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I. Az Alaptörvény és annak módosításai

Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítása*

(2013. március 25.)

Az Országgyûlés mint alkotmányozó hatalom az Alaptörvény 1. cikk (2) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva

az Alaptörvényt a következõk szerint módosítja:

1. cikk

Az Alaptörvény L) cikk (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Magyarország védi a házasság intézményét mint férfi és nõ között, önkéntes elhatározás alapján létrejött

életközösséget, valamint a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a házasság,

illetve a szülõ-gyermek viszony.”

2. cikk

Az Alaptörvény S) cikk (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az elfogadott Alaptörvényt vagy az Alaptörvény elfogadott módosítását az Országgyûlés elnöke öt napon belül

aláírja, és megküldi a köztársasági elnöknek. A köztársasági elnök a megküldött Alaptörvényt vagy az Alaptörvény

megküldött módosítását a kézhezvételétõl számított öt napon belül aláírja, és elrendeli a hivatalos lapban való

kihirdetését. Ha a köztársasági elnök úgy ítéli meg, hogy az Alaptörvénynek vagy az Alaptörvény módosításának

a megalkotására vonatkozó, az Alaptörvényben foglalt eljárási követelményeket nem tartották meg, ennek vizsgálatát

kéri az Alkotmánybíróságtól. Ha az Alkotmánybíróság a vizsgálata során nem állapítja meg e követelmények

megsértését, a köztársasági elnök az Alaptörvényt vagy az Alaptörvény módosítását haladéktalanul aláírja, és elrendeli

annak a hivatalos lapban való kihirdetését.”

3. cikk

Az Alaptörvény „ALAPVETÉS” része a következõ U) cikkel egészül ki:

„U) cikk
(1) Az 1990-ben lezajlott elsõ szabad választások révén a nemzet akaratából létrehozott, a jog uralmán alapuló állami

berendezkedés és a megelõzõ kommunista diktatúra összeegyeztethetetlenek. A Magyar Szocialista Munkáspárt és

jogelõdei, valamint a kommunista ideológia jegyében kiszolgálásukra létrehozott egyéb politikai szervezetek bûnözõ

szervezetek voltak, amelyek vezetõi el nem évülõ felelõsséggel tartoznak

a) az elnyomó rendszer fenntartásáért, irányításáért, az elkövetett jogsértésekért és a nemzet elárulásáért;

b) a második világháborút követõ esztendõk többpártrendszerre épülõ demokratikus kísérletének szovjet katonai

segítséggel történõ felszámolásáért;

c) a kizárólagos hatalomgyakorlásra és törvénytelenségre épülõ jogrend kiépítéséért;

d) a tulajdon szabadságán alapuló gazdaság felszámolásáért és az ország eladósításáért;

e) Magyarország gazdaságának, honvédelmének, diplomáciájának és emberi erõforrásainak idegen érdekek alá

rendeléséért;

f) az európai civilizációs hagyomány értékeinek módszeres pusztításáért;

g) az állampolgárok és egyes csoportjaik alapvetõ emberi jogaiktól való megfosztásáért vagy azok súlyos

korlátozásáért, különösen emberek meggyilkolásáért, idegen hatalomnak való kiszolgáltatásáért, törvénytelen

bebörtönzéséért, kényszermunkatáborba hurcolásáért, megkínzásáért, embertelen bánásmódban részesítéséért;

a polgárok vagyonuktól történõ önkényes megfosztásáért, a tulajdonhoz fûzõdõ jogaik korlátozásáért; a polgárok
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szabadságjogainak teljes elvételéért, a politikai vélemény- és akaratnyilvánítás állami kényszer alá vonásáért; az

emberek származásukra, világnézetükre vagy politikai meggyõzõdésükre tekintettel történõ hátrányos

megkülönböztetéséért, a tudáson, szorgalmon és tehetségen alapuló elõremenetelének és érvényesülésének

akadályozásáért; az emberek magánéletének törvénytelen megfigyelésére és befolyásolására törõ titkosrendõrség

létrehozásáért és mûködtetéséért;

h) az 1956. október 23-án kirobbant forradalom és szabadságharc szovjet megszállókkal együttmûködésben történt

vérbe fojtásáért, az azt követõ rémuralomért és megtorlásáért, kétszázezer magyar ember hazájából való kényszerû

elmeneküléséért;

i) mindazokért a köztörvényes bûncselekményekért, amelyeket politikai indítékból követtek el, és amelyeket az

igazságszolgáltatás politikai indítékból nem üldözött.

A demokratikus átmenet során a Magyar Szocialista Munkáspárt jogutódjaként jogi elismerést nyert politikai

szervezetek a törvénytelenül felhalmozott vagyon örököseként is osztoznak elõdjeik felelõsségében.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakra tekintettel a kommunista diktatúra mûködésének valósághû feltárását és

a társadalom igazságérzetét a (3)–(10) bekezdésben meghatározottak szerint kell biztosítani.

(3) A kommunista diktatúrával kapcsolatos emlékezet állami megõrzése érdekében Nemzeti Emlékezet Bizottsága

mûködik. A Nemzeti Emlékezet Bizottsága feltárja a kommunista diktatúra hatalmi mûködését, a kommunista

hatalmat birtokló személyek és szervezetek szerepét, és tevékenysége eredményeit átfogó jelentésben, valamint

további dokumentumokban közzéteszi.

(4) A kommunista diktatúra hatalombirtokosai a diktatúra mûködésével összefüggõ szerepükre és cselekményeikre

vonatkozó tényállításokat – a szándékosan tett, lényegét tekintve valótlan állítások kivételével – tûrni kötelesek,

az e szerepükkel és cselekményeikkel összefüggõ személyes adataik nyilvánosságra hozhatók.

(5) A kommunista diktatúra törvényben meghatározott vezetõi részére az állam által jogszabály alapján biztosított

nyugdíj vagy más juttatás törvényben meghatározott mértékben csökkenthetõ; az ebbõl származó bevételt

törvényben meghatározottak szerint a kommunista diktatúra által okozott sérelmek enyhítésére és az áldozatok

emlékének ápolására kell fordítani.

(6) Nem tekinthetõ elévültnek azoknak a törvényben meghatározott, a pártállam nevében, érdekében vagy

egyetértésével a kommunista diktatúrában Magyarország ellen vagy személyek ellen elkövetett súlyos

bûncselekményeknek a büntethetõsége, amelyeket az elkövetéskor hatályos büntetõtörvény figyelmen kívül

hagyásával politikai okból nem üldöztek.

(7) A (6) bekezdés szerinti bûncselekmény büntethetõsége az elkövetés idõpontjában hatályos büntetõtörvény

szerinti, az Alaptörvény hatálybalépésének napjától számított idõtartam elteltével évül el, feltéve, hogy

a bûncselekmény elkövetésének idõpontjában hatályos büntetõtörvény szerint az elévülés 1990. május 1-jéig

bekövetkezett volna.

(8) A (6) bekezdés szerinti bûncselekmény büntethetõsége az elkövetés idõpontja és 1990. május 1-je közötti, az

Alaptörvény hatálybalépésének napjától számított idõtartam elteltével évül el, feltéve, hogy a bûncselekmény

elkövetésének idõpontjában hatályos büntetõtörvény szerint az elévülés 1990. május 2-a és 2011. december 31-e

között történt volna meg, és az elkövetõt a bûncselekmény miatt nem üldözték.

(9) Az 1990. május 2-át megelõzõen az életüktõl vagy szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak és az

állam által a tulajdonukban igazságtalanul okozott károk folytán károsodottak számára pénzbeli vagy más vagyoni

juttatást biztosító új kárpótlási jogcím jogszabályban nem állapítható meg.

(10) A kommunista állampártnak, az annak közremûködésével létrehozott, illetve a közvetlen befolyása alatt álló

társadalmi és ifjúsági szervezeteknek, valamint a szakszervezeteknek a kommunista diktatúrában keletkezett iratai az

állam tulajdonát képezik, azokat a közfeladatot ellátó szervek irattári anyagához tartozó iratokkal azonos módon,

közlevéltárban kell elhelyezni.”

4. cikk

(1) Az Alaptörvény VII. cikk (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(2) Az Országgyûlés sarkalatos törvényben egyházként ismerhet el egyes vallási tevékenységet végzõ szervezeteket,

amelyekkel az állam a közösségi célok érdekében együttmûködik. Az egyházak elismerésére vonatkozó sarkalatos

törvényi rendelkezésekkel szemben alkotmányjogi panasznak van helye.

(3) Az állam és az egyházak, illetve a vallási tevékenységet végzõ más szervezetek különváltan mûködnek.

Az egyházak és a vallási tevékenységet végzõ más szervezetek önállóak.”
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(2) Az Alaptörvény VII. cikke a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az egyházakra vonatkozó részletes szabályokat sarkalatos törvény határozza meg. A vallási tevékenységet végzõ

szervezetek egyházként való elismerésének feltételeként sarkalatos törvény huzamosabb idejû mûködést, társadalmi

támogatottságot és a közösségi célok érdekében történõ együttmûködésre való alkalmasságot írhat elõ.”

5. cikk

(1) Az Alaptörvény IX. cikk (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges megfelelõ tájékoztatás, valamint az esélyegyenlõség

biztosítása érdekében, politikai reklám médiaszolgáltatásban kizárólag ellenérték nélkül közölhetõ. Az országgyûlési

képviselõk általános választásán országos listát, illetve az európai parlamenti képviselõk választásán listát állító jelölõ

szervezetek által és érdekében, az országgyûlési képviselõk és az európai parlamenti képviselõk választását

megelõzõen, kampányidõszakban politikai reklám – sarkalatos törvényben meghatározottak szerint – kizárólag

közszolgálati médiaszolgáltatások útján, egyenlõ feltételek mellett tehetõ közzé.”

(2) Az Alaptörvény IX. cikke a következõ (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A véleménynyilvánítás szabadságának a gyakorlása nem irányulhat mások emberi méltóságának a megsértésére.

(5) A véleménynyilvánítás szabadságának a gyakorlása nem irányulhat a magyar nemzet, a nemzeti, etnikai, faji

vagy vallási közösségek méltóságának a megsértésére. Az ilyen közösséghez tartozó személyek – törvényben

meghatározottak szerint – jogosultak a közösséget sértõ véleménynyilvánítás ellen, emberi méltóságuk megsértése

miatt igényeiket bíróság elõtt érvényesíteni.

(6) A sajtószabadságra, valamint a médiaszolgáltatások, a sajtótermékek és a hírközlési piac felügyeletét ellátó szervre

vonatkozó részletes szabályokat sarkalatos törvény határozza meg.”

6. cikk

Az Alaptörvény X. cikk (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Magyarország védi a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Mûvészeti Akadémia tudományos és mûvészeti

szabadságát. A felsõoktatási intézmények a kutatás és a tanítás tartalmát, módszereit illetõen önállóak, szervezeti

rendjüket törvény szabályozza. Az állami felsõoktatási intézmények gazdálkodási rendjét törvény keretei között

a Kormány határozza meg, gazdálkodásukat a Kormány felügyeli.”

7. cikk

Az Alaptörvény XI. cikke a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Törvény a felsõfokú oktatásban való részesülés anyagi támogatását meghatározott idõtartamú olyan

foglalkoztatásban való részvételhez, illetve vállalkozási tevékenység gyakorlásához kötheti, amelyet a magyar jog

szabályoz.”

8. cikk

Az Alaptörvény XXII. cikke helyébe a következõ rendelkezés lép:

„XXII. cikk
(1) Magyarország törekszik arra, hogy az emberhez méltó lakhatás feltételeit és a közszolgáltatásokhoz való

hozzáférést mindenki számára biztosítsa.

(2) Az emberhez méltó lakhatás feltételeinek a megteremtését az állam és a helyi önkormányzatok azzal is segítik,

hogy törekszenek valamennyi hajlék nélkül élõ személy számára szállást biztosítani.

(3) Törvény vagy helyi önkormányzat rendelete a közrend, a közbiztonság, a közegészség és a kulturális értékek

védelme érdekében, a közterület meghatározott részére vonatkozóan jogellenessé minõsítheti az életvitelszerûen

megvalósuló közterületi tartózkodást.”
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9. cikk

Az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A Magyarországon élõ nemzetiségek jogaira vonatkozó részletes szabályokat, a nemzetiségeket és

a nemzetiségként való elismerés feltételeit, valamint a helyi és országos nemzetiségi önkormányzatok

megválasztásának szabályait sarkalatos törvény határozza meg. Sarkalatos törvény a nemzetiségként való elismerést

meghatározott idejû honossághoz és meghatározott számú, magát az adott nemzetiséghez tartozónak valló személy

kezdeményezéséhez kötheti.”

10. cikk

(1) Az Alaptörvény 5. cikk (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) Az Országgyûlés a jelen lévõ országgyûlési képviselõk kétharmadának szavazatával elfogadott házszabályi

rendelkezésekben állapítja meg mûködésének szabályait és tárgyalási rendjét. Az Országgyûlés zavartalan

mûködésének biztosítása és méltóságának megõrzése érdekében az Országgyûlés elnöke a házszabályi

rendelkezésekben meghatározott rendészeti és fegyelmi jogkört gyakorol.”

(2) Az Alaptörvény 5. cikke a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Az Országgyûlés biztonságáról országgyûlési õrség gondoskodik. Az országgyûlési õrség mûködését az

Országgyûlés elnöke irányítja.”

11. cikk

Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A köztársasági elnök)

„i) az elfogadott Alaptörvényt és az Alaptörvény módosítását a megalkotására vonatkozó, az Alaptörvényben foglalt

eljárási követelményekkel való összhangjának vizsgálatára megküldheti az Alkotmánybíróságnak, az elfogadott

törvényt az Alaptörvénnyel való összhangjának vizsgálatára megküldheti az Alkotmánybíróságnak, vagy

megfontolásra visszaküldheti az Országgyûlésnek;”

12. cikk

(1) Az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az Alkotmánybíróság)

„b) bírói kezdeményezésre soron kívül, de legkésõbb harminc napon belül felülvizsgálja az egyedi ügyben

alkalmazandó jogszabálynak az Alaptörvénnyel való összhangját;”

(2) Az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az Alkotmánybíróság)

„e) a Kormány, az országgyûlési képviselõk egynegyede, a Kúria elnöke, a legfõbb ügyész vagy az alapvetõ jogok

biztosa kezdeményezésére felülvizsgálja a jogszabályoknak az Alaptörvénnyel való összhangját;”

(3) Az Alaptörvény 24. cikk (4) és (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(4) Az Alkotmánybíróság a jogszabály felülvizsgálni nem kért rendelkezését csak abban az esetben vizsgálhatja,

illetve semmisítheti meg, ha az a felülvizsgálni kért jogszabályi rendelkezéssel szoros tartalmi összefüggésben áll.

(5) Az Alkotmánybíróság az Alaptörvényt és az Alaptörvény módosítását csak a megalkotására és kihirdetésére

vonatkozó, az Alaptörvényben foglalt eljárási követelmények tekintetében vizsgálhatja felül. E vizsgálatot

a) az elfogadott, de még ki nem hirdetett Alaptörvény és Alaptörvény-módosítás tekintetében a köztársasági elnök,

b) a kihirdetéstõl számított harminc napon belül a Kormány, az országgyûlési képviselõk egynegyede, a Kúria elnöke,

a legfõbb ügyész vagy az alapvetõ jogok biztosa

kezdeményezheti.”

(4) Az Alaptörvény 24. cikke a következõ (6)–(9) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az Alkotmánybíróság az (5) bekezdés szerinti indítványról soron kívül, de legkésõbb harminc napon belül határoz.

Ha az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az Alaptörvény vagy az Alaptörvény módosítása nem felelt meg az

(5) bekezdésben meghatározott eljárási követelményeknek, az Alaptörvényt vagy az Alaptörvény módosítását
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a) az (5) bekezdés a) pontja szerinti esetben az Országgyûlés újratárgyalja,

b) az (5) bekezdés b) pontja szerinti esetben az Alkotmánybíróság megsemmisíti.

(7) Az Alkotmánybíróság sarkalatos törvényben meghatározottak szerint a jogszabály megalkotóját, a törvény

kezdeményezõjét vagy képviselõjüket meghallgatja, illetve véleményüket eljárása során beszerzi, ha az ügy

a személyek széles körét érinti. Az eljárás ezen szakasza nyilvános.

(8) Az Alkotmánybíróság tizenöt tagból álló testület, amelynek tagjait az Országgyûlés az országgyûlési képviselõk

kétharmadának szavazatával tizenkét évre választja. Az Országgyûlés az országgyûlési képviselõk kétharmadának

szavazatával az Alkotmánybíróság tagjai közül elnököt választ, az elnök megbízatása az alkotmánybírói hivatali ideje

lejártáig tart. Az Alkotmánybíróság tagjai nem lehetnek tagjai pártnak, és nem folytathatnak politikai tevékenységet.

(9) Az Alkotmánybíróság hatáskörének, szervezetének, mûködésének részletes szabályait sarkalatos törvény

határozza meg.”

13. cikk

(1) Az Alaptörvény 25. cikk (4)–(7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(4) A bírósági szervezet többszintû. Az ügyek meghatározott csoportjaira külön bíróságok létesíthetõk.

(5) A bíróságok igazgatásának központi feladatait az Országos Bírósági Hivatal elnöke végzi. A bírói önkormányzati

szervek közremûködnek a bíróságok igazgatásában.

(6) Az Országos Bírósági Hivatal elnökét a bírák közül kilenc évre a köztársasági elnök javaslatára az Országgyûlés

választja. Az Országos Bírósági Hivatal elnökének megválasztásához az országgyûlési képviselõk kétharmadának

szavazata szükséges.

(7) Törvény egyes jogvitákban más szervek eljárását is lehetõvé teheti.”

(2) Az Alaptörvény 25. cikke a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A bíróságok szervezetének és igazgatásának, a bírák jogállásának részletes szabályait, valamint a bírák

javadalmazását sarkalatos törvény határozza meg.”

14. cikk

Az Alaptörvény 27. cikke a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az ésszerû határidõn belüli bírói döntéshez való alapjog érvényesülése és a bíróságok kiegyensúlyozott

ügyterhelése érdekében sarkalatos törvényben meghatározottak szerint az Országos Bírósági Hivatal elnöke

sarkalatos törvényben meghatározott ügyek tárgyalására az általános illetékességû bíróságtól eltérõ, azonos

hatáskörû bíróságot jelölhet ki.”

15. cikk

Az Alaptörvény 34. cikk (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a megyei képviselõ-testület

elnöke, valamint a képviselõ-testület hivatalának vezetõje vagy ügyintézõje számára kivételesen államigazgatási

feladat- és hatáskört is megállapíthat.”

16. cikk

Az Alaptörvény 35. cikk (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek általános választását a helyi önkormányzati képviselõk

és polgármesterek elõzõ általános választását követõ ötödik év október hónapjában kell megtartani.”

17. cikk

(1) Az Alaptörvény 37. cikk (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A (4) bekezdést azon törvényi rendelkezések esetében, amelyek abban az idõszakban léptek hatályba, amíg az

államadósság a teljes hazai össztermék felét meghaladta, ezen idõszak tekintetében akkor is alkalmazni kell, ha az

államadósság a teljes hazai össztermék felét már nem haladja meg.”
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(2) Az Alaptörvény 37. cikke a következõ (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Mindaddig, amíg az államadósság a teljes hazai össztermék felét meghaladja, ha az Alkotmánybíróság, az Európai

Unió Bírósága, illetve más bíróság vagy jogalkalmazó szerv döntésébõl az állam által teljesítendõ olyan fizetési

kötelezettség fakad, amelynek teljesítésére a központi költségvetésrõl szóló törvényben e célra rendelkezésre álló

összeg nem elegendõ, tartalmában és elnevezésében is kizárólag és kifejezetten az e kötelezettség teljesítéséhez

kapcsolódó, a közös szükségletek fedezéséhez való hozzájárulást kell megállapítani.

(7) Az államadósság és a teljes hazai össztermék számítási módját, valamint a 36. cikkben és az (1)–(3) bekezdésben

foglaltak végrehajtására vonatkozó szabályokat törvény határozza meg.”

18. cikk

Az Alaptörvény „ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK” rész megjelölése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„ZÁRÓ ÉS VEGYES RENDELKEZÉSEK”

19. cikk

(1) Az Alaptörvény 3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3. Az Alaptörvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezéseket a 8–26. pont tartalmazza.”

(2) Az Alaptörvény 5. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„5. Az Alaptörvény hatálybalépése elõtt meghozott alkotmánybírósági határozatok hatályukat vesztik. E rendelkezés

nem érinti az ezen határozatok által kifejtett joghatásokat.”

20. cikk

Az Alaptörvény „ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK” része a következõ 6–26. ponttal egészül ki:

„6. Április 25. napja – az Alaptörvény kihirdetésének emlékére – az Alaptörvény napja.

7. A helyi önkormányzati képviselõknek és polgármestereknek az Alaptörvény hatálybalépését követõ elsõ általános

választására 2014 októberében kerül sor.

8. Az Alaptörvény hatálybalépése nem érinti a hatálybalépése elõtt alkotott jogszabályok, kibocsátott közjogi

szervezetszabályozó eszközök és állami irányítás egyéb jogi eszközei, meghozott egyedi döntések, valamint vállalt

nemzetközi jogi kötelezettségek hatályát.

9. A feladat- és hatáskört a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény szerint gyakorló szerv

jogutódja a feladat- és hatáskört az Alaptörvény alapján gyakorló szerv.

10. Magyarországra való utalásként a Magyar Köztársaságra utaló elnevezés a 2011. december 31-én hatályos

jogszabályi rendelkezések szerint az Alaptörvény hatálybalépését követõen is használható mindaddig, amíg az

Alaptörvény szerinti megnevezés használatára való áttérés a felelõs gazdálkodás elvei szerint meg nem valósítható.

11. Az Alaptörvény hatálybalépése – a 12–18. pontban meghatározottak szerinti kivétellel – nem érinti az

Országgyûlés, a Kormány és a helyi önkormányzati képviselõ-testületek, valamint az Alaptörvény hatálybalépését

megelõzõen kinevezett vagy megválasztott személyek megbízatását.

12. Az Alaptörvény

a) 3. és 4. cikkét a hivatalban levõ Országgyûlés és országgyûlési képviselõ,

b) 12. és 13. cikkét a hivatalban levõ köztársasági elnök,

c) 20. és 21. cikkét a hivatalban levõ Kormány és a Kormány hivatalban levõ tagja,

d) 27. cikk (3) bekezdését a hivatalban levõ bírósági titkár,

e) 33. cikk (2) bekezdését a megyei közgyûlés hivatalban levõ elnöke és

f) 35. cikk (3)–(6) bekezdését a hivatalban levõ helyi önkormányzati képviselõ-testület és polgármester

megbízatása tekintetében is alkalmazni kell.

13. Az Alaptörvény 4. cikk (3) bekezdés f) pontja szerinti határidõ számítása az Alaptörvény hatálybalépésével

kezdõdik.

14. (1) A Legfelsõbb Bíróság, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács és elnöke jogutódja az ítélkezési tevékenység

tekintetében a Kúria, a bíróságok igazgatása tekintetében – sarkalatos törvényben meghatározott kivétellel – az

Országos Bírósági Hivatal elnöke.
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(2) A Legfelsõbb Bíróság elnöke, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke és tagjai megbízatása az Alaptörvény

hatálybalépésével megszûnik.

15. (1) Az Alaptörvény 26. cikk (2) bekezdésben meghatározott legalacsonyabb életkor követelményét

– a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – az Alaptörvény hatálybalépését követõen kiírt pályázat alapján kinevezett

bíróra kell alkalmazni.

(2) Ha a kinevezésre törvényben meghatározottak szerint pályázat kiírása nélkül kerül sor, a legalacsonyabb életkor

követelményét az Alaptörvény hatálybalépését követõen kinevezett bíróra kell alkalmazni.

16. Az állampolgári jogok országgyûlési biztosa tisztségének elnevezése az Alaptörvény hatálybalépésétõl alapvetõ

jogok biztosa. Az állampolgári jogok országgyûlési biztosának, a nemzeti és etnikai jogok országgyûlési biztosának és

a jövõ nemzedékek országgyûlési biztosának jogutódja az alapvetõ jogok biztosa. A hivatalban lévõ nemzeti és etnikai

kisebbségi jogok országgyûlési biztosa az Alaptörvény hatálybalépésétõl az alapvetõ jogok biztosának

a Magyarországon élõ nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettese; a hivatalban lévõ jövõ nemzedékek

országgyûlési biztosa az Alaptörvény hatálybalépésétõl az alapvetõ jogok biztosának a jövõ nemzedékek érdekeinek

védelmét ellátó helyettese; megbízatásuk megszûnik az alapvetõ jogok biztosa megbízatásának megszûnésével.

17. A hivatalban lévõ adatvédelmi biztos megbízatása az Alaptörvény hatálybalépésével megszûnik.

18. A megyei közgyûlés elnöke tisztségének elnevezése az Alaptörvény alkalmazásában, annak hatálybalépésétõl

a megyei képviselõ-testület elnöke. Az Alaptörvény szerinti megyei képviselõ-testület a megyei közgyûlés jogutódja.

19. (1) Az Alaptörvény rendelkezéseit – a (2)–(5) bekezdésben foglaltak kivételével – a folyamatban levõ ügyekben is

alkalmazni kell.

(2) Az Alaptörvény 6. cikkét az Országgyûlésnek az Alaptörvény hatálybalépését követõen kezdõdõ elsõ ülésétõl kell

alkalmazni.

(3) Az Alaptörvény alapján indítványozási joggal már nem rendelkezõ indítványozó által az Alkotmánybírósághoz

az Alaptörvény hatálybalépése elõtt benyújtott indítvány alapján indult eljárás – ha az eljárás az Alaptörvény

hatálybalépésétõl más szerv hatáskörébe tartozik, az indítvány áttétele mellett – megszûnik. Az indítványozó az

indítványt – sarkalatos törvényben meghatározott feltételek szerint – ismételten benyújthatja.

(4) A 2012. január 1-jén fennálló szerzõdésekre és támogatási jogosultságokra, valamint a folyamatban lévõ,

szerzõdéskötésre vagy támogatás nyújtására irányuló eljárásokra az Alaptörvény 38. cikk (4) bekezdését és 39. cikk

(1) bekezdését törvény erre irányuló rendelkezése esetén, a törvényben meghatározottak szerint kell alkalmazni.

(5) A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 2011. december 31-én hatályos 70/E. §

(3) bekezdés harmadik mondatát a 2011. december 31-én hatályos szabályok szerint nyugellátásnak minõsülõ

ellátásokra azok feltételeinek, jellegének és összegének megváltoztatása, más ellátássá alakításuk vagy

megszüntetésük tekintetében 2012. december 31-éig alkalmazni kell.

20. A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 2011. december 31-én hatályos 26. §

(6) bekezdését, 28/D. §-át, 28/E. §-át, 31. § (2) és (3) bekezdését az Alaptörvény hatálybalépésekor folyamatban lévõ

ügyekben az Alaptörvény hatálybalépését követõen is alkalmazni kell.

21. A Magyarországon élõ nemzetiségeknek az Országgyûlés munkájában való, az Alaptörvény 2. cikk (2) bekezdése

szerinti részvételét elõször az országgyûlési képviselõknek az Alaptörvény hatálybalépését követõ elsõ általános

választását követõen megalakuló Országgyûlés munkájában kell biztosítani.

22. Az Alaptörvény hatálybalépése nem érinti a hatálybalépése elõtt az Országgyûlésnek vagy a Kormánynak

– a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény szerinti – a Magyar Honvédség országon belüli vagy

külföldi alkalmazásáról, külföldi fegyveres erõk magyarországi vagy az ország területérõl kiinduló alkalmazásáról,

valamint a Magyar Honvédség külföldi, illetve a külföldi fegyveres erõk magyarországi állomásozásáról hozott

döntéseit.

23. Kihirdetett

a) rendkívüli állapotra az Alaptörvény rendkívüli állapotra,

b) szükségállapotra, ha az az alkotmányos rend megdöntésére vagy a hatalom kizárólagos megszerzésére irányuló

fegyveres cselekmények, illetve az élet- és vagyonbiztonságot tömeges méretekben veszélyeztetõ, fegyveresen vagy

felfegyverkezve elkövetett súlyos erõszakos cselekmények miatt került kihirdetésre, az Alaptörvény szükségállapotra,

c) szükségállapotra, ha az az élet- és vagyonbiztonságot tömeges méretekben veszélyeztetõ elemi csapás vagy ipari

szerencsétlenség miatt került kihirdetésre, az Alaptörvény veszélyhelyzetre,

d) megelõzõ védelmi helyzetre az Alaptörvény megelõzõ védelmi helyzetre,
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e) a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 19/E. §-a szerinti helyzetre az Alaptörvény váratlan

támadásra és

f) veszélyhelyzetre az Alaptörvény veszélyhelyzetre

vonatkozó rendelkezéseit alkalmazni kell.

24. (1) Aki az Alaptörvény hatálybalépésekor jogerõs ítélet alapján a közügyek gyakorlásától eltiltás hatálya alatt áll,

annak hatálya alatt választójoggal nem rendelkezik.

(2) Aki az Alaptörvény hatálybalépésekor jogerõs ítélet alapján a cselekvõképességét korlátozó vagy kizáró

gondnokság alatt áll, nem rendelkezik választójoggal a gondnokság megszüntetéséig, vagy amíg választójogának

fennálltát a bíróság meg nem állapítja.

25. (1) A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 2011. december 31-én hatályos 12. §

(2) bekezdését helyi önkormányzati tulajdonnak az állam vagy más helyi önkormányzat részére való átadására

2013. december 31-ig alkalmazni kell.

(2) A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 2011. december 31-én hatályos 44/B. §

(4) bekezdését 2012. december 31-ig alkalmazni kell. 2011. december 31-ét követõen törvény vagy törvényi

felhatalmazás alapján kormányrendelet államigazgatási feladat- és hatáskört állapíthat meg a jegyzõnek.

(3) A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 2011. december 31-én hatályos 22. § (1) és

(3)–(5) bekezdését az Alaptörvény 5. cikk (8) bekezdése szerinti sarkalatos törvény hatálybalépéséig alkalmazni kell.

Az Alaptörvény 5. cikk (8) bekezdése és 7. cikk (3) bekezdése szerinti sarkalatos törvényt az Országgyûlés 2012.

június 30-ig alkotja meg.

(4) 2012. december 31-ig az Országgyûlés egyes döntéseinek meghozatalát sarkalatos törvény minõsített

többséghez kötheti.

26. Hatályát veszti

a) a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény,

b) az 1949. évi XX. törvény módosításáról és a Magyar Népköztársaság Alkotmányának egységes szövegérõl szóló

1972. évi I. törvény,

c) az Alkotmány módosításáról szóló 1989. évi XXXI. törvény,

d) a Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról szóló 1990. évi XVI. törvény,

e) a Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról szóló 1990. évi XXIX. törvény,

f) a Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról szóló 1990. évi XL. törvény,

g) az Alkotmány 2010. május 25-ei módosítása,

h) az Alkotmány 2010. július 5-ei módosítása,

i) az Alkotmány 2010. július 6-ai módosításai,

j) az Alkotmány 2010. augusztus 11-ei módosításai,

k) a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló 2010. évi CXIII. törvény,

l) a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló 2010. évi CXIX. törvény,

m) a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló 2010. évi CLXIII. törvény,

n) a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvénynek az Alaptörvénnyel összefüggõ egyes átmeneti

rendelkezések megalkotása érdekében szükséges módosításáról szóló 2011. évi LXI. törvény,

o) a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló 2011. évi CXLVI. törvény, és

p) a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló 2011. évi CLIX. törvény.”

21. cikk

(1) Az Alaptörvény

a) „NEMZETI HITVALLÁS” részében az „A velünk élõ” szövegrész helyébe a „Kinyilvánítjuk, hogy a velünk élõ”

szöveg, a „kommunista diktatúrák” szövegrész helyébe az „a kommunista diktatúra” szöveg, a „jogrendünk

alapja: szerzõdés” szövegrész helyébe a „jogrendünk alapja, szövetség” szöveg,

b) F) cikk (2) bekezdésében a „megyékre” szövegrész helyébe a „fõvárosra, megyékre” szöveg, a „városokban”

szövegrész helyébe a „fõvárosban és a városokban” szöveg,

c) P) cikk (2) bekezdésében a „mezõgazdasági üzemre” szövegrész helyébe a „családi gazdaságokra, továbbá más

mezõgazdasági üzemekre” szöveg,

d) T) cikk (1) bekezdésében az „Alaptörvényben” szövegrész helyébe az „Alaptörvény és az Alaptörvényben”

szöveg,

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 49. szám 6407



e) XV. cikk (4) bekezdésében az „az esélyegyenlõség” szövegrész helyébe az „az esélyegyenlõség és a társadalmi

felzárkózás” szöveg,

f) XV. cikk (5) bekezdésében a „gyermekeket” szövegrész helyébe a „családokat, a gyermekeket” szöveg,

g) XVII. cikk (2) bekezdésében a „vagy munkabeszüntetést tartsanak” szövegrész helyébe az „amely magában

foglalja a munkavállalók munkabeszüntetéshez való jogát” szöveg,

h) XIX. cikk (1) bekezdésében a „rokkantság” szövegrész helyébe a „rokkantság, fogyatékosság” szöveg,

i) 1. cikk (2) bekezdés e) pontjában az „a legfõbb ügyészt” szövegrész helyébe az „az Országos Bírósági Hivatal

elnökét, a legfõbb ügyészt” szöveg,

j) 5. cikk (4) bekezdésében a „Házszabályban” szövegrész helyére a „házszabályi rendelkezésekben” szöveg,

k) 5. cikk (6) bekezdésében a „Házszabály” szövegrész helyébe a „házszabályi rendelkezések” szöveg,

l) 9. cikk (3) bekezdés j) pontjában az „a legfõbb ügyész” szövegrész helyébe az „az Országos Bírósági Hivatal

elnöke, a legfõbb ügyész” szöveg,

m) 9. cikk (3) bekezdés l) pontjában az „elnökét” szövegrész helyébe az „elnökét és a Magyar Mûvészeti Akadémia

elnökét” szöveg,

n) 13. cikk (2) bekezdésében a „szándékos” szövegrész helyébe az „a szándékos” szöveg,

o) 24. cikk (3) bekezdés a) pontjában a „c) és e)” szövegrész helyébe a „c) , e) és f)” szöveg,

p) 24. cikk (3) bekezdés c) pontjában az „f)” szövegrész helyébe a „g)” szöveg,

q) 26. cikk (2) bekezdésében a „Kúria elnöke” szövegrész helyébe a „Kúria elnöke és az Országos Bírósági Hivatal

elnöke” szöveg,

r) 29. cikk (1) bekezdésében a „legfõbb ügyész és az ügyészség” szövegrész helyébe a „legfõbb ügyész és az

ügyészség független,” szöveg, az „az állam büntetõigényét érvényesíti” szövegrész helyébe a „mint közvádló az

állam büntetõigényének kizárólagos érvényesítõje” szöveg,

s) 29. cikk (2) bekezdésében az „ügyészség törvényben meghatározottak szerint” szövegrész helyébe az

„ügyészség” szöveg,

t) 29. cikk (2) bekezdés a) pontjában a „jogokat gyakorol” szövegrész helyébe a „törvényben meghatározottak

szerint jogokat gyakorol” szöveg,

u) 29. cikk (2) bekezdés d) pontjában a „törvény által meghatározott” szövegrész helyébe az „a közérdek

védelmezõjeként az Alaptörvény vagy törvény által meghatározott” szöveg,

v) 32. cikk (5) bekezdésében a „fõvárosi és a megyei” szövegrészek helyébe a „fõvárosi és megyei” szöveg,

a „jogalkotási kötelezettsége” szövegrész helyébe a „rendeletalkotási vagy határozathozatali kötelezettsége”

szöveg, a „jogalkotási kötelezettségének” szövegrész helyébe a „rendeletalkotási vagy határozathozatali

kötelezettségének” szöveg, az „önkormányzati rendeletet” szövegrész helyébe az „önkormányzati rendeletet

vagy önkormányzati határozatot” szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti Magyarország Alaptörvényének átmeneti rendelkezései (2011. december 31.).

22. cikk

(1) Az Alaptörvény e módosítása a kihirdetését követõ hónap elsõ napján lép hatályba.

(2) Az Alaptörvény e módosítását az Országgyûlés az Alaptörvény 1. cikk (2) bekezdés a) pontja és S) cikk (2) bekezdése

alapján fogadja el.

(3) Az Alaptörvény e módosításának hatálybalépésével egyidejûleg az Alaptörvény egységes szerkezetû szövegét

a hivatalos lapban közzé kell tenni.

(4) A 20. cikk és a 21. cikk (2) bekezdése nem érinti a Magyarország Alaptörvényének átmeneti rendelkezései

(2011. december 31.) által a Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítása (2013. március 25.) hatálybalépése

elõtt kifejtett joghatásokat.

Áder János s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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II. Törvények

2013. évi XX. törvény

az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felsõ korhatárral kapcsolatos

törvénymódosításokról*

1. A közjegyzõkrõl szóló 1991. évi XLI. törvény módosítása

1. § A közjegyzõkrõl szóló 1991. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Kjtv.) 18. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Ha a közjegyzõi szolgálat elõreláthatólag azért szûnik meg, mert a közjegyzõ betölti azt a kort, amikor a törvény

alapján a közjegyzõi szolgálata megszûnik, a megüresedõ közjegyzõi állásra a pályázatot legkésõbb a szolgálat

megszûnésének várható idõpontját fél évvel megelõzõen kell meghirdetni.”

2. § A Kjtv. 20. § (2) bekezdésének második mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Nincs helye kölcsönös áthelyezésnek a közjegyzõ kinevezését követõ 3 éven belül és azon idõpontot megelõzõ

5 éven belül, amikor a közjegyzõ betölti azt a kort, amikor a törvény alapján a közjegyzõi szolgálat megszûnik.”

3. § A Kjtv. 22. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A közjegyzõi szolgálat megszûnik:)

„d) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényben meghatározott öregségi nyugdíjra jogosító legmagasabb

öregségi nyugdíjkorhatár, de legalább a 65. életév közjegyzõ általi betöltésének, vagy”

(napján.)

4. § A Kjtv. 24. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A közjegyzõ nem gyakorolhatja a hivatását)

„a) a 22. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott esetekben, valamint ha a közjegyzõi szolgálat megszûnésére

azért kerül sor, mert a közjegyzõ betölti a megszûnési okként megjelölt kort, a közjegyzõi szolgálat megszûnésének

idõpontjától kezdõdõen,”

5. § A Kjtv. a következõ 178. §-sal egészül ki:

„178. § (1) E törvénynek az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felsõ korhatárral kapcsolatos

törvénymódosításokról szóló 2013. évi XX. törvénnyel megállapított 22. § (1) bekezdés d) pontját 2023. január 1-jétõl

kell alkalmazni. 2022. december 31-ig a 22. § (1) bekezdés d) pontja helyett a (2) bekezdésben foglaltakat kell

alkalmazni.

(2) A közjegyzõi szolgálat megszûnik:

a) 1945. január 1-je elõtt született közjegyzõ 70. életévének betöltése napján,

b) 1945-ben vagy 1946-ban született közjegyzõ 69. életévének betöltését követõ 183. napon,

c) 1947-ben vagy 1948-ban született közjegyzõ 69. életévének betöltése napján,

d) 1949-ben vagy 1950-ben született közjegyzõ 68. életévének betöltését követõ 183. napon,

e) 1951-ben született közjegyzõ 68. életévének betöltése napján,

f) 1952-ben született közjegyzõ 67. életévének betöltését követõ 183. napon,

g) 1953-ban született közjegyzõ 67. életévének betöltése napján,

h) 1954-ben született közjegyzõ 66. életévének betöltését követõ 183. napon,

i) 1955-ben született közjegyzõ 66. életévének betöltése napján,

j) 1956-ban született közjegyzõ 65. életévének betöltését követõ 183. napon,

k) 1957-ben született közjegyzõ 65. életévének betöltése napján.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2013. március 11-ei ülésnapján fogadta el.
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6. § Hatályát veszti a Kjtv. 177. § (2) bekezdése.

2. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

7. § A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 234. §-a a következõ (2) bekezdéssel

egészül ki:

„(2) Ha a végrehajtói szolgálat elõreláthatólag a 239. § (1) bekezdés d) pontja alapján szûnik meg, a megüresedõ

végrehajtói állásra a pályázatot legkésõbb a szolgálat megszûnésének várható idõpontját fél évvel megelõzõen kell

meghirdetni.”

8. § Hatályát veszti a Vht. 306. §-a.

3. Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény módosítása

9. § Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 11/A. § (3) bekezdésében és 13. §

(8) bekezdésében a „Bjt. 90. § ha) pontja szerinti rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár” szövegrész helyébe

a „felmentési okként meghatározott életkor” szöveg lép.

4. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

10. § (1) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 83/B. § (1) bekezdésének

harmadik mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

„E § alkalmazása során a fizetendõ nyugdíjjárulék alapjába nem számít bele a 83/C. § (1) bekezdése szerinti

jogviszonyból származó, a szünetelés idõtartama alatt szerzett kereset, jövedelem.”

(2) A Tny. a következõ 102/J. §-sal egészül ki:

„102/J. § A 18. § (2) bekezdés c) pontja, (2a) bekezdés b) pontja, a 83/C. § és a 102/I. § a bírák jogállásáról és

javadalmazásáról szóló törvény alapján rendelkezési állományba helyezett bíróra, valamint a legfõbb ügyész, az

ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló törvény alapján rendelkezési

állományba helyezett ügyészre nem alkalmazható az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felsõ

korhatárral kapcsolatos törvénymódosításokról szóló 2013. évi XX. törvény hatálybalépésétõl 2022. december 31-ig.”

11. § (1) A Tny. 83/C. § (1) bekezdésében a „közszolgálati jogviszonyban” szövegrész helyébe a „köztisztviselõként vagy

közszolgálati ügykezelõként közszolgálati jogviszonyban” szöveg lép.

(2) A Tny. 83/A. § (1) bekezdésében hatályát veszti a „Tbj. 5. §-a szerinti biztosítási jogviszonyban álló” szövegrész.

5. A közvetítõi tevékenységrõl szóló 2002. évi LV. törvény módosítása

12. § A közvetítõi tevékenységrõl szóló 2002. évi LV. törvény

a) 38/A. § (1) bekezdésében a „bírósági titkár” szövegrész helyébe a „bírósági titkár és rendelkezési állományba

helyezett bíró” szöveg,

b) 38/B. § (4) bekezdésében a „bírósági titkár” szövegrész helyébe a „bírósági titkár vagy rendelkezési állományba

helyezett bíró” szöveg

lép.

6. Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló

2010. évi XC. törvény módosítása

13. § Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény 9. §

(3) bekezdése a következõ c) és d) ponttal egészül ki:

[A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérõen nem minõsül a különadó alapjának:]

„c) a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvénynek a 33/2012. (VII. 17.) AB határozattal

megsemmisített 90. § ha) alpontja alapján felmentett bíró számára a jogviszony jogellenes megszüntetésével

kapcsolatosan törvény vagy bírósági határozat alapján szerzett bevétel,
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d) a legfõbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló

2011. évi CLXIV. törvénynek az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felsõ korhatárral kapcsolatos

törvénymódosításokról szóló 2013. évi XX. törvénnyel hatályon kívül helyezett 160. §-a alapján megszûnt szolgálati

jogviszonyú ügyészek és a 2013. január 1. napja és az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felsõ

korhatárral kapcsolatos törvénymódosításokról szóló 2013. évi XX. törvény hatálybalépése között a rá irányadó

öregségi nyugdíjkorhatár betöltése miatt megszûnt szolgálati jogviszonyú ügyészek esetében a jogviszony jogellenes

megszüntetésével kapcsolatosan törvény vagy bírósági határozat alapján szerzett bevétel.”

7. A bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény módosítása

14. § (1) A bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.)

a) 90. § (2) bekezdés f) pontjában a „bírói felsõ korhatárt,” szövegrész helyébe a „felmentési okként meghatározott

életkort” szöveg,

b) 103. § (3) bekezdés l) pontjában a „felsõ korhatár” szövegrész helyébe a „felmentési okként meghatározott

életkor” szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti a Bszi. 86. § (3) bekezdés b) pontjában a „meghatalmazás alapján” szövegrész.

8. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosítása

15. § A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 4. § (2) bekezdése

a következõ h) és i) ponttal egészül ki:

(Nem nevezhetõ ki bíróvá az a személy,)

„h) akinek a részére öregségi nyugdíjat, korhatár elõtti ellátást vagy olyan más pénzbeli ellátást folyósítanak, amelyet

a nyugdíjkorhatár betöltésekor hivatalból öregségi nyugdíjként kell továbbfolyósítani,

i) aki betöltötte a 90. § ha) alpontjában meghatározott életkort.”

16. § A Bjt. 4. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

,,(4) A 3. § (4) bekezdése szerinti esetben az OBH elnöke a kinevezésre vonatkozó javaslatának felterjesztése elõtt

megvizsgálja a kinevezési feltételeknek való megfelelést is. Ha a kinevezésre vonatkozó javaslatra a bírói szolgálati

viszony megszûnését követõ 3 hónapon belül kerül sor, a kinevezésre javasolt személy mentesül a 12. § (1) bekezdés

b) pontja szerinti igazolás bemutatásának kötelezettsége alól. A kinevezésre javasolt személy mentesül a 12. §

(1) bekezdés c) pontja szerinti igazolás bemutatásának kötelezettsége alól.”

17. § A Bjt. 40. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A bíró nem veheti igénybe öregségi nyugdíj, korhatár elõtti ellátás, vagy más olyan pénzbeli ellátás folyósítását,

amelyet a nyugdíjkorhatár betöltésekor hivatalból öregségi nyugdíjként kell továbbfolyósítani.”

18. § A Bjt. 42. §-a a következõ (4)–(8) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A 40. §-ban szabályozott összeférhetetlenségi esetekben a bíró az összeférhetetlenségi okot a kinevezésétõl,

ha az összeférhetetlenségi ok a tisztsége gyakorlása során merült fel, az ok felmerülésétõl számított 30 napon – a 40. §

(6) bekezdésében foglalt esetben 60 napon – belül köteles megszüntetni. Ennek megtörténtéig – ide nem értve a 40. §

(6) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi okot – a bíró olyan tevékenységet nem folytathat, amely kizárólag bírói

hatáskörbe tartozik.

(5) Ha a bíró a (4) bekezdésben írt kötelezettségének az elõírt ideig nem tesz eleget, a munkáltatói jogkör gyakorlója

a határidõ lejártától számított 5 napon belül határozatban állapítja meg az összeférhetetlenség fennállását és

kezdeményezi a bíró felmentését.

(6) A bíró a határozattal szemben 15 napon belül a szolgálati bírósághoz fordulhat. A szolgálati bíróság a fegyelmi

eljárás szabályainak megfelelõ alkalmazásával eljárva soron kívül dönt az összeférhetetlenségrõl. Az

összeférhetetlenség megállapítása esetén a szolgálati bíróság határozatot hoz a felmentési ok fennállásáról. Az

összeférhetetlenségrõl hozott határozat ellen a fegyelmi határozatra vonatkozó szabályok szerint van helye

fellebbezésnek és másodfokú eljárásnak.
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(7) A 40. § (6) bekezdése szerinti okból hozott munkáltatói határozattal szemben indított eljárásban a szolgálati

bíróság elsõ- és másodfokon is 15 napon belül jár el.

(8) Ha a bíró az eljárás ideje alatt a vele szemben fennálló összeférhetetlenségi okot megszünteti, az

összeférhetetlenség megállapítását – különös méltánylást érdemlõ okból – mellõzni lehet.”

19. § (1) A Bjt. 90. § h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A bírót fel kell menteni,)

„h) ha a bíró

ha) betölti az Alaptörvény 26. cikk (2) bekezdése szerinti általános öregségi nyugdíjkorhatárt,

hb) a felmentési okként meghatározott életkor betöltése elõtt, maga kéri nyugállományba helyezését

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 18. § (2) vagy

(2a) bekezdésében foglalt feltételek fennállására hivatkozással,”

(2) A Bjt. 90. §-a a következõ p) ponttal egészül ki:

(A bírót fel kell menteni,)

„p) ha az összeférhetetlenséget jogerõs határozat megállapította.”

20. § A Bjt. a következõ 91. §-sal egészül ki:

„91. § Az Alaptörvény 26. cikk (2) bekezdésében meghatározott általános öregségi nyugdíjkorhatár a Tny.-ben

meghatározott öregségi nyugdíjra jogosító legmagasabb öregségi nyugdíjkorhatár, de legalább a 65. életév.”

21. § A Bjt. 94. § (3) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Nyugállományba helyezés, valamint a felmentési okként meghatározott életkor betöltése esetén a bíró

felmentési ideje 6 hónap. A bírót a munkavégzési kötelezettség alól 3 hónapra mentesíteni kell. A bíró kérelmére az

OBT a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés idejét 3 hónapnál rövidebb tartamban is megállapíthatja, illetve

– a bíró kérelmére – dönthet úgy, hogy a bíró a munkavégzési kötelezettség alól nem mentesül.”

22. § A Bjt. 96. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Ha a bíró felmentésére azért kerül sor, mert betöltötte a felmentési okként meghatározott életkort, az

elõterjesztést olyan idõpontban kell megtenni, hogy a felmentési idõ ennek az életkornak a betöltését megelõzõen

járjon le.”

23. § A Bjt. 101. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„101. § A bírák fegyelmi és az ezzel összefüggõ kártérítési ügyeiben, továbbá a bíró munkájának szakmai

értékelésébõl és vezetõi munkájának értékelésébõl eredõ jogvitákban, valamint a 42. § (6)–(8) bekezdése szerinti

összeférhetetlenségi eljárásban a Budapest területén mûködõ ítélõtábla mellett elsõfokú szolgálati bíróság

(a továbbiakban: elsõfokú szolgálati bíróság), a Kúria mellett másodfokú szolgálati bíróság (a továbbiakban:

másodfokú szolgálati bíróság; a továbbiakban együtt: szolgálati bíróság) jár el.”

24. § A Bjt. 145. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ (4)–(7) bekezdéssel

egészül ki:

„(3) Ha a bíróság megállapítja, hogy a bíró szolgálati jogviszonya jogellenesen került megszüntetésre, a bíró kérheti

a bírói tisztségbe való visszahelyezését, és a felmentését megelõzõ beosztási helyén történõ továbbfoglalkoztatását.

Ha tanácselnök bírói szolgálati jogviszonya került jogellenesen megszüntetésre, õt a tanácselnöki tisztségébe is vissza

kell helyezni.

(4) Ha határozott idõre kinevezett bírósági vezetõ bírói szolgálati jogviszonya került jogellenesen megszüntetésre és

a (3) bekezdés szerinti visszahelyezéskor az a bírósági vezetõi tisztség, amelybõl felmentették, még nincs betöltve, õt

kérelmére e bírósági vezetõi tisztségébe kell visszahelyezni. A vezetõi tisztségének tartama az eredeti kinevezés

szerinti idõtartamig tart. Ha a visszahelyezés a korábbi vezetõi tisztségbe történik, a (6) bekezdésben meghatározott

vezetõi pótlék megtérítésére a visszahelyezés idõpontjáig terjedõen kerül sor.

(5) A szolgálati jogvita alapján nem helyezhetõ vissza bírói tisztségbe az, aki a határozat meghozatalakor a bírói

kinevezési feltételeknek nem felel meg.

(6) A (3) bekezdésben foglalt esetben meg kell téríteni a bíró elmaradt illetményét és egyéb járandóságait, ideértve

a határozott idejû bírósági vezetõi kinevezés idõtartamára járó vezetõi pótlékot is, meg kell téríteni továbbá
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– a munkáltató kártérítési felelõsségére vonatkozó szabályok szerint – a jogviszony jogellenes megszüntetésével

összefüggésben felmerült kárát is. Nem kell megtéríteni az illetménynek (egyéb járandóságnak) azt a részét, amely

máshonnan megtérült. A határozott idejû bírósági vezetõi kinevezés idõtartamára járó vezetõi pótléknak

a visszahelyezésig elmaradt részét egy összegben kell megtéríteni a visszahelyezéskor; a határozott idejû kinevezésbõl

a visszahelyezést követõ idõszakra járó vezetõi pótlék havonta az illetménybe épül be akként, hogy az egyébként

esetlegesen járó vezetõi pótlék összege beleszámít.

(7) Ha a bírói szolgálati viszony (3) bekezdésben foglalt módon történõ jogellenes megszüntetése esetén a bíró a bírói

tisztségbe való visszahelyezését nem kéri, vagy a bíróság az (5) bekezdésben meghatározott okból mellõzi a bírói

tisztségbe való visszahelyezést, a bíróság a (6) bekezdésben foglaltakon felül – az eset összes körülményeinek, így

különösen a jogsértés és annak következményei súlyának mérlegelésével, valamint a máshonnan megtérülõ károk

figyelembevételével – legalább két-, legfeljebb tizenkét havi illetményének megfelelõ összegû átalány-kártérítést

állapít meg a bíró számára.”

25. § A Bjt. a következõ 232/B–232/K. §-sal egészül ki:

„232/B. § (1) E törvénynek az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felsõ korhatárral kapcsolatos

törvénymódosításokról szóló 2013. évi XX. törvénnyel megállapított 4. § (2) bekezdés i) pontját 2023. január 1-jétõl kell

alkalmazni. 2022. december 31-ig a 4. § (2) bekezdés i) pontja helyett a (2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

A (2) bekezdésben foglaltakat az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felsõ korhatárral kapcsolatos

törvénymódosításokról szóló 2013. évi XX. törvény hatálybalépésekor folyamatban lévõ pályázati eljárásokban

alkalmazni kell.

(2) Nem nevezhetõ ki bíróvá az a személy, aki betöltötte a 232/C. §-ban meghatározott korhatárt.

232/C. § E törvénynek az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felsõ korhatárral kapcsolatos

törvénymódosításokról szóló 2013. évi XX. törvénnyel megállapított 91. §-át 2023. január 1-jétõl kell alkalmazni.

2022. december 31-ig az Alaptörvény 26. cikk (2) bekezdésében foglalt korhatár alatt a következõket kell érteni:

a) az 1945. január 1-je elõtt született bíró tekintetében a 70. életév,

b) az 1945-ben vagy 1946-ban született bíró tekintetében a 69. életévének betöltését követõ 183. nap,

c) az 1947-ben vagy 1948-ban született bíró tekintetében a 69. életév,

d) az 1949-ben vagy 1950-ben született bíró tekintetében a 68. életévének betöltését követõ 183. nap,

e) az 1951-ben született bíró tekintetében a 68. életév,

f) az 1952-ben született bíró tekintetében a 67. életévének betöltését követõ 183. nap,

g) az 1953-ban született bíró tekintetében a 67. életév,

h) az 1954-ben született bíró tekintetében a 66. életévének betöltését követõ 183. nap,

i) az 1955-ben született bíró tekintetében a 66. életév,

j) az 1956-ban született bíró tekintetében a 65. életévének betöltését követõ 183. nap,

k) az 1957-ben született bíró tekintetében a 65. életév.

232/D. § (1) A bírói szolgálati jogviszony fennállása esetén e törvénynek az egyes igazságügyi jogviszonyokban

alkalmazandó felsõ korhatárral kapcsolatos törvénymódosításokról szóló 2013. évi XX. törvénnyel megállapított 40. §

(6) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi ok megszüntetésére rendelkezésre álló határidõt az egyes

igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felsõ korhatárral kapcsolatos törvénymódosításokról szóló 2013. évi

XX. törvény hatálybalépésétõl kell számítani.

(2) E törvénynek az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felsõ korhatárral kapcsolatos

törvénymódosításokról szóló 2013. évi XX. törvénnyel megállapított 4. § (2) bekezdés h) pontját az egyes igazságügyi

jogviszonyokban alkalmazandó felsõ korhatárral kapcsolatos törvénymódosításokról szóló 2013. évi XX. törvény

hatálybalépésekor folyamatban lévõ pályázati eljárásokban is alkalmazni kell.

(3) E törvénynek az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felsõ korhatárral kapcsolatos

törvénymódosításokról szóló 2013. évi XX. törvénnyel megállapított 145. § (3)–(7) bekezdését az egyes igazságügyi

jogviszonyokban alkalmazandó felsõ korhatárral kapcsolatos törvénymódosításokról szóló 2013. évi XX. törvény

hatálybalépésekor folyamatban lévõ eljárásokban is alkalmazni kell.

232/E. § Ha a bíró a 90. § hb) alpontja alapján nem kérte a felmentését, kérheti a Tny. 18. § (1) bekezdésében

meghatározott társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követõ

idõszakra, hogy a bírói szolgálati jogviszonya fenntartása mellett az OBH elnöke helyezze rendelkezési állományba.

232/F. § A rendelkezési állományba helyezett bírákra a törvény rendelkezéseit a 232/G–232/I. §-ban foglalt

eltérésekkel kell alkalmazni.
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232/G. § (1) A rendelkezési állományba helyezett bíró az utolsó beosztási helye szerinti bíróság rendelkezési

állományába kerül. A rendelkezési állományba helyezett bíró igazságszolgáltatási tevékenységet – a 232/H. §-ban

foglalt kivétellel – nem végez. A rendelkezési állományba helyezett bíró nem lehet bírósági vezetõ, a bírói tanács és

a szolgálati bíróság tagja. A rendelkezési állományba helyezett bíró jogosult a korábbi bírói beosztására utaló, az elért

vagy adományozott címére utaló vagy a korábbi vezetõi beosztására utaló elnevezés használatára a „rendelkezési

állományba helyezett” elõtaggal.

(2) A rendelkezési állományba helyezett bíró – a 232/I. § (3) bekezdésében foglalt kivétellel – nem jogosult alap- és

pótszabadságra, valamint fizetés nélküli szabadságra.

(3) A rendelkezési állományba helyezett bíró – a 232/I. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel – a rendelkezési állományt

közvetlenül megelõzõen õt megilletõ, a vezetõi pótlék nélküli illetménye 80%-át kitevõ összeg és nyugdíja

különbözetére jogosult. A rendelkezési állományba helyezett bíró jubileumi jutalomra a 65. életév betöltéséig

jogosult, cafetéria-juttatás nem illeti meg.

(4) A rendelkezési állományba helyezett bírót bejelentési kötelezettség terheli minden olyan körülményre

vonatkozóan, ami a jogviszonyára és beosztására kihatással lehet.

232/H. § (1) A rendelkezési állományba helyezett bírót az OBH elnöke hivatalból vagy az érintett bíróság elnökének

vagy a rendelkezési állományba helyezett bírónak a kezdeményezésére – a (4) bekezdésben meghatározott okból –

háromévenként legfeljebb két évre beoszthatja igazságszolgáltatási feladatra az utolsó beosztási helye szerinti

bíróságra vagy olyan más bíróságra, ahonnan lakóhelyére naponta vissza tud utazni, továbbá igazgatási feladatok

ellátására az OBH-ba, ha onnan a lakóhelyére naponta vissza tud utazni. Az igazgatási feladatok ellátására történõ

beosztáshoz a bíró hozzájárulása szükséges.

(2) Ha a rendelkezési állomány várható tartama rövidebb mint három év, a beosztás (1) bekezdés szerinti tartama

arányosan csökken.

(3) Az igazságszolgáltatási feladatra vagy az igazgatási feladatokra való beosztást (a továbbiakban: munkavégzésre

beosztás) a bíróval – annak megkezdése elõtt legalább 30 nappal – írásban közölni kell, megjelölve a munkavégzésre

beosztás indokát, helyét, kezdetét és idõtartamát. A munkavégzésre beosztás idõtartama a bíró kezdeményezésére

vagy elõzetes hozzájárulásával módosítható.

(4) Az (1) bekezdés szerinti munkavégzésre beosztásra

a) kimagasló ügyhátralék csökkentése érdekében,

b) tartósan távollévõ bírák helyettesítése érdekében,

c) bírósági közvetítõi tevékenység végzése érdekében,

d) rendkívüli állapot, szükségállapot idején,

e) központi igazgatási feladatok ellátása érdekében

kerülhet sor.

(5) A rendelkezési állományba helyezett bíró az ítélkezési tevékenységre való beosztása idején az összbírói

értekezleten, továbbá a kúriai, az ítélõtáblai és a törvényszéki beosztása szerinti kollégium munkájában tanácskozási

joggal vehet részt.

(6) A rendelkezési állományba helyezett bíró esetében nem alkalmazható

a) a 4. § (2) bekezdés h) pontja,

b) a 40. § (6) bekezdése,

c) a 68. §.

232/I. § (1) A rendelkezési állományba helyezett bíró két éven túl vagy három éven belül két évet meghaladóan

ismételten vagy a 232/H. § (2) bekezdése szerinti idõtartamot meghaladóan csak hozzájárulásával osztható be

munkavégzésre. Nem osztható be munkavégzésre a bíró a 232/C. §-ban meghatározott korhatár betöltését megelõzõ

6 hónapban.

(2) A munkavégzésre beosztott bíró a rendelkezési állományt közvetlenül megelõzõen õt megilletõ, a vezetõi pótlék

nélküli illetménye és nyugdíja különbözetére, valamint a munkavégzéshez kötõdõ költségtérítésre jogosult.

(3) A munkavégzésre beosztott bírót, ha a munkavégzés tartama az egy évet eléri, 20 nap alapszabadság illeti meg.

Ha a munkavégzés ideje egy évnél kevesebb, az alapszabadság az idõtartammal arányos mértékben csökken.

(4) A munkavégzésre beosztás idõszakára esõ keresõképtelenség idõtartamával a munkavégzésre beosztás

idõtartama meghosszabbodik. A keresõképtelenség idõtartamára a 232/G. § (3) bekezdése szerinti javadalmazás jár.

232/J. § (1) Ha a bíró felmentésére a 33/2012. (VII. 17.) AB határozattal megsemmisített 90. § ha) alpont alapján került

sor, a bíró az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felsõ korhatárral kapcsolatos törvénymódosításokról
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szóló 2013. évi XX. törvény hatálybalépésétõl számított 30 napon belül nyilatkozik az OBH elnökének arról, hogy kéri-e

a bírói tisztségbe való visszahelyezését. A 30 napos határidõ jogvesztõ.

(2) Ha a bíró az (1) bekezdésben meghatározott nyilatkozatában kéri a bírói tisztségbe való visszahelyezését, az OBH

elnöke megteszi a törvény alapján szükséges további intézkedéseket, valamint intézkedik a bíró elmaradt

illetményének (egyéb járandóságainak) – ideértve a határozott idejû bírósági vezetõi kinevezés idõtartamára járó

vezetõi pótlékot is – megtérítése iránt. A határozott idejû bírósági vezetõi kinevezés idõtartamára járó vezetõi

pótléknak a visszahelyezésig elmaradt részét egy összegben kell megtéríteni a visszahelyezéskor; a határozott idejû

kinevezésbõl a visszahelyezést követõ idõszakra járó vezetõi pótlék havonta az illetménybe épül be akként, hogy az

egyébként esetlegesen járó vezetõi pótlék összege beleszámít. A 232/E. §-ban foglaltak választása esetén a határozott

idejû bírósági vezetõi kinevezés idõtartamára járó vezetõi pótléknak a visszahelyezésig elmaradt része jár. Nem kell

megtéríteni az illetménynek (egyéb járandóságnak) azt a részét, amely máshonnan megtérült. A bírót a felmentését

megelõzõ beosztási helyén kell továbbfoglalkoztatni. Ha tanácselnök bírói szolgálati jogviszonya került jogellenesen

megszüntetésre, õt a tanácselnöki tisztségébe is vissza kell helyezni.

(3) Ha olyan határozott idõre kinevezett bírósági vezetõ bírói tisztségbõl való felmentésére került sor a 33/2012.

(VII. 17.) AB határozattal megsemmisített 90. § ha) alpont alapján, aki az (1) bekezdésben meghatározott

nyilatkozatában kéri a bírói tisztségbe való visszahelyezését, és a kérelem elõterjesztésekor az a bírósági vezetõi

tisztség, amelybõl felmentették, még nincs betöltve, õt kérelmére e bírósági vezetõi tisztségébe kell visszahelyezni.

A vezetõi tisztségének tartama az eredeti kinevezés szerinti idõtartamig tart. Ha a visszahelyezés a korábbi vezetõi

tisztségbe történik, a (2) bekezdésben meghatározott vezetõi pótlék megtérítésére a visszahelyezés idõpontjáig

terjedõen kerül sor.

(4) Ha a bíró a bírói tisztségbe való visszahelyezését kéri, valamint ha a bírót az egyes igazságügyi jogviszonyokban

alkalmazandó felsõ korhatárral kapcsolatos törvénymódosításokról szóló 2013. évi XX. törvény hatálybalépését

megelõzõen jogerõs ítélettel a bíróság a bírói tisztségébe visszahelyezte, megfelelõen alkalmazni kell a 232/E. §-ban

foglaltakat. Ha a bíró a bírói tisztségbe való visszahelyezését kéri, az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatának

a 232/E. §-ban meghatározottakra is ki kell terjednie.

(5) Akit a 33/2012. (VII. 17.) AB határozattal megsemmisített 90. § ha) alpont alapján történt felmentésére tekintettel

indított perében hozott jogerõs ítélet helyezett vissza a bírói tisztségbe, annak a 232/E. §-ban meghatározott nyilatkozatot

az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felsõ korhatárral kapcsolatos törvénymódosításokról szóló 2013. évi

XX. törvény hatálybalépését követõ 30 napon belül kell megtennie. Ha a bíróság a járulékos kérdésekben nem hozott még

jogerõs ítéletet, az OBH elnöke intézkedik a (2) bekezdésben foglaltak megtérítése iránt. A jogerõs ítélettel visszahelyezett

bíró az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felsõ korhatárral kapcsolatos törvénymódosításokról szóló

2013. évi XX. törvény hatálybalépésétõl számított 30 napon belül elõterjesztett nyilatkozatában kérheti a visszahelyezés

mellõzését vagy a 90. § hb) alpontja szerinti felmentését. Ez esetben a (6) bekezdésben foglaltakat megfelelõen alkalmazni

kell azzal, hogy ha a bíróság az átalány-kártérítés megfizetése elõtt a járulékos kérdésekben jogerõs ítéletet hozott,

az átalány-kártérítés összegébe a jogerõs ítélettel megállapított kártérítés összegét be kell számítani. Felmentés esetében

a felmentési idõ 1 hónap azzal, hogy nincs helye a munkavégzés alóli mentesítésnek.

(6) Ha a bíró az (1) bekezdésben meghatározott nyilatkozatában nem kéri a bírói tisztségbe való visszahelyezését, az

OBH elnöke intézkedik számára 12 havi illetményének megfelelõ összegû átalány-kártérítés megfizetése iránt. A bíró

ezt meghaladó vagyoni kárát bíróság elõtt érvényesítheti.

(7) Aki az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felsõ korhatárral kapcsolatos törvénymódosításokról

szóló 2013. évi XX. törvény hatálybalépése elõtt betöltötte vagy az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó

felsõ korhatárral kapcsolatos törvénymódosításokról szóló 2013. évi XX. törvény hatálybalépését követõ 6 hónapon

belül betölti a 232/C. § a) pontjában meghatározott korhatárt, az (1) bekezdés szerinti nyilatkozat alapján a bírói

tisztségbe nem helyezhetõ vissza, részére a (6) bekezdésben meghatározottak szerint átalány-kártérítés megfizetése

iránt intézkedik az OBH elnöke. A bíró ezt meghaladó vagyoni kárát bíróság elõtt érvényesítheti.

232/K. § (1) Ha a 33/2012. (VII. 17.) AB határozattal megsemmisített 90. § ha) alpont alapján felmentett bírót a 232/J. §

alapján a bírói tisztségébe vissza kell helyezni, a köztársasági elnök a felmentést megelõzõ kinevezés szerinti

határozott vagy határozatlan idejû kinevezést ad.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben az OBH elnöke a kinevezésre vonatkozó javaslatának felterjesztése elõtt megvizsgálja

a kinevezési feltételeknek való megfelelést is. Ha a kinevezésre vonatkozó javaslatra a bírói szolgálati viszony vagy az

igazságügyi alkalmazotti jogviszony megszûnését követõ 3 hónapon belül kerül sor, a kinevezésre javasolt személy

mentesül a 12. § (1) bekezdés b) pontja szerinti igazolás bemutatásának kötelezettsége alól. A kinevezésre javasolt személy

mentesül a 12. § (1) bekezdés c) pontja szerinti igazolás bemutatásának kötelezettsége alól.”
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26. § A Bjt. 68. §-ában a „bíróra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár” szövegrész helyébe a „felmentési okként meghatározott

életkor” szöveg lép.

9. A legfõbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról

szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosítása

27. § A legfõbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi

CLXIV. törvény (a továbbiakban: Üjt.) 11. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Nem nevezhetõ ki ügyésznek az a személy,

a) akinek a részére öregségi nyugdíjat, korhatár elõtti ellátást vagy olyan más pénzbeli ellátást folyósítanak, amelyet

a nyugdíjkorhatár betöltésekor hivatalból öregségi nyugdíjként kell továbbfolyósítani vagy

b) aki betöltötte az Alaptörvény 29. cikk (3) bekezdése szerinti általános öregségi nyugdíjkorhatárt.”

28. § Az Üjt. 24. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A legfõbb ügyész helyettes megbízatása megszûnik:)

„c) az Alaptörvény 29. cikk (3) bekezdése szerinti általános öregségi nyugdíjkorhatár betöltésével;”

29. § Az Üjt. a 24. §-t követõen a következõ 24/A. §-sal egészül ki:

„24/A. § Az Alaptörvény 29. cikk (3) bekezdésében meghatározott általános öregségi nyugdíjkorhatár

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvényben (a továbbiakban: Tny.) meghatározott

öregségi nyugdíjra jogosító legmagasabb öregségi nyugdíjkorhatár, de legalább a 65. életév.”

30. § Az Üjt. 34. § d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A legfõbb ügyész által kinevezett ügyész ügyészségi szolgálati viszonya megszûnik:)

„d) az Alaptörvény 29. cikk (3) bekezdése szerinti általános öregségi nyugdíjkorhatár betöltésével;”

31. § Az Üjt. 43. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Ha az ügyész a határozat meghozatalakor nem felel meg az ügyészi kinevezési feltételeknek, a bíróság nem

helyezheti vissza az eredeti munkakörébe.”

32. § Az Üjt. a következõ 45/A. §-sal egészül ki:

„45/A. § Az ügyész nem veheti igénybe öregségi nyugdíj, korhatár elõtti ellátás, vagy más olyan pénzbeli ellátás

folyósítását, amelyet a nyugdíjkorhatár betöltésekor hivatalból öregségi nyugdíjként kell továbbfolyósítani.”

33. § Az Üjt. 153. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Ahol e törvény a „nyugdíjasnak minõsül”, „öregségi nyugdíjra jogosult”, „öregségi nyugdíjra való jogosultság”

kifejezést használja, e fogalmak tekintetében a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény 294. § (1) bekezdés

g) pontját kell alkalmazni. Nyugdíjasnak minõsül az ügyészségi alkalmazott abban az esetben is, ha felmentését a Tny.

18. § (2) vagy (2a) bekezdése alapján szerzett jogosultságára hivatkozással maga kéri.”

34. § Az Üjt. a következõ 165/A–165/J. §-sal egészül ki:

„165/A. § (1) E törvénynek az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felsõ korhatárral kapcsolatos

törvénymódosításokról szóló 2013. évi XX. törvénnyel megállapított 11. § (4a) bekezdés b) pontját 2023. január 1-jétõl

kell alkalmazni. 2022. december 31-ig a 11. § (4a) bekezdés b) pontja helyett a (2) bekezdésben foglaltakat kell

alkalmazni. A (2) bekezdésben foglaltakat az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felsõ korhatárral

kapcsolatos törvénymódosításokról szóló 2013. évi XX. törvény hatálybalépésekor folyamatban lévõ pályázati

eljárásokban és kinevezési eljárásokban alkalmazni kell.

(2) Nem nevezhetõ ki ügyésszé az a személy, aki betöltötte a 165/C. §-ban meghatározott életkort.

165/B. § (1) E törvénynek az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felsõ korhatárral kapcsolatos

törvénymódosításokról szóló 2013. évi XX. törvénnyel megállapított 24. § (1) bekezdés c) pontját és a 34. § d) pontját

2023. január 1-jétõl kell alkalmazni. 2022. december 31-ig a 24. § (1) bekezdés c) pontja és a 34. § d) pontja helyett

a (2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.
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(2) A legfõbb ügyész helyettes megbízatása és a legfõbb ügyész által kinevezett ügyész ügyészségi szolgálati

viszonya megszûnik a 165/C. §-ban meghatározott életkor betöltésével.

165/C. § E törvénynek az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felsõ korhatárral kapcsolatos

törvénymódosításokról szóló 2013. évi XX. törvénnyel megállapított 24/A. §-át 2023. január 1-jétõl kell alkalmazni.

2022. december 31-ig az Alaptörvény 29. cikk (3) bekezdésében foglalt korhatár alatt a következõket kell érteni:

a) az 1945. január 1-je elõtt született ügyész tekintetében a 70. életév,

b) az 1945-ben vagy 1946-ban született ügyész tekintetében a 69. életévének betöltését követõ 183. nap,

c) az 1947-ben vagy 1948-ban született ügyész tekintetében a 69. életév,

d) az 1949-ben vagy 1950-ben született ügyész tekintetében a 68. életévének betöltését követõ 183. nap,

e) az 1951-ben született ügyész tekintetében a 68. életév,

f) az 1952-ben született ügyész tekintetében a 67. életévének betöltését követõ 183. nap,

g) az 1953-ban született ügyész tekintetében a 67. életév,

h) az 1954-ben született ügyész tekintetében a 66. életévének betöltését követõ 183. nap,

i) az 1955-ben született ügyész tekintetében a 66. életév,

j) az 1956-ban született ügyész tekintetében a 65. életévének betöltését követõ 183. nap,

k) az 1957-ben született ügyész tekintetében a 65. életév.

165/D. § (1) Az ügyészségi szolgálati jogviszony fennállása esetén e törvénynek az egyes igazságügyi jogviszonyokban

alkalmazandó felsõ korhatárral kapcsolatos törvénymódosításokról szóló 2013. évi XX. törvénnyel megállapított

45/A. §-ban meghatározott összeférhetetlenségi okot az ügyész az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó

felsõ korhatárral kapcsolatos törvénymódosításokról szóló 2013. évi XX. törvény hatálybalépésétõl számított 60 napon

belül köteles megszüntetni.

(2) E törvénynek az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felsõ korhatárral kapcsolatos

törvénymódosításokról szóló 2013. évi XX. törvénnyel megállapított 11. § (4a) bekezdés a) pontját az egyes

igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felsõ korhatárral kapcsolatos törvénymódosításokról szóló 2013. évi

XX. törvény hatálybalépésekor folyamatban lévõ pályázati eljárásokban és kinevezési eljárásokban is alkalmazni kell.

(3) E törvénynek az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felsõ korhatárral kapcsolatos

törvénymódosításokról szóló 2013. évi XX. törvénnyel megállapított 43. § (1a) bekezdését az egyes igazságügyi

jogviszonyokban alkalmazandó felsõ korhatárral kapcsolatos törvénymódosításokról szóló 2013. évi XX. törvény

hatálybalépésekor folyamatban lévõ eljárásokban is alkalmazni kell.

165/E. § Ha az ügyész a 36. § (6) bekezdése alapján nem kérte a felmentését, kérheti a Tny. 18. § (1) bekezdésében

meghatározott társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követõ

idõszakra, hogy az ügyészi szolgálati jogviszonya fenntartása mellett a legfõbb ügyész helyezze rendelkezési

állományba.

165/F. § A rendelkezési állományba helyezett ügyészekre a törvény rendelkezéseit a 165/G–165/I. §-ban foglalt

eltérésekkel kell alkalmazni.

165/G. § (1) A rendelkezési állományba helyezett ügyész az utolsó szolgálati helye szerinti ügyészség rendelkezési

állományába kerül. A rendelkezési állományba helyezett ügyész ügyészi tevékenységet – a 165/H. §-ban foglalt

kivétellel – nem végez. A rendelkezési állományba helyezett ügyész nem tölthet be vezetõi tisztséget, nem lehet

ügyészi tanács, alkalmazotti tanács tagja. A rendelkezési állományba helyezett ügyész jogosult az elért vagy

adományozott címére utaló elnevezés, a korábbi szolgálati helye szintjének megfelelõ munkaköri elnevezés, a korábbi

vezetõi beosztására utaló elnevezés használatára a „rendelkezési állományba helyezett” elõtaggal.

(2) A rendelkezési állományba helyezett ügyész – a 165/I. § (3) bekezdésében foglalt kivétellel – nem jogosult alap-

és pótszabadságra, valamint fizetés nélküli szabadságra.

(3) A rendelkezési állományba helyezett ügyész – a 165/I. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel – a rendelkezési

állományt közvetlenül megelõzõen õt megilletõ, a vezetõi pótlék nélküli illetménye 80%-át kitevõ összeg és nyugdíja

különbözetére jogosult. A rendelkezési állomány alapján járó javadalmazás az ügyészt mindaddig nem illeti meg,

amíg annak összege nem éri el az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felsõ korhatárral kapcsolatos

törvénymódosításokról szóló 2013. évi XX. törvénnyel hatályon kívül helyezett 160. § (4) bekezdése alapján kifizetett

átlagilletményt. A rendelkezési állományba helyezett ügyész jubileumi jutalomra a 65. életév betöltéséig jogosult,

cafetéria-juttatás nem illeti meg.

(4) A rendelkezési állományba helyezett ügyészt bejelentési kötelezettség terheli minden olyan körülményre

vonatkozóan, ami a jogviszonyára és a munkavégzése elrendelésére kihatással lehet.
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165/H. § (1) A rendelkezési állományba helyezett ügyészt a legfõbb ügyész hivatalból vagy az érintett ügyészség

vezetõjének vagy a rendelkezési állományba helyezett ügyésznek a kezdeményezésére – a (4) bekezdésben

meghatározott okból – háromévenként legfeljebb két évre munkavégzésre kötelezheti ügyészi munkakörben, az

utolsó ügyészi kinevezése szerinti szakágban. A munkavégzés helye az ügyész utolsó szolgálati helye szerinti

ügyészség vagy olyan más ügyészség lehet, ahonnan lakóhelyére naponta vissza tud utazni.

(2) Ha a rendelkezési állomány várható tartama rövidebb mint három év, a beosztás (1) bekezdés szerinti tartama

arányosan csökken.

(3) A munkavégzés elrendelését az ügyésszel – annak megkezdése elõtt legalább 30 nappal – írásban közölni kell,

megjelölve a munkavégzés elrendelésének indokát, helyét, kezdetét és idõtartamát. A munkavégzésre beosztás

idõtartama az ügyész kezdeményezésére vagy elõzetes hozzájárulásával módosítható.

(4) Az (1) bekezdés szerinti munkavégzés elrendelésére

a) kimagasló ügyhátralék csökkentése érdekében,

b) tartósan távollévõ ügyészek helyettesítése érdekében,

c) rendkívüli állapot, szükségállapot idején

kerülhet sor.

(5) A rendelkezési állományba helyezett ügyész a munkavégzés idején az összügyészi értekezleten tanácskozási joggal

vehet részt.

(6) A rendelkezési állományba helyezett ügyész esetében nem alkalmazható

a) a 11. § (4a) bekezdés a) pontja,

b) a 45/A. §,

c) az 50. § (1) bekezdése.

165/I. § (1) A rendelkezési állományba helyezett ügyész két éven túl vagy három éven belül két évet meghaladóan

ismételten vagy a 165/H. § (2) bekezdése szerinti idõtartamot meghaladóan csak hozzájárulásával kötelezhetõ

munkavégzésre. Nem kötelezhetõ munkavégzésre az ügyész a 165/C. §-ban meghatározott korhatár betöltését

megelõzõ 6 hónapban.

(2) A munkavégzésre kötelezett ügyész a rendelkezési állományt közvetlenül megelõzõen õt megilletõ, a vezetõi

pótlék nélküli illetménye és nyugdíja különbözetére, valamint a munkavégzéshez kötõdõ költségtérítésre jogosult.

(3) A munkavégzésre kötelezett ügyészt, ha a munkavégzés tartama az egy évet eléri, 20 nap alapszabadság illeti meg.

Ha a munkavégzés ideje egy évnél kevesebb, az alapszabadság az idõtartammal arányos mértékben csökken.

(4) A munkavégzés idõszakára esõ keresõképtelenség idõtartamával a munkavégzés idõtartama meghosszabbodik.

A keresõképtelenség idõtartamára a 165/G. § (3) bekezdése szerinti javadalmazás jár.

165/J. § (1) Ha az ügyész felmentésére az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felsõ korhatárral

kapcsolatos törvénymódosításokról szóló 2013. évi XX. törvénnyel hatályon kívül helyezett 160. § alapján került sor,

vagy az ügyész ügyészségi szolgálati viszonya 2013. január 1. napja és az egyes igazságügyi jogviszonyokban

alkalmazandó felsõ korhatárral kapcsolatos törvénymódosításokról szóló 2013. évi XX. törvény hatálybalépése között

a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltése miatt szûnt meg, az ügyész az egyes igazságügyi jogviszonyokban

alkalmazandó felsõ korhatárral kapcsolatos törvénymódosításokról szóló 2013. évi XX. törvény hatálybalépésétõl

számított 30 napon belül nyilatkozik a legfõbb ügyésznek arról, hogy kéri-e az ügyészi tisztségbe való

visszahelyezését. A 30 napos határidõ jogvesztõ.

(2) Ha az ügyész az (1) bekezdésben meghatározott nyilatkozatában kéri az ügyészi tisztségbe való visszahelyezését,

a legfõbb ügyész megteszi a törvény alapján szükséges további intézkedéseket, valamint intézkedik az ügyész

elmaradt illetményének (egyéb járandóságainak) megtérítése iránt az egyes igazságügyi jogviszonyokban

alkalmazandó felsõ korhatárral kapcsolatos törvénymódosításokról szóló 2013. évi XX. törvénnyel hatályon kívül

helyezett 160. § (4) bekezdése alapján kifizetett átlagilletmény beszámítása mellett. Nem kell megtéríteni az

illetménynek (egyéb járandóságnak) azt a részét, amely máshonnan megtérült.

(3) Ha olyan ügyészségi vezetõ ügyészi tisztségbõl való felmentésére került sor az egyes igazságügyi

jogviszonyokban alkalmazandó felsõ korhatárral kapcsolatos törvénymódosításokról szóló 2013. évi XX. törvénnyel

hatályon kívül helyezett 160. § alapján, aki az (1) bekezdésben meghatározott nyilatkozatában kéri az ügyészi

tisztségbe való visszahelyezését, és a kérelem elõterjesztésekor az az ügyészségi vezetõi tisztség, amelybõl

felmentették, még nincs betöltve, õt kérelmére ezen ügyészségi vezetõi tisztségébe kell visszahelyezni.

(4) Ha az ügyész az ügyészi tisztségbe való visszahelyezését kéri, megfelelõen alkalmazni kell a 165/E. §-ban

foglaltakat. Ha az ügyész az ügyészi tisztségbe való visszahelyezését kéri, az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatának

a 165/E. §-ban meghatározottakra is ki kell terjednie.

6418 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 49. szám



(5) Ha az ügyész az (1) bekezdésben meghatározott nyilatkozatában nem kéri az ügyészi tisztségbe való

visszahelyezését, a legfõbb ügyész intézkedik számára 12 havi illetményének megfelelõ összegû átalány-kártérítés

megfizetése iránt. Az ügyész ezt meghaladó vagyoni kárát bíróság elõtt érvényesítheti.

(6) Aki az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felsõ korhatárral kapcsolatos törvénymódosításokról

szóló 2013. évi XX. törvény hatálybalépése elõtt betöltötte vagy az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó

felsõ korhatárral kapcsolatos törvénymódosításokról szóló 2013. évi XX. törvény hatálybalépését követõ 6 hónapon

belül betölti a 165/C. § a) pontjában meghatározott korhatárt, az (1) bekezdés szerinti nyilatkozat alapján az ügyészi

tisztségbe nem helyezhetõ vissza, részére az (5) bekezdésben meghatározottak szerint átalány-kártérítés megfizetése

iránt intézkedik a legfõbb ügyész. Az ügyész ezt meghaladó vagyoni kárát bíróság elõtt érvényesítheti.

(7) Az e § alapján ismételten kinevezésre kerülõ ügyész esetében a legfõbb ügyész megvizsgálja a kinevezési

feltételeknek való megfelelést is. A kinevezésre kerülõ ügyész mentesül a 12. §-ban foglalt kötelezettség alól. Ha

a kinevezésre az ügyészi szolgálati viszony megszûnését követõ 3 hónapon belül kerül sor, a kinevezésre kerülõ

személy mentesül a 11. § (4) bekezdés a)–f) pontjában foglaltak igazolására vonatkozó kötelezettség alól.”

35. § (1) Az Üjt.

a) 36. § (1) bekezdés f) pontjában a „társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény

(a továbbiakban: Tny.) 18. § (2a)” szövegrész helyébe a „Tny. 18. § (2) vagy (2a)” szöveg,

b) 36. § (6) és (7) bekezdésében a „(2a)” szövegrész helyébe a „(2) vagy (2a)” szöveg,

c) 121. § (2) bekezdésében az „(1)–(3) bekezdése” szövegrész helyébe az „(1)–(3) és (4a) bekezdése” szöveg,

a „pontja, az 54.” szövegrész helyébe a „pontja, a 45/A. §, az 54.” szöveg,

d) a 131. § felvezetõ szövegében a „45–47.” szövegrész helyébe a „45. §, a 46. § és a 47.” szöveg,

e) 159. § (1) bekezdésében a „160–165. §-a” szövegrész helyébe a „161–165/J. §-a” szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti az Üjt. 160. §-a.

10. A korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati

járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény módosítása

36. § (1) A korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló

2011. évi CLXVII. törvény (a továbbiakban: Kenytv.) 12. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„12. § (1) A korhatár elõtti ellátás és a szolgálati járandóság folyósítását szüneteltetni kell, ha a jogosult

a) a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 4. § (2) bekezdés h) pontjára vagy 40. §

(6) bekezdésére tekintettel,

b) a legfõbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló

2011. évi CLXIV. törvény 11. § (4a) bekezdés a) pontjára vagy 45/A. §-ára tekintettel,

c) a Hszt. 64. § (5) bekezdése vagy 264/C. § (1) bekezdés c) pontja alapján, vagy

d) a Hjt. 69. § (5) bekezdése alapján

kérelmezi.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a korhatár elõtti ellátás és a szolgálati járandóság a jogosult kérelmére csak akkor

folyósítható újból, ha a jogosult igazolja szolgálati jogviszonyának megszûnését.”

(2) Hatályát veszti a Kenytv. 11. § (2) bekezdése és 12. § (1) bekezdés c) és d) pontja.

11. Az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggõ módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvény

módosítása

37. § Nem lép hatályba az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggõ módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvény 45. §

(4) bekezdése.
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12. Az egyes törvényeknek és törvényi rendelkezéseknek a jogrendszer túlszabályozottságának

megszüntetése érdekében szükséges technikai deregulációjáról szóló 2012. évi LXXVI. törvény

módosítása

38. § Hatályát veszti az egyes törvényeknek és törvényi rendelkezéseknek a jogrendszer túlszabályozottságának

megszüntetése érdekében szükséges technikai deregulációjáról szóló 2012. évi LXXVI. törvény 84. §-a.

13. Az egyes törvényeknek a központi költségvetésrõl szóló törvény megalapozásával összefüggõ,

valamint egyéb célú módosításáról szóló 2012. évi CCVIII. törvény módosítása

39. § (1) Hatályát veszti az egyes törvényeknek a központi költségvetésrõl szóló törvény megalapozásával összefüggõ,

valamint egyéb célú módosításáról szóló 2012. évi CCVIII. törvény 84. § (7) bekezdésében az „ , a 86. § d) pontja”

szövegrész.

(2) Nem lép hatályba az egyes törvényeknek a központi költségvetésrõl szóló törvény megalapozásával összefüggõ,

valamint egyéb célú módosításáról szóló 2012. évi CCVIII. törvény 86. § d) pontja.

14. Záró rendelkezések

40. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

(2) A 36. § (2) bekezdése 2013. július 1-jén lép hatályba.

41. § E törvény

a) 14. §-a az Alaptörvény 25. cikk (7) bekezdése alapján,

b) 15–26. §-a az Alaptörvény 25. cikk (7) bekezdése, valamint 26. cikk (1) és (2) bekezdése alapján,

c) 27–32. §-a, 34. §-a, 35. § (1) bekezdés a) és b) pontja, valamint (2) bekezdése az Alaptörvény 29. cikk

(7) bekezdése alapján

sarkalatosnak minõsül.

Áder János s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2013. évi XXI. törvény

az egyes közúti közlekedést érintõ törvényeknek a Magyary Program Egyszerûsítési Programjával

összefüggõ módosításáról*

1. A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény módosítása

1. § A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 7/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(1) A közúti balesettel érintett gépjármûvek vezetõi – a rendõrség értesítésének, illetve a rendõrségi intézkedés

hiányában – kötelesek egymás számára, kölcsönösen személyazonosságukat hitelt érdemlõen igazolni, továbbá

nevüket, lakcímüket és a balesetben érintett jármûvek hatósági jelzését közölni, valamint megnevezni azt a biztosítót,

amellyel a gépjármûre felelõsségbiztosítási szerzõdést kötöttek.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2013. március 11-i ülésnapján fogadta el.

6420 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 49. szám



2. § A Kkt. 9. § (1a) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1a) A 8. § (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott állami feladatok ellátását a közlekedésért felelõs miniszter

(a továbbiakban: miniszter) koordinálja.”

3. § A Kkt. 20. §-a a következõ (11a) bekezdéssel egészül ki:

„(11a) Az (1) bekezdés k) pontja tekintetében ellenõrzésre jogosult a katonai rendészeti szolgálat is a Magyar

Honvédség személyi állománya, valamint a honvédségi gépjármûvek vonatkozásában. A katonai rendészeti szolgálat

az általa feltárt szabályszegések esetén az ügy iratait megküldi a rendõrség részére.”

4. § A Kkt. 24. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az üzemben tartó felelõs azért, hogy a forgalomban tartott jármûve a mûszaki, közlekedésbiztonsági és

környezetvédelmi követelményeknek megfeleljen, valamint a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosításról szóló

törvényben meghatározott biztosítási kötelezettségének eleget tegyen.”

5. § A Kkt. 44. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A közúti közlekedés ellenõrzésének ki kell terjednie)

„d) a jármûvek mûszaki állapotára, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi megfelelõségére, továbbá

a felelõsségbiztosítási kötelezettség teljesítésére,”

6. § A Kkt. 9/B. § (4) bekezdés a) pontjában a „közlekedésért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szövegrész

helyébe a „miniszter” szöveg lép.”

2. Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

7. § Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés

lép:

„(5) A díjat megállapító jogszabályban rendelkezni kell a díj – ideértve a jogorvoslati díjat is – beszedésével,

kezelésével, nyilvántartásával, visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokról. A díjat megállapító jogszabályban

nem szabályozott kérdésekre a (6) bekezdésben és a 73. § (4) bekezdésben foglaltak kivételével e törvénynek csak azok

a rendelkezései alkalmazhatók – ideértve a személyes és tárgyi mentességet is –, amelyekre a díjat megállapító

jogszabály konkrétan utal.”

8. § Az Itv. 73. § (4) és (4a) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(4) Elektronikus úton kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás esetén az eljárási illetéket az eljárás

megindítását megelõzõen banki átutalással vagy – a technikai feltételek megléte esetén – az elektronikus fizetési és

elszámolási rendszeren keresztül történõ fizetéssel kell megfizetni, az elektronikus kapcsolattartás részletes eljárási

szabályairól szóló külön jogszabály szerint.

(4a) Az elektronikus úton kezdeményezett építésügyi hatósági, valamint az azokban szükséges szakhatósági eljárások

illetékét készpénz átutalási megbízással, átutalási megbízással, bankkártyás átutalással vagy – ha erre lehetõség van –

elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül, az eljárás megindítását megelõzõen vagy azt követõen kell

megfizetni. Az eljárási illeték megfizetését az átutalási megbízás elfogadásáról szóló nyilatkozat másolatával kell

igazolni.”

3. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

9. § A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Kknyt.) 5. § (1) bekezdés f) pontja

helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A közlekedési igazgatási hatóság:)

„f) továbbítja az okmánytár részére a nyilvántartásba történõ bejegyzés és az okmányok kitöltésének alapját képezõ,

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló

jogszabály mellékletében csatolandóként meghatározott iratokat;”
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10. § A Kknyt. 9. § (1) és (1a) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(1) A jármûnyilvántartás tartalmazza a jármûtulajdonos (üzemben tartó):

a) természetes személyazonosító adatát,

b) lakcímét, egyéni vállalkozó esetében kérelmére székhelyét, telephelyét,

c) állampolgárságát (hontalanságát),

d) a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet

da) megnevezését,

db) székhelyének (telephelyének) címét,

dc) cégjegyzék-, vagy nyilvántartási számát.

(1a) A jármûnyilvántartás tulajdonjog változás esetén – a tulajdonszerzõ bejelentéséig – tartalmazza a jármûnyilvántartásba

bejegyzett tulajdonos (tulajdonjog átruházó) által a 33. § (6) bekezdésében meghatározott tulajdon átruházási szerzõdés

alapján teljesített bejelentésben foglaltak szerint a tulajdonszerzõre vonatkozó, az (1) bekezdésben meghatározott

adatokat, a tulajdonjog-átruházás idõpontját, valamint a bejelentés tényét és idõpontját.”

11. § A Kknyt. 15/A. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A közlekedési igazgatási hatóság az (1) bekezdésben meghatározott adatokat – az 5. § (1) bekezdés h) és j) pontja alapján

hozott jogerõs hatósági határozattal elrendelt – a vezetési jogosultság szünetelésének lejártától számított egy évig kezeli.”

12. § (1) A Kknyt. 33. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A tulajdonjog átruházónak és a tulajdonszerzõnek a tulajdonjog, illetve az üzembentartó személyének változás

bejelentését teljes bizonyító erejû magánokirat alapján kell teljesíteni, amelynek – a közlekedési igazgatási eljárásban

való felhasználhatóságához szükséges – kötelezõ tartalmi elemeit kormányrendelet állapítja meg.”

(2) A Kknyt. 33. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A tulajdonjog átruházója a (6) bekezdésben meghatározott bejelentési kötelezettségét elektronikus úton is

teljesítheti, a Kormány rendeletében meghatározott módon.”

13. § (1) A Kknyt.

a) 12. §-ában a „9. § (1) bekezdés a), e), g) pontjaiban” szövegrész helyébe a „9. § (1) bekezdés a) pontjában, és d)

pont da), dc) alpontjában” szöveg,

b) 13. § (1) bekezdésében a „9. § (1) bekezdés a), b), e), f) pontjában” szövegrész helyébe a „9. § (1) bekezdés a),

b) pontjában, és d) pont da), db) alpontjában” szöveg,

c) 13. § (2) bekezdésében a „9. § (1) bekezdésének a), b), e), f) pontjaiban” szövegrész helyébe a „9. § (1) bekezdés

a), b) pontjában, és d) pont da), db) alpontjában” szöveg,

d) 15/A. § (1) bekezdésében a „9. § (1) bekezdés a), b), e) és f) pontjában” szövegrész helyébe a „9. § (1) bekezdés

a), b) pontjában, és d) pont da), db) alpontjában” szöveg,

e) 19. § (1) bekezdés e) pont eb) alpontjában a „9. § (1) bekezdés a), b), e) és f) pontjában” szövegrész helyébe

a „9. § (1) bekezdés a), b) pontjában, és d) pont da), db) alpontjában” szöveg,

f) 19. § (1) bekezdés h) pontjában az „a), b), e), f) pontjában” szövegrész helyébe az „a), b) pontjában, és d) pont

da), db) alpontjában” szöveg,

g) 19. § (1) bekezdés l) pontjában az „a), b), e) és f) pontjában” szövegrész helyébe az „a), b) pontjában, és d) pont

da), db) alpontjában” szöveg,

h) 19. § (2) bekezdés b) pontjában a „9. § (1) bekezdés d), g) pontjában” szövegrész helyébe a „9. § (1) bekezdés

c) pontjában, és d) pont dc) alpontjában” szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti a Kknyt. 21. § a) pontjában az „és a 9. § (1) bekezdés c) pontjában” szövegrész.

4. A kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény módosítása

14. § (1) A kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Gfbt.) 45. § (1) bekezdése

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A forgalmi engedélybe történõ üzembentartói adat bejegyzése és a gépjármû idõszakos vizsgálata során, továbbá

a közúti forgalomban részt vevõ jármû ellenõrzésekor a biztosítási fedezet fennállását az ellenõrzésre jogosult hatóság

elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel, a kötvénynyilvántartó szervvel számítógépes kommunikációs kapcsolat
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segítségével ellenõrzi. E hatósági eljárások során az ügyfél, illetve az ellenõrzés alá vont jogosult a felelõsségbiztosítási

szerzõdés fennállását az (1a) bekezdésben meghatározott igazolóeszközzel is bizonyítani.”

(2) A Gfbt. 45. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A biztosítási fedezet fennállásának az ellenõrzésre jogosult hatóság – a 44. §-ban meghatározott,

azonban az (1) bekezdésben nem említett – eljárása során történõ tanúsítására a gépjármûvek kötelezõ

gépjármû-felelõsségbiztosítási fedezetének fennállását tanúsító igazolóeszközökre vonatkozó szabályokról szóló

miniszteri rendeletben meghatározott igazolóeszköz szolgál.”

15. § (1) A Gfbt. 47. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A kötvénynyilvántartásból adatot igényelhet:)

„l) a 46. § (2) bekezdésében foglalt adatok tekintetében közúti közlekedési feladatokkal kapcsolatos eljárások

lefolytatása céljából

la) a közlekedési hatóság és a közlekedési igazgatási hatóság, az adatigénylés idõpontja szerinti és az adatigénylés

idõpontját megelõzõ, egy meghatározott idõpont szerinti adatokra vonatkozóan, és

lb) a közúti közlekedésrõl szóló törvényben meghatározott ellenõrzõ hatóság a közúti forgalomban résztvevõ jármû

tekintetében, az adatigénylés idõpontja szerinti adatokra vonatkozóan.”

(2) A Gfbt. 47. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A kötvénynyilvántartó szerv az (1) bekezdés a)–e), l) és m) pontjában szereplõ adatigénylõk részére az

adatszolgáltatást elektronikus úton – a kötvénynyilvántartó szerv és az adatigénylõ közötti számítógépes

kommunikációs kapcsolat segítségével – teljesíti.”

5. A nemzeti mobil fizetési rendszerrõl szóló 2011. évi CC. törvény módosítása

16. § A nemzeti mobil fizetési rendszerrõl szóló 2011. évi CC. törvény a következõ 10. §-sal egészül ki:

„10. § A 2. § a) és b) pontja szerinti szolgáltatást nyújtó szolgáltató a központosított mobil értékesítésû szolgáltatás

értékesítése céljából 2013. szeptember 30-áig veheti igénybe az erre a célra 2013. április 1-jét megelõzõen kialakított

és üzemeltetett mobil fizetési rendszert. A nemzeti mobil fizetési szervezet a nemzeti mobil fizetési rendszer

mûködését a 2. § a) és b) pontja szerinti szolgáltatás tekintetében 2013. szeptember 30-ától biztosítja.”

6. A szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló

2012. évi II. törvény módosítása

17. § (1) A szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló 2012. évi II. törvény

(a továbbiakban: Szabs. tv.) 17. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„17. § A jármûvezetéstõl eltiltás hatálya a szabálysértési határozat jogerõre emelkedésével kezdõdik.”

(2) A Szabs. tv. 28. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) E törvény alkalmazásában katona a Magyar Honvédség tényleges állományú tagja, a rendõrség,

a katasztrófavédelmi szerv, a büntetés-végrehajtási szervezet, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok és

az Országgyûlési Õrség hivatásos állományú tagja.”

7. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása

18. § Nem lép hatályba a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 250. §-a.

8. Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) A 16. § 2013. április 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. §, a 3–5. §, a 14. § és a 15. § 2013. július 1-jén lép hatályba.

(4) E törvény 2013. július 2-án hatályát veszti.

Áder János s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 49. szám 6423



III. Kormányrendeletek

A Kormány 87/2013. (III. 25.) Korm. rendelete

a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet módosításáról

A Kormány a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 9. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet 58. § (3) bekezdése helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„(3) Ha a rendõrhatóság értesítése a (2) bekezdésben foglalt rendelkezés értelmében nem kötelezõ, de valamelyik

érdekelt a baleset miatt rendõri intézkedést kíván és a rendõrhatóságot (a legközelebbi rendõrt) haladéktalanul

értesíti, a balesettel érintett jármûvek vezetõinek a rendõri intézkedést meg kell várniuk.

A rendõrhatóság értesítése, illetve rendõri intézkedés hiányában a balesetben érintettek kötelesek

személyazonosságukat egymás számára, kölcsönösen hitelt érdemlõen igazolni és megnevezni azt a biztosítót,

amellyel a jármûre felelõsségbiztosítási szerzõdést kötöttek. Ha a baleset folytán megrongálódott jármû vezetõje

nincs jelen, a károkozó köteles személyi adatait és biztosítója nevét erre alkalmas módon a helyszínen hátrahagyni és

az esetet a felelõsségbiztosítási jogszabályok rendelkezéseinek megfelelõen a biztosítónak bejelenteni.”

2. § Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 88/2013. (III. 25.) Korm. rendelete

a megtett úttal arányos elektronikus díjszedéshez kapcsolódó beszerzésnek a minõsített adatot,

az ország alapvetõ biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintõ vagy a különleges biztonsági

intézkedést igénylõ beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet

7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minõsítésérõl

A Kormány a közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § A Kormány a megtett úttal arányos elektronikus díjszedéshez kapcsolódó, a 2. §-ban meghatározott beszerzés

tekintetében megállapítja, hogy a beszerzés során a minõsített adatot, az ország alapvetõ biztonsági,

nemzetbiztonsági érdekeit érintõ vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylõ beszerzések sajátos szabályairól

szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet közösségi beszerzésre vonatkozó szabályainak alkalmazása olyan információk

átadására kötelezné Magyarországot, amelyek felfedése ellentétes az állam biztonságához fûzõdõ alapvetõ érdekével.

2. § Az 1. § szerinti beszerzésnek minõsül az országos közutak használatáért fizetendõ, a megtett távolsággal arányos

útdíjak beszedésére alkalmas, az ellenõrzést is magában foglaló integrált elektronikus díjszedési rendszer

kialakításához szükséges eszközökre és a kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó beszerzés.

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

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (III. 25.) KIM rendelete

az illeték és a közzétételi költségtérítés elektronikus úton történõ megfizetésérõl a cégeljárásban

és más cégügyekben címû 25/2006. (V. 18.) IM rendelet és az egyéni vállalkozói tevékenységhez

kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített ûrlapokról szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet

módosításáról

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 128. § (1) bekezdés f) pontjában,

a 2. § tekintetében az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl szóló 2009. évi CXV. törvény 39. § (2) bekezdésében foglalt

felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel, továbbá

az 1. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § k) pontjában eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben, – az egyes miniszterek,

valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § Az illeték és a közzétételi költségtérítés elektronikus úton történõ megfizetésérõl a cégeljárásban és más cégügyekben

címû 25/2006. (V. 18.) IM rendelet 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„8. § (1) A számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezése és közzététele esetén a költségtérítést a beszámoló

benyújtását megelõzõen kell a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium számlájára megfizetni. A fizetésre az 1. és

2. §-t megfelelõen alkalmazni kell azzal, hogy a befizetés igazolására irányuló kérelmet – a kérelem elektronikus

aláírással való ellátása nélkül – a befizetõ terjeszti elõ. A Céginformációs Szolgálathoz a beszámolóval együtt

elektronikus úton meg kell küldeni a Magyar Államkincstár által kiadott elektronikus igazolást.

(2) A költségtérítés a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium számlájára a beszámoló benyújtását megelõzõen az

Igazságügyi Fizetési Portál útján is megfizethetõ. Ebben az esetben a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által

kiadott, a fizetésrõl szóló elektronikus igazolást (fizetési ígérvény) kell a Céginformációs Szolgálatnak a beszámolóval

együtt elektronikus úton megküldeni.”

2. § (1) Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített ûrlapokról szóló 65/2009. (XII. 17.)

IRM rendelet 1. melléklet IV. pontjának helyébe a következõ rendelkezés lép:

„IV. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal számára elõterjesztendõ nyilatkozat

Az Evtv. 6. § (1) bekezdés e) pontja alapján az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott, az

állami adóhatósághoz történõ bejelentkezési kötelezettség teljesítéséhez szükséges további adatok és nyilatkozatok.

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 4. és 7. §-a szerinti

bejelentések.”

(2) Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített ûrlapokról szóló 65/2009. (XII. 17.)

IRM rendelet 2. melléklet III. pontjának helyébe a következõ rendelkezés lép:

„III. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal számára elõterjesztendõ nyilatkozat

Az Evtv. 14. § (1) bekezdése alapján az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott, az állami

adóhatóság által vezetett nyilvántartáshoz szükséges további adatok. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és

a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 4. és 7. §-a szerinti bejelentések.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetést követõ napon lép hatályba.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi

Minisztérium szerkeszti.

A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,

a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.

A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 2–4.

A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.

A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu

honlapon érhetõ el.

A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.

Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.
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