokozattal rendszeresített beosztás ellátáshoz szükséges szakképesítés]
a) a vám- és pénzügyõrség alaptevékenységébe tartozó feladatokat ellátók tekintetében

aa) az Állam- és Jogtudományi Egyetemen,
ab) a Közgazdaságtudományi Egyetemen,
ac) a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem nemzetvédelmi és katonai képzési területének szakjain,
ad) az Államigazgatási Fõiskolán,
ae) a Pénzügyi és Számviteli Fõiskolán,
af) a Külkereskedelmi Fõiskolán,
ag) a Rendõrtiszti Fõiskola Vámigazgatási és a Nyomozati Szakán

[szerzett szakképesítés;]
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(2) Az R. 98.  § c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„c) szolgálati elöljáró a kormánybiztos, az országos parancsnok, a fõigazgató, az igazgató, a fõosztályvezetõ, önálló
osztályvezetõ, hivatalvezetõ, a középfokú szerv parancsnoka is;”

2. § Az R.
a) 46.  §-ában a „a pénzügyminiszteri és” szövegrész helyébe a „az adópolitikáért felelõs miniszter által adható

miniszteri és az” szöveg,
b) az 50.  § (1) bekezdés a) pontjában, valamint az 50.  § (2) bekezdés a) pontjában a „a pénzügyminiszter” szövegrész

helyébe a „az adópolitikáért felelõs miniszter” szöveg
lép.
c) 75.  § (1) bekezdésében „a Pénzügyminisztérium, illetve” szövegrész helyébe „az adópolitikáért felelõs miniszter,

a kormánybiztos, illetve” szöveg lép.

3. § E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 108. szám 21573



IX. Ha tá ro za tok Tá ra

A köztársasági elnök 193/2010. (VI. 28.) KE határozata
dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetésérõl és nyugállományba helyezésérõl

Az Alkotmány 30/A.  § (1) bekezdés i) pontjában biztosított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl
 szóló 2004. évi CV. törvény 49.  § (2) bekezdésének b) pontja alapján a honvédelmi miniszter elõterjesztésére Kádár
Róbert mérnök dandártábornok szolgálati viszonyát 2010. július 1-jén megszüntetem, és õt 2010. július 2-ai hatállyal
nyugállományba helyezem.

Budapest, 2010. június 18.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. június 23.

Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/02123/2010.

A köztársasági elnök 194/2010. (VI. 28.) KE határozata
nyugállományú rendõr altábornagy hivatásos állományba visszavételérõl

Az Alkotmány 30/A.  §-a (1) bekezdésének i) pontjára tekintettel, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról  szóló 1996. évi XLIII. törvény 64.  § (1) bekezdése alapján a belügyminiszter elõterjesztésére
dr. Hatala József nyugállományú rend õr altábornagyot 2010. június 25-ei hatállyal a Rendõrség hivatásos állományába
rend õr altábornagy rendfokozattal visszaveszem.

Budapest, 2010. június 23.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. június 24.

Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/02237/2010.
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A Kormány 1134/2010. (VI. 28.) Korm. határozata
az Európai Unióról  szóló Szerzõdéshez, az Európai Unió Mûködésérõl  szóló Szerzõdéshez 
és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó Szerzõdéshez csatolt, az átmeneti
rendelkezésekrõl  szóló jegyzõkönyv módosítása szövegének végleges megállapítására adott
felhatalmazásról

A Kormány
1. egyetért az Európai Unióról  szóló Szerzõdéshez, az Európai Unió Mûködésérõl  szóló Szerzõdéshez és az Európai

Atomenergia-közösséget létrehozó Szerzõdéshez csatolt, az átmeneti rendelkezésekrõl  szóló jegyzõkönyv
módosítása (a továbbiakban: Jegyzõkönyv) bemutatott szövegével;

2. felhatalmazza a külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt a Jegyzõkönyv bemutatott vagy az azzal jogi
tartalmában megegyezõ, a Jegyzõkönyv létrehozásának folyamatában kialakult szövegének – a megerõsítés
fenntartásával történõ – végleges megállapítására;

3. felhívja a külügyminisztert, hogy a Jegyzõkönyv szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;

4. felhívja a külügyminisztert, hogy a Jegyzõkönyv szövege végleges megállapítását követõen a Jegyzõkönyv
kihirdetésérõl  szóló elõterjesztést haladéktalanul terjessze a Kormány elé.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
miniszterelnök-helyettes

A Kormány 1135/2010. (VI. 28.) Korm. határozata
a 2007. április 25-én és 30-án aláírt, az egyrészrõl az Amerikai Egyesült Államok, másrészrõl
az Európai Közösség és tagállamai közötti légiközlekedési megállapodás módosításáról  szóló
jegyzõkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
1. egyetért a 2007. április 25-én és 30-án aláírt, az egyrészrõl az Amerikai Egyesült Államok, másrészrõl az Európai

Közösség és tagállamai közötti légiközlekedési megállapodás módosításáról  szóló jegyzõkönyv (a továb biak ban:
Jegyzõkönyv) bemutatott szövegével;

2. felhatalmazza a nemzeti fejlesztési minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Jegyzõkönyv bemutatott szövegének
– a megerõsítés fenntartásával történõ – végleges megállapítására;

3. felhívja a külügyminisztert, hogy a Jegyzõkönyv szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;

4. elfogadja a Jegyzõkönyv kihirdetésérõl  szóló tör vénytervezetet, és elrendeli a Jegyzõkönyv végleges szövegének
megállapítását köve tõen annak az Országgyûléshez történõ benyújtását. A tör vényjavaslat elõadójának a Kormány
a nemzeti fejlesztési minisztert jelöli ki.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A külügyminiszter 25/2010. (VI. 28.) KüM határozata
az egyrészrõl az Izlandi Köztársaság Kormánya, a Liechtensteini Nagyhercegség Kormánya,
a Norvég Királyság Kormánya, másrészrõl a Magyar Köztársaság Kormánya között 
2005. július 7-én létrejött, az EGT Finanszírozási Mechanizmus 
2004–2009 közötti végrehajtásáról  szóló együttmûködési megállapodás 
módosításáról  szóló megállapodás kihirdetésérõl  szóló 33/2010. (II. 23.) Korm. rendelet 
4. és 5.  §-ainak hatálybalépésérõl

A 33/2010. (II. 23.) Korm. rendelettel a Magyar Közlöny 2010. február 23-i, 24. számában kihirdetett, az egyrészrõl
az Izlandi Köztársaság Kormánya, a Liechtensteini Nagyhercegség Kormánya, a Norvég Királyság Kormánya,
másrészrõl a Magyar Köztársaság Kormánya között 2005. július 7-én létrejött, az EGT Finanszírozási Mechanizmus
2004–2009 közötti végrehajtásáról  szóló együttmûködési megállapodás módosításáról  szóló megállapodás 4. cikke
az alábbiak szerint rendelkezik a hatálybalépésrõl:
„A Magyar Köztársaság Kormánya diplomáciai úton értesíti a másik feleket az ezen Módosítási Megállapodás
hatálybalépéséhez szükséges belsõ eljárás befejezésérõl. Jelen Módosítási Megállapodás a fent említett értesítés
kiállításának napján lép hatályba.”
A jegyzék kiállításának napja: 2010. március 1.
A Megállapodás hatálybalépésének idõpontja: 2010. március 1.
A fentiekre tekintettel, összhangban a 33/2010. (II. 23.) Korm. rendelet 6.  § (4) bekezdésével megállapítom, hogy
a Norvég Királyság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között 2005. június 10-én létrejött, a Norvég
Finanszírozási Mechanizmus 2004–2009 közötti végrehajtásáról  szóló együttmûködési megállapodás kihirdetésérõl
 szóló 33/2010. (II. 23.) Korm. rendelet 4. és 5.  §-ai 2010. március 1-jén, azaz kettõezer-tíz, március elsején hatályba
léptek.

Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

A külügyminiszter 26/2010. (VI. 28.) KüM határozata
a Norvég Királyság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között 
2005. június 10-én létrejött, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 
2004–2009 közötti végrehajtásáról  szóló együttmûködési megállapodás kihirdetésérõl  szóló 
33/2010. (II. 23.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ainak hatálybalépésérõl

A 33/2010. (II. 23.) Korm. rendelettel a Magyar Közlöny 2010. február 23-i, 24. számában kihirdetett, a Norvég Királyság
Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között 2005. június 10-én létrejött, a Norvég Finanszírozási
Mechanizmus 2004–2009 közötti végrehajtásáról  szóló együttmûködési megállapodás 4. cikke az alábbiak szerint
rendelkezik a hatálybalépésrõl:
„A Magyar Köztársaság Kormánya diplomáciai úton értesíti a másik felet az ezen Módosítási Megállapodás
hatálybalépéséhez szükséges belsõ eljárás befejezésérõl. Jelen Módosítási Megállapodás a fent említett értesítés
kézhezvételét követõ napon lép hatályba.”
A jegyzék kézhezvételének dátuma: 2010. március 3.
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A Megállapodás hatálybalépésének idõpontja: 2010. március 4.
A fentiekre tekintettel, összhangban a 33/2010. (II. 23.) Korm. rendelet 6.  § (4) bekezdésével megállapítom, hogy
a Norvég Királyság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között 2005. június 10-én létrejött, a Norvég
Finanszírozási Mechanizmus 2004–2009 közötti végrehajtásáról  szóló együttmûködési megállapodás kihirdetésérõl
 szóló 33/2010. (II. 23.) Korm. rendelet 2. és 3.  §-ai 2010. március 4-én, azaz kettõezer-tíz, március negyedikén hatályba
léptek.

Martonyi János s. k.,
külügyminiszter
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