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Törvények

2018. évi CXXV. törvény
a kormányzati igazgatásról*
Az Országgyűlés a korszerű és hatékony kormányzati igazgatási szervezetrendszer kialakítása, a nemzetet magas színvonalon
szolgáló kormányzati tisztségviselők szolgálati jogviszonyának szabályozása, szolgálatuk anyagi elismerése, továbbá
a közszolgálat és a családi élet összeegyeztethetőségének elősegítése érdekében, az Alaptörvény 17. cikk (5) bekezdésében és
18. cikk (5) bekezdésében foglaltak alapján a következő törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
I. FEJEZET
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
1. §		
[Hatály]
(1) E törvény hatálya a kormányzati igazgatás szerveinek (a továbbiakban: kormányzati igazgatási szerv) jogállására és
szervezetére, továbbá a kormányzati igazgatási szervek tisztségviselőinek szolgálati jogviszonyára terjed ki.
(2) A Kilencedik Rész hatálya kiterjed a kormányzati igazgatási szervek munkavállalóira és azok munkaviszonyára.
(3) Az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumba beosztott bíróra, bírósági titkárra, illetve ügyészre,
ha törvény másként nem rendelkezik, a kormánytisztviselőkre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően
alkalmazni.
(4) E törvény hatálya a 2. §-ban nem szereplő – kormányzati igazgatási szerv irányítása vagy felügyelete alatt álló –
szervnél foglalkoztatott személyek kormányzati szolgálati jogviszonyára és munkaviszonyára akkor terjed ki,
ha a munkavégzésre irányuló jogviszony az e törvény szerinti álláshelyen jön létre, illetve áll fenn.
(5) E törvény rendelkezéseit a Központi Statisztikai Hivatalra a hivatalos statisztikáról szóló törvényben meghatározott
eltérésekkel kell alkalmazni.
(6) E törvény hatálya nem terjed ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományába tartozó foglalkoztatottak
kormányzati szolgálati jogviszonyára és munkaviszonyára.
(7) E törvény hatálya nem terjed ki a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal személyi állományába tartozó
foglalkoztatottak kormányzati szolgálati jogviszonyára és munkaviszonyára.
2. §		
[A kormányzati igazgatási szervek]
(1) Kormányzati igazgatási szerv:
a)
a központi kormányzati igazgatási szervek és ezek területi, helyi (a továbbiakban együtt: területi) szervei, és
b)
a területi kormányzati igazgatási szervek.
(2) Központi kormányzati igazgatási szerv:
a)
a Kormány,
b)
a Miniszterelnöki Kormányiroda,
c)
a minisztérium,
d)
a kormányzati főhivatal, és
e)
a központi hivatal.

* A törvényt az Országgyűlés a 2018. december 12-i ülésnapján fogadta el.
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(3) Kormányzati főhivatal:
a)
a Központi Statisztikai Hivatal,
b)
az Országos Atomenergia Hivatal,
c)
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, és
d)
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal.
(4) Területi kormányzati igazgatási szervek a fővárosi és megyei kormányhivatalok (a továbbiakban együtt:
kormányhivatal).
3. §		
[A kormányzati igazgatás tisztségviselői]
(1) A kormányzati igazgatás tisztségviselői
a)
politikai szolgálati jogviszonyban,
b)
biztosi jogviszonyban, vagy
c)
kormányzati szolgálati jogviszonyban
állnak.
(2) Politikai szolgálati jogviszonyban áll:
a)
a politikai felsővezető,
b)
a politikai vezető, és
c)
a politikai tanácsadó, politikai főtanácsadó és a kabinetfőnök (a továbbiakban együtt: tanácsadó).
(3) Politikai felsővezető:
a)
a miniszterelnök,
b)
a miniszter és
c)
az államtitkár.
(4) Politikai vezető a kormánymegbízott.
(5) Biztosi jogviszonyban áll:
a)
a kormánybiztos,
b)
a miniszterelnöki biztos és
c)
a miniszteri biztos.
(6) Kormányzati szolgálati jogviszonyban áll:
a)
a szakmai felsővezető,
b)
a szakmai vezető,
c)
a központi kormányzati igazgatási szervek és ezek területi szervei kormánytisztviselője, és
d)
a területi kormányzati igazgatási szervek kormánytisztviselője és kormányzati ügykezelője.
(7) Szakmai felsővezető:
a)
a Miniszterelnöki Kormányiroda és a minisztérium közigazgatási államtitkára,
b)
a Miniszterelnöki Kormányiroda és a minisztérium helyettes államtitkára,
c)
a kormányzati főhivatal és a központi hivatal vezetője és vezetőjének helyettese és
d)
a kormányhivatal főigazgatója (a továbbiakban: főigazgató).
(8) Szakmai vezető:
a)
a kormányhivatal igazgatója (a továbbiakban: igazgató),
b)
a járási hivatal, illetve a fővárosban a fővárosi kerületi hivatal (a továbbiakban együtt: járási hivatal) vezetője
és vezetőjének helyettese,
c)
a főosztályvezető, és
d)
az osztályvezető.
4. §		
[Egyes tisztségviselők tevékenységének irányítása]
Ahol e törvény államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, biztosi jogviszonyban álló személy vagy
kormányzati igazgatási szerv szervezeti egysége vezetője tevékenységének irányítását említi, azon törvény eltérő
rendelkezése hiányában a következő hatásköröket kell érteni:
a)
egyedi utasítás kiadása egyedi feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására,
b)
a vezető tevékenységének ellenőrzése, és
c)
jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezés.
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MÁSODIK RÉSZ
A KORMÁNYZATI IGAZGATÁSI SZERVEK
II. FEJEZET
A KORMÁNY
5. §		
[A miniszterelnök feladatköre]
(1) A miniszterelnök az Alaptörvényben meghatározott feladatkörében eljárva a Kormány irányítása alatt álló, illetve
a miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek vezetői számára feladatokat határozhat meg, továbbá
tőlük tájékoztatást kérhet. A feladat-meghatározásról, illetve a tájékoztatáskérésről a szerv vezetője az irányító vagy
felügyelő minisztert tájékoztatja.
(2) A miniszterelnök az Alaptörvényben meghatározott feladatkörében eljárva más politikai felsővezető, a közigazgatási
államtitkár és a helyettes államtitkár számára feladatot határozhat meg, valamint e tisztségviselőket a feladatés hatáskörükbe tartozó kérdésekről jelentéstételre vagy beszámolóra kötelezheti. A politikai felsővezető,
a közigazgatási államtitkár és a helyettes államtitkár ezekről az őt e törvény szerint irányító személyt tájékoztatja.
6. §		
[A közvetlen miniszterelnöki irányítás]
(1) A Kormány eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott rendeletében az államigazgatás egyes ágazatai, illetve egyes
központi államigazgatási szervek vagy azok vezetőinek az irányítására a miniszterelnököt is kijelölheti.
(2) A miniszterelnök részletes feladat- és hatáskörét a Kormány eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott rendeletben
állapítja meg.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott kormányrendelet alapján a miniszterelnökhöz átkerülő feladat- és hatáskörök
tekintetében – az ellátásukhoz kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre kiterjedően –
a feladat- és hatáskört korábban ellátó miniszter által vezetett minisztérium jogutódja – ha a (2) bekezdésben
meghatározott kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – a Miniszterelnöki Kormányiroda.
7. §		
[A Kormány üléseinek dokumentálása]
(1) A Kormány ülései – a miniszterelnök eltérő rendelkezése hiányában – nem nyilvánosak. A kormányülésen
elhangzottakat összefoglalóban kell rögzíteni.
(2) Az összefoglaló tartalmazza a kormányülés helyét és időpontját, az ülésen részt vevők nevét, a tárgyalt írásbeli
anyagok címét és az előterjesztő megjelölését, a napirenden kívül szóba került ügyek tárgy szerinti ismertetését,
a hozzászólók nevét, szavazás esetén annak tárgyát és számszerű arányát, a Kormány döntésének lényegét.
Kérelmére a kormányülésen résztvevő nyilatkozatát, egyet nem értését szó szerint kell rögzíteni. Az összefoglaló
mellékleteként meg kell őrizni az előterjesztést, a jelentést, valamint a kormányrendeletek, kormányhatározatok,
továbbá a Kormány által meghatározott egyéb iratok eredeti aláírással ellátott egy-egy példányát.
(3) Az ülésről készült összefoglaló eredeti példányát és mellékleteit a Miniszterelnöki Kormányiroda őrzi. Az ülésről
készült dokumentáció anyaga nem selejtezhető, maradandó értékű iratnak minősül; kezelésére és megismerésére
a köziratok védelméről, a minősített adat védelméről, továbbá a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló
rendelkezéseket kell alkalmazni.
(4) Az összefoglaló készítésének, valamint belső kormányzati felhasználásának részletes szabályait a Kormány normatív
határozatban határozza meg.
8. §		
[A kabinet]
(1) A Kormány kiemelt fontosságú társadalompolitikai, gazdaságpolitikai vagy nemzetbiztonsági ügyekben a Kormány
ülései előtti állásfoglalásra kabinetet hozhat létre.
(2) A kabinet tagjai a feladatkörükben érintett miniszterek, valamint a miniszterelnök által kijelölt személyek.
A kabinet ülésére állandó jelleggel meghívott személyek körét, a kabinettag miniszterek helyettesítésére jogosult
tisztségviselőket, valamint a további kabinettagok és az állandó meghívottak helyettesítésére jogosult személyeket
a kabinetet létrehozó normatív kormányhatározat jelöli ki.
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9. §		
[A kormánybizottság]
(1) A Kormány a hatáskörébe tartozó jelentős, több miniszter feladatkörét érintő feladatok összehangolt megoldásának
irányítására kormánybizottságot hozhat létre.
(2) A kormánybizottság tagjai a feladatkörükben érintett miniszterek. A kormánybizottság ülésére állandó jelleggel
meghívott személyek körét, valamint a bizottsági tagok helyettesítésére jogosult tisztségviselőket és az állandó
meghívottak helyettesítésére jogosult személyeket a kormánybizottságot létrehozó normatív kormányhatározat
jelöli ki.
10. §		
[A testületek]
(1) A Kormány egyéb javaslattevő, véleményező vagy tanácsadói tevékenységet végző testületet hozhat létre.
A testület tagjai tevékenységükért tiszteletdíjban részesülhetnek.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott testület tagjait, valamint az annak ülésére állandó jelleggel meghívott személyek
körét a testületet létrehozó normatív kormányhatározat jelöli ki.
11. §		
[Egyéb rendelkezések]
(1) A kabinetet, kormánybizottságot létrehozó normatív kormányhatározat rendelkezhet úgy, hogy a kabinet,
kormánybizottság tagja a miniszterelnök is.
(2) Nem rendelkezik ügydöntő jogkörrel
a)
– törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – a kabinet és a kormánybizottság, valamint
b)
a Kormány egyéb javaslattevő, véleményező vagy tanácsadói tevékenységet végző testülete.
12. §		
[A kormánybiztos]
(1) A Kormány normatív határozatával a Kormány feladatkörébe tartozó – miniszter vagy kormányzati főhivatal
hatáskörébe nem utalt –, vagy kiemelt fontosságú feladat ellátására kormánybiztost nevezhet ki.
(2) A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök, illetve a Kormány által határozatban kijelölt miniszter irányítja.
Az irányító személye a kormánybiztos által ellátandó egyes feladatok tekintetében eltérő lehet.
(3) Kormányrendelet a Kormány irányítása alá tartozó szervek vezetői, a szervek szervezeti egységei vezetőinek
tevékenysége, valamint egyes helyettes államtitkárok tevékenysége tekintetében a kormánybiztost irányítási
jogkörrel ruházhatja fel.
13. §		
[A kormánybiztos titkársága]
(1) A kormánybiztost tevékenységének ellátásában – a 12. § (1) bekezdése szerinti normatív határozatban
meghatározottak szerint – a Kormány által kijelölt minisztériumban vagy a Miniszterelnöki Kormányirodán működő
titkárság segíti, amelyre az államtitkár titkárságának szabályai az irányadóak. A 12. § (1) bekezdése szerinti normatív
határozat úgy is rendelkezhet, hogy a kormánybiztos tevékenységét titkárság nem segíti.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően, ha a kormánybiztossá kinevezett személy a minisztérium vagy a Miniszterelnöki
Kormányiroda politikai vagy szakmai felsővezetője, a tevékenységének ellátásában
a)
a kinevezése szerinti minisztériumban, a miniszter irányítása alatt működő titkárság, vagy
b)
a kinevezése szerinti Miniszterelnöki Kormányirodán működő titkárság
segíti, amelyre az államtitkár titkárságának szabályai az irányadóak.
14. §		
[A miniszterelnöki biztos]
(1) A miniszterelnök – normatív utasításával – a feladatkörébe tartozó feladat ellátására miniszterelnöki biztost
nevezhet ki.
(2) A miniszterelnöki biztos tevékenységét a miniszterelnök irányítja.
(3) A miniszterelnöki biztost a miniszterelnök rendeletben a 12. § (3) bekezdése szerinti irányítási jogkörrel
ruházhatja fel.
(4) A miniszterelnöki biztost tevékenységének ellátásában – az (1) bekezdés szerinti normatív utasításban
meghatározottak szerint – a miniszterelnök által kijelölt minisztériumban vagy a Miniszterelnöki Kormányirodán
működő titkárság segíti, amelyre az államtitkár titkárságának szabályai az irányadóak. Az (1) bekezdés szerinti
normatív utasítás úgy is rendelkezhet, hogy a miniszterelnöki biztos tevékenységét titkárság nem segíti.
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15. §		
[A miniszterelnöki megbízott]
(1) E törvényben nem szereplő megbízatás kormányzati feladatok teljesítésére nem adható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom nem akadálya annak, hogy a miniszterelnök diplomáciai, személyes
tanácsadói vagy egyéb eseti jellegű feladat miniszterelnöki megbízottként történő ellátására megbízást adjon.
A miniszterelnök a miniszterelnöki megbízottat feljogosíthatja a miniszterelnöki főtanácsadói megnevezés
használatára.
(3) A megbízás legfeljebb a miniszterelnök megbízatásának idejére szólhat.

III. FEJEZET
A MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA ÉS A MINISZTÉRIUM
16. §		
[A Miniszterelnöki Kormányiroda jogállása]
(1) A Miniszterelnöki Kormányiroda a miniszterelnök kormányzati igazgatási munkaszervezeteként működő különös
hatáskörű központi kormányzati igazgatási szerv.
(2) A Miniszterelnöki Kormányirodát a miniszterelnök közvetlenül irányítja.
(3) A Miniszterelnöki Kormányiroda önálló költségvetési fejezettel rendelkező központi költségvetési szerv.
(4) A Miniszterelnöki Kormányiroda szervezeti és működési szabályzatát a miniszterelnök normatív utasításban adja ki.
(5) A Miniszterelnöki Kormányiroda esetében
a)
a minisztériumokra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell,
b)
a minisztert a minisztérium és annak személyi állománya tekintetében megillető feladat- és hatáskörökre
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket a miniszterelnökre megfelelően alkalmazni kell.
(6) A politikai felsővezetők, a közigazgatási államtitkárok és a helyettes államtitkárok személyi anyagának
nyilvántartását a Miniszterelnöki Kormányiroda vezeti.
17. §		
[A Miniszterelnöki Kormányiroda vezetője]
(1) A Miniszterelnöki Kormányirodát a miniszterelnök közvetlen irányítása alatt álló közigazgatási államtitkár vezeti,
a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően.
(2) A Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára tekintetében a közigazgatási államtitkárokra vonatkozó
jogszabályi rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.
(3) A Kormány eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott rendelete meghatározhatja, hogy a miniszterelnök mely feladatés hatáskörét gyakorolja a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján, azzal, hogy egyebekben
a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján történő feladat- és hatáskörgyakorlás rendjét
a Miniszterelnöki Kormányiroda szervezeti és működési szabályzata állapítja meg.
18. §		
[A Miniszterelnöki Kormányiroda szervezetében működő államtitkár és helyettes államtitkár]
(1) A Miniszterelnöki Kormányiroda szervezetében államtitkár működhet.
(2) A Miniszterelnöki Kormányiroda szervezetében működő államtitkár tekintetében az államtitkárokra vonatkozó
jogszabályi rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell, azzal, hogy
a)
az államtitkár a miniszterelnököt nem helyettesítheti,
b)
az államtitkár kinevezésére, továbbá felmentésére irányuló javaslattétel során a miniszterelnök nem kéri ki
miniszter véleményét,
c)
az államtitkár lemondása esetén a lemondó nyilatkozatának miniszterelnök részére való továbbítása nem
miniszter útján történik.
(3) A Miniszterelnöki Kormányiroda szervezetében működő helyettes államtitkár a jogszabályoknak és a szakmai
követelményeknek megfelelően irányítja a miniszterelnök feladat- és hatáskörének a Miniszterelnöki Kormányiroda
szervezeti és működési szabályzatában meghatározott része tekintetében a szakmai munkát, valamint dönt
a hatáskörébe utalt ügyekben.
(4) A Miniszterelnöki Kormányiroda szervezetében működő helyettes államtitkár tekintetében a helyettes
államtitkárokra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.
19. §		
[A minisztérium jogállása és vezetője]
(1) A minisztérium a miniszter munkaszerveként működő, a Kormány irányítása alatt álló különös hatáskörű központi
kormányzati igazgatási szerv.
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(2) Az általános politikai koordinációt ellátó Miniszterelnöki Kabinetirodát a miniszterelnök kabinetfőnöke
miniszterként vezeti.
(3) A minisztérium szervezeti és működési szabályzatát, illetve annak módosítását e törvény keretei között a miniszter
– a miniszterelnök jóváhagyását követően – normatív utasításban adja ki.
(4) A miniszter vezeti a minisztériumot, e feladatkörében irányítja az államtitkár és a közigazgatási államtitkár
tevékenységét. A közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter, valamint az általános
politikai koordinációért felelős miniszter közvetlenül irányíthatja az általa vezetett minisztérium helyettes
államtitkárának tevékenységét.
(5) A miniszter részletes feladat- és hatáskörét a Kormány eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott rendeletben állapítja
meg.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott kormányrendelet alapján a miniszterhez átkerülő feladat- és hatáskörök
tekintetében – az ellátásukhoz kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre kiterjedően –
a feladat- és hatáskört korábban ellátó miniszter által vezetett minisztérium vagy a Miniszterelnöki Kormányiroda
jogutódja, ha az (5) bekezdésben meghatározott kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a feladat- és hatáskört
átvevő miniszter által vezetett minisztérium.
20. §		
[A tárca nélküli miniszter]
(1) A tárca nélküli miniszter feladatköreként az egy miniszter feladatkörébe sem tartozó feladatok ellátása határozható
meg.
(2) A tárca nélküli miniszter részletes feladat- és hatáskörét a Kormány eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott
rendeletben állapítja meg. A tárca nélküli miniszter tevékenységét e törvényben meghatározottak szerint a Kormány
által rendeletben meghatározott minisztérium vagy a Miniszterelnöki Kormányiroda segíti.
(3) A tárca nélküli minisztert tevékenységének ellátásában a (2) bekezdés szerinti minisztériumban vagy
a Miniszterelnöki Kormányirodán működő kabinet segíti. A (2) bekezdés szerinti minisztérium vagy a Miniszterelnöki
Kormányiroda szervezeti és működési szabályzatában a tárca nélküli miniszter tevékenységének segítésére
a (2) bekezdés szerinti minisztérium vagy a Miniszterelnöki Kormányiroda államtitkára, helyettes államtitkára, illetve
egyéb szervezeti egységének vezetője is kijelölhető.
(4) A tárca nélküli miniszter a feladatkörében egyedi utasítást adhat a (2) bekezdés szerinti minisztérium vagy
a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkárának, valamint azon államtitkárának, helyettes
államtitkárának és szervezeti egysége vezetőjének, aki a tárca nélküli miniszter tevékenységét segíti.
(5) Ha a (2) bekezdésben meghatározott kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a (2) bekezdésben meghatározott
kormányrendelet alapján a tárca nélküli miniszterhez átkerülő feladat- és hatáskörök tekintetében – az ellátásukhoz
kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre kiterjedően – a feladat- és hatáskört korábban
ellátó miniszter által vezetett minisztérium vagy a Miniszterelnöki Kormányiroda jogutódja a (2) bekezdés szerinti
minisztérium vagy a Miniszterelnöki Kormányiroda.
(6) A (2) bekezdésben meghatározott kormányrendelet alapján a tárca nélküli miniszter tevékenységét – ha a tárca
nélküli miniszter a miniszterelnök általános helyettese – több, a (2) bekezdés szerinti szerv is segítheti.
(7) A (6) bekezdés szerinti esetben a tárca nélküli miniszter tevékenységének ellátását egy, a (2) bekezdésben
meghatározott kormányrendeletben meghatározott kabinet segítheti.
(8) A kizárólag a tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó szervezeti egységek tekintetében a munkáltatói jogokat
a tárca nélküli miniszter, vagy – a szervezeti és működési szabályzat rendelkezése esetén – a tárca nélküli miniszter
kabinetfőnöke gyakorolja.
21. §		
[A miniszter helyettesítése]
(1) Akadályoztatása esetén
a)
a minisztert – az általa vezetett minisztérium szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak
szerint – az államtitkár,
b)
a tárca nélküli minisztert – a 20. § (2) bekezdése szerinti minisztérium vagy a Miniszterelnöki Kormányiroda
szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint – a 20. § (2) bekezdése szerinti minisztérium
vagy a Miniszterelnöki Kormányiroda államtitkára
helyettesíti.
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(2) A köztársasági elnök intézkedésének kezdeményezésében és intézkedésének ellenjegyzésében, valamint
– az (1) bekezdésben meghatározott államtitkár akadályoztatása esetén – az Országgyűlés ülésén
a)
a minisztert akadályoztatása esetén a részletes feladat- és hatáskörét megállapító kormányrendeletben
kijelölt másik miniszter,
b)
a tárca nélküli minisztert akadályoztatása esetén a részletes feladat- és hatáskörét megállapító
kormányrendeletben kijelölt másik miniszter
helyettesíti.
(3) Az Európai Unió kormányzati részvétellel működő intézményeiben – az Európai Unió Tanácsa miniszteri képviseletet
igénylő testületei kivételével – döntése alapján
a)
a minisztert a részletes feladat- és hatáskörét megállapító kormányrendeletben kijelölt másik miniszter vagy
az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott államtitkár,
b)
a tárca nélküli minisztert a részletes feladat- és hatáskörét megállapító kormányrendeletben kijelölt másik
miniszter vagy az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott államtitkár
helyettesíti.
22. §		
[A miniszteri biztos]
(1) A miniszter normatív utasítással kiemelt fontosságú, a miniszter feladatkörébe tartozó feladat ellátására miniszteri
biztost nevezhet ki.
(2) A miniszteri biztos tevékenységét az őt kinevező miniszter irányítja.
(3) A miniszteri biztost tevékenységének ellátásában titkárság segíti, amely a miniszteri kabinetben is működhet.
A titkárságra a helyettes államtitkár titkárságának szabályai az irányadóak. A miniszter az (1) bekezdés szerinti
normatív utasításában rendelkezhet úgy, hogy a miniszteri biztos tevékenységét titkárság nem segíti.
23. §		
[Az államtitkár feladatköre]
(1) Az államtitkár – törvényben meghatározott kivételekkel, a minisztérium szervezeti és működési szabályzatában
meghatározottak szerint – a miniszter teljes jogkörű helyettese.
(2) A miniszter a minisztérium szervezeti és működési szabályzatában a minisztériumban működő államtitkárok közül
általános helyettesítésére egy miniszterhelyettest jelöl ki.
(3) Az államtitkár ellátja a minisztérium szervezeti és működési szabályzata szerint, az abban meghatározott helyettes
államtitkár tevékenységének az irányítását.
(4) Az államtitkár a feladatainak ellátásáért és hatáskörének gyakorlásáért a miniszternek, illetve a miniszterelnöknek
felelősséggel tartozik.
(5) Az államtitkári cím használata során utalni kell az államtitkárnak a minisztérium szervezeti és működési szabályzata
szerinti feladatkörére.
24. §		
[Az államtitkár helyettesítése]
(1) Az államtitkár nem helyettesíthető, ha a minisztert helyettesítő jogkörében jár el.
(2) Az államtitkárt – ha nem a minisztert helyettesítő jogkörében jár el – a szervezeti és működési szabályzatban
meghatározottak szerint az adott szerv másik államtitkára, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár,
az államtitkár kabinetfőnöke vagy az államtitkár irányítása alá tartozó főosztályvezető vagy osztályvezető
helyettesíti. Ha az államtitkári tisztség nincsen betöltve, az államtitkár hatáskörét – a minisztert helyettesítő
jogkörök kivételével, ha e törvény eltérően nem rendelkezik – a helyettesítésére kijelölt személy gyakorolja.
25. §		
[A közigazgatási államtitkár]
(1) A minisztérium hivatali szervezetét a közigazgatási államtitkár a miniszter irányítása alatt, a jogszabályoknak és
a szakmai követelményeknek megfelelően vezeti.
(2) A minisztériumban egy közigazgatási államtitkár működhet.
(3) A közigazgatási államtitkárt a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerint helyettes államtitkár
helyettesíti. Ha a közigazgatási államtitkári tisztség nincs betöltve, a közigazgatási államtitkár hatáskörét
a helyettesítésére kijelölt helyettes államtitkár gyakorolja.
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26. §		
[A helyettes államtitkár]
(1) A helyettes államtitkár a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően irányítja a miniszter feladatés hatáskörének a minisztérium szervezeti és működési szabályzatában meghatározott része tekintetében a szakmai
munkát, valamint dönt a hatáskörébe utalt ügyekben.
(2) A helyettes államtitkár tevékenységét – az e törvényben meghatározott kivétellel – a minisztérium szervezeti és
működési szabályzatában meghatározottak szerint az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, kormányrendeleti
felhatalmazás esetén kormánybiztos vagy a miniszterelnök rendeletében foglalt felhatalmazás esetén
miniszterelnöki biztos irányítja.
(3) A helyettes államtitkár tevékenységének irányítása tekintetében a minisztérium szervezeti és működési szabályzata
a helyettes államtitkár tevékenységének irányításával kapcsolatos hatásköröket – az (1) bekezdés szerinti ügyek
meghatározott csoportjaival összefüggésben – az államtitkár és a közigazgatási államtitkár között megoszthatja.
(4) A helyettes államtitkári cím használata során utalni kell a helyettes államtitkárnak a minisztérium szervezeti és
működési szabályzata szerinti feladatkörére.
(5) A helyettes államtitkárt a minisztérium szervezeti és működési szabályzatában kijelölt, az irányítása alá tartozó
főosztályvezető vagy a (2) bekezdésben meghatározott személy irányítása alá tartozó más helyettes államtitkár
helyettesíti. Ha a helyettes államtitkári tisztség nincs betöltve, a helyettes államtitkár hatáskörét a minisztérium
szervezeti és működési szabályzatában a helyettesítésére kijelölt főosztályvezető vagy helyettes államtitkár
gyakorolja.
27. §		
[Irányító hatósági feladatokat ellátó helyettes államtitkár]
(1) A minisztériumban az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására
helyettes államtitkár működik.
(2) Az (1) bekezdés szerinti helyettes államtitkár hatáskörébe az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos
irányító hatósági feladatokon kívül más szakmai feladat nem utalható.
(3) Az (1) bekezdés szerinti helyettes államtitkár tevékenységét a minisztérium szervezeti és működési szabályzata
szerint a miniszter vagy az államtitkár irányítja. Az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító
hatósági feladatok tekintetében az (1) bekezdés szerinti helyettes államtitkár nem utasítható.
28. §		
[A szervezeti egységek]
(1) A minisztérium miniszteri kabinetre, főosztályokra és titkárságokra tagozódik, a főosztály, továbbá a titkárság – ha
főosztályvezető vezetése alatt áll – osztályokra tagozódhat. A minisztériumban államtitkári kabinet működhet.
(2) A szervezeti és működési szabályzat rendelkezhet úgy, hogy az államtitkár munkáját kabinet segíti.
(3) A miniszterelnök munkáját az általános politikai koordinációért felelős miniszter által vezetett minisztériumban
működő Miniszterelnöki Programiroda segíti. A Miniszterelnöki Programirodát államtitkár vezeti, akinek
a tevékenységét a miniszterelnök közvetlenül irányítja. A Miniszterelnöki Programirodán helyettes államtitkár
működhet, akinek a tevékenységét a Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár irányítja. A Miniszterelnöki
Programiroda e törvény keretei között – az általános politikai koordinációért felelős miniszter által vezetett
minisztérium szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint – főosztályokra és osztályokra
tagozódik.
(4) A külképviselet a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló törvényben meghatározottak szerint
a minisztérium nem önálló szervezeti egysége. Törvény rendelkezhet úgy, hogy a külképviselet a honvédelemért
felelős miniszter által vezetett minisztérium önálló szervezeti egysége.
(5) Vezetői álláshely a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott szervezeti egység vezetésére tölthető be.
29. §		
[A különös szervezeti egységek]
(1) A honvédelemért felelős miniszter a Magyar Honvédség irányításával összefüggő jogainak gyakorlására az általa
vezetett minisztériumban, valamint a rendvédelmi szervet irányító miniszter a rendvédelmi szervek irányításával
összefüggő jogainak gyakorlására az általa vezetett minisztériumban a 28. § (1) bekezdésében meghatározottaktól
eltérő szervezeti egységet is létesíthet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szervezeti egység
a)
vezetésére hivatásos szolgálati jogviszonyban álló, a honvédek jogállásáról szóló törvény szerint
a minisztériumba vezényelt vagy kirendelt személy, illetve a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerint a minisztériumba vezényelt személy nevezhető
ki,
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c)
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vezetőjét a miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki és menti fel,
vezetője a Magyar Honvédség vezetőjére vagy rendvédelmi szerv esetében az országos parancsnokra
vonatkozó rendelkezések szerinti juttatásban részesül.

30. §		
[A munkacsoport]
(1) A miniszter normatív utasításával – vagy a feladatkörükben érintett miniszterek együttes normatív utasításukkal –
több közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár vagy főosztály feladatkörét érintő, eseti feladat elvégzésére
a feladatkörükben érintett közigazgatási államtitkárokból, helyettes államtitkárokból, főosztályvezetőkből vagy
osztályvezetőkből álló munkacsoportot hozhat vagy hozhatnak létre.
(2) Az (1) bekezdés szerinti normatív utasításban meg kell határozni a munkacsoport feladatát, vezetőjét, tagjait,
a tagjai helyettesítésének rendjét, továbbá működésének idejét.
31. §		
[A miniszteri és az államtitkári kabinet]
(1) A miniszteri kabinetet a kabinetfőnök közvetlenül vezeti, akinek a tevékenységét a miniszter irányítja.
(2) Az államtitkári kabinetet a kabinetfőnök közvetlenül vezeti, akinek a tevékenységét az államtitkár irányítja.
(3) A kabinetfőnököt a kabinet általa kijelölt kormánytisztviselője helyettesíti.
32. §		
[A főosztály és az osztály]
(1) A főosztályt főosztályvezető vezeti, akinek a tevékenységét a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott
helyettes államtitkár irányítja. A szervezeti és működési szabályzat rendelkezhet úgy, hogy a főosztályvezető
tevékenységét a miniszter, az államtitkár vagy a közigazgatási államtitkár irányítja.
(2) Az osztályt az osztályvezető vagy közvetlenül a főosztályvezető vezeti. Az osztályvezető tevékenységét
a főosztályvezető irányítja.
33. §		
[A titkárság]
(1) A politikai felsővezető, a közigazgatási államtitkár és a helyettes államtitkár tevékenységének ellátását – ha
a szervezeti és működési szabályzat így rendelkezik – titkárság segítheti.
(2) A miniszter titkárságát osztályvezető vezeti. A miniszter titkárságát vezető osztályvezető tevékenységét a miniszter
kabinetfőnöke irányítja. A honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériumban a miniszter titkárságát
vezető osztályvezető tevékenységét közvetlenül a miniszter irányítja. A tárca nélküli miniszter titkárságát a tárca
nélküli miniszter kabinetfőnöke vezeti.
(3) Az államtitkár titkárságát főosztályvezető vezeti, akinek a tevékenységét az államtitkár irányítja. Ha az államtitkár
munkáját kabinet segíti, az államtitkár titkárságát osztályvezető vezeti, akinek a tevékenységét az államtitkár
kabinetfőnöke irányítja.
(4) A közigazgatási államtitkár titkárságát főosztályvezető vezeti, akinek a tevékenységét a közigazgatási államtitkár
irányítja.
(5) A helyettes államtitkár titkárságát főosztályvezető vezeti, akinek a tevékenységét a helyettes államtitkár irányítja.

IV. FEJEZET
A KORMÁNYZATI FŐHIVATAL ÉS A KÖZPONTI HIVATAL
34. §		
[A kormányzati főhivatal jogállása]
(1) A kormányzati főhivatal törvény által létrehozott, a Kormány irányítása alatt álló különös hatáskörű központi
kormányzati igazgatási szerv.
(2) A kormányzati főhivatal felügyeletét a Kormány eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott rendeletében kijelölt
miniszter látja el, aki e hatáskörében – ha törvény eltérően nem rendelkezik – különösen
a)
törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján rendeletet alkot a kormányzati főhivatal feladatkörébe
tartozó kérdésekben, illetve előterjesztést tesz törvény vagy kormányrendelet alkotására,
b)
képviseli a kormányzati főhivatalt a Kormány és az Országgyűlés előtt.
(3) A kormányzati főhivatal törvényben meghatározott feladatkörében nem utasítható.
(4) A kormányzati főhivatal tevékenységéről – a (2) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerint – beszámol
a Kormánynak, valamint tájékoztatja az Országgyűlés feladatkörében érintett bizottságát. A tájékoztatást
a kormányzati főhivatal honlapján közzé kell tenni.
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35. §		
[A kormányzati főhivatal szervezete]
(1) A kormányzati főhivatal szervezeti és működési szabályzatát a kormányzati főhivatal vezetője készíti elő, és
a kormányzati főhivatalt felügyelő miniszter – a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős
miniszter jóváhagyását követően – normatív utasításban adja ki.
(2) A kormányzati főhivatal szervezetére – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a szakmai felsővezetőkre vonatkozó
rendelkezések kivételével a minisztérium szervezetére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
(3) A kormányzati főhivatal területi szervekkel akkor rendelkezik, ha erre a kormányzati főhivatalt létrehozó törvény
kifejezetten lehetőséget ad.
36. §		
[A központi hivatal jogállása és szervezete]
(1) A központi hivatal törvény vagy kormányrendelet által létrehozott, miniszter irányítása alatt álló különös hatáskörű
központi kormányzati igazgatási szerv.
(2) Törvény vagy kormányrendelet a központi hivatal irányításáról rendelkezhet úgy, hogy ügyek meghatározott
csoportjaival összefüggésben – a hatékonysági és a pénzügyi ellenőrzés kivételével – a központi államigazgatási
szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban:
Ksztv.) 2. § (1) bekezdés c), e) és f )–h) pontjában meghatározott egyes hatásköröket vagy ezek együttesét valamely
központi kormányzati igazgatási szerv vezetője vagy kormánybiztos gyakorolja.
(3) A központi hivatal szervezeti és működési szabályzatát a központi hivatalt irányító miniszter normatív utasításban
adja ki.
(4) A központi hivatal szervezetére – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – a szakmai
felsővezetőkre vonatkozó rendelkezések kivételével a minisztérium szervezetére vonatkozó rendelkezéseket kell
alkalmazni.
(5) A központi hivatal területi szervekkel akkor rendelkezik, ha erre a központi hivatalt létrehozó törvény vagy
kormányrendelet kifejezetten lehetőséget ad.
37. §		
[A törvénnyel létrehozott központi hivatal]
(1) Törvénnyel központi hivatal akkor hozható létre, ha a központi hivatal rendvédelmi feladatokat lát el.
(2) A törvénnyel létrehozott központi hivatal irányítását a Kormány eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott
rendeletében kijelölt miniszter látja el.
(3) A központi hivatalt létrehozó törvény erre irányuló rendelkezése alapján a központi hivatal vezetőjének feladat- és
hatáskörét a központi hivatalt irányító miniszter irányítása alá tartozó, a Kormány eredeti jogalkotói hatáskörben
kiadott rendeletében kijelölt államtitkár gyakorolja.
(4) A (3) bekezdés szerinti esetben a központi hivatal vezetője helyettesének feladat- és hatáskörét a központi hivatalt
irányító miniszter által vezetett minisztérium szervezeti és működési szabályzatában meghatározott helyettes
államtitkár gyakorolja.
(5) A (3) bekezdés szerinti államtitkár
a)
a (3) bekezdés szerinti tevékenysége tekintetében a központi hivatalt irányító miniszter által – a központi
hivatal irányításával összefüggő hatáskörök gyakorlásán túlmenően – nem utasítható,
b)
nem gyakorolhat olyan, a központi hivatalt irányító minisztert megillető hatáskört, amely a központi hivatal
irányításával összefüggő döntés meghozatalára irányul,
c)
nem helyettesítheti a központi hivatalt irányító minisztert és a központi hivatalt irányító miniszter által
átruházott hatáskörben nem járhat el a miniszter nevében azon központi hivatalt érintő irányító hatáskörök
gyakorlásával összefüggésben, amely vezetőjének feladat- és hatáskörét gyakorolja,
d)
a központi hivatalt irányító miniszternek a központi hivatal irányításával, valamint a központi hivatal által
hozott hatósági döntés felettes szervként történő felülvizsgálatával összefüggő hatáskörét átruházott
hatáskörben gyakorló személyt, szervezeti egység vezetőjét – e tevékenységével összefüggésben – nem
irányíthatja.
(6) A (4) bekezdés szerinti helyettes államtitkár
a)
tevékenységét a (3) bekezdés szerinti államtitkár irányítja,
b)
hatáskörébe a vezető-helyettesi tevékenységen kívül más minisztériumi szakmai feladat nem utalható,
c)
a központi hivatalt irányító miniszter által – a központi hivatal irányításával összefüggő hatáskörök
gyakorlásán túlmenően – nem utasítható,
d)
nem gyakorolhat olyan, a központi hivatalt irányító minisztert megillető hatáskört, amely a központi hivatal
irányításával összefüggő döntés meghozatalára irányul,
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e)

a központi hivatalt irányító miniszter által átruházott hatáskörben nem járhat el a miniszter nevében azon
központi hivatalt érintő irányítási, valamint a központi hivatal által hozott hatósági döntés felettes szervként
történő felülvizsgálatára vonatkozó hatáskörök gyakorlásával összefüggésben, amely vezetője helyettesének
feladat- és hatáskörét gyakorolja,
f)
a központi hivatalt irányító miniszternek a központi hivatal irányításával, valamint a központi hivatal által
hozott hatósági döntés felettes szervként történő felülvizsgálatával összefüggő hatáskörét átruházott
hatáskörben gyakorló szervezeti egység vezetőjét – e tevékenységével összefüggésben – nem irányíthatja,
g)
tevékenységének az ellátását a központi hivatalt irányító miniszter által vezetett minisztériumban titkárság
nem segíti.
(7) A (4) bekezdés szerinti esetben, ha a központi hivatal irányításával összefüggő hatásköröket a központi hivatalt
irányító miniszter által átruházott hatáskörben olyan helyettes államtitkár gyakorolja, akinek a tevékenységét
a (3) bekezdés szerinti államtitkár irányítja, a központi hivatalt érintő irányítási hatáskörök gyakorlásával, valamint
a központi hivatal által hozott hatósági döntés felettes szervként történő felülvizsgálatával összefüggésben
a helyettes államtitkár tevékenységét a központi hivatalt irányító miniszter irányítja.
(8) A (3) bekezdés szerinti esetben
a)
a (3) bekezdés szerinti államtitkár a központi hivatal vezetőjének feladat- és hatásköre gyakorlásával
összefüggésben nem jogosult illetményre és kormányrendeletben meghatározott juttatásokra,
b)
a (4) bekezdés szerinti helyettes államtitkár a központi hivatal vezetője helyettesének feladat- és hatásköre
gyakorlásával összefüggésben nem jogosult illetményre és kormányrendeletben meghatározott juttatásokra,
c)
a központi hivatal vezetője és helyettesének a kinevezésével, kormányzati szolgálati jogviszonyával
összefüggő szabályokat nem kell alkalmazni és
d)
nem létesíthető vagy tartható fenn kormányzati szolgálati jogviszony a központi hivatal vezetője és
vezetőjének helyettese feladatainak az ellátására.
38. §		
[A központi hivatal típusai]
(1) A központi hivatal a tevékenysége alapján a központi hivatalt létrehozó törvényben vagy kormányrendeletben
a)
hatósági,
b)
piacfelügyeleti,
c)
szolgáltató,
d)
fenntartói,
e)
forráskezelő,
f)
ellenőrző, illetve
g)
kiszolgáló
típusokba sorolható.
(2) Az (1) bekezdés szerinti besorolás esetében a központi hivatalt létrehozó törvény vagy kormányrendelet
meghatározhatja az elsődlegesen és a kiegészítő jelleggel meghatározott tevékenységeket.

V. FEJEZET
A KORMÁNYHIVATALOK
39. §		
[A kormányhivatal szervezete]
(1) A kormányhivatal a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységekből és járási hivatalokból áll.
(2) A járási hivatal a jogszabályban megállapított hatáskörét önállóan gyakorolja. A járási hivatal egyedi ügyében
a kormányhivatal utasítási joggal nem rendelkezik.
(3) A kormányhivatal szervezeti és működési szabályzatát a kormányhivatal irányítására kormányrendeletben
kijelölt miniszter – szükség szerint a 40. § (2) bekezdése szerinti, a szakmai irányításban közreműködő miniszter
véleményének kikérésével – normatív utasításban adja ki.
(4) A megyei kormányhivatal székhelye a megyeszékhely városban, a fővárosi kormányhivatal és a Pest megyei
kormányhivatal székhelye Budapesten van.
40. §		
[A kormányhivatal irányítása]
(1) A kormányhivatalt az e fejezetben meghatározott eltérésekkel a Kormány a kormányhivatal irányítására
kormányrendeletben kijelölt miniszter útján irányítja.
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(2) Kormányrendeletben foglaltak szerint a kormányhivatal tekintetében a szakmai irányításban közreműködhet
az a miniszter, aki – törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – a Kormány tagjainak feladatés hatásköréről szóló kormányrendelet alapján az adott feladatkörrel rendelkezik (a továbbiakban: szakmai irányító
miniszter).
(3) A kormányhivatal tekintetében – a kormányhivatal alapítása, a kormánymegbízott kinevezése és felmentése
kivételével – a Ksztv. 2. § (1) bekezdésében meghatározott hatásköröket, valamint az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben (a továbbiakban: Ákr.) a felügyeleti szervre ruházott jogköröket
a kormányhivatal irányítására kormányrendeletben kijelölt miniszter gyakorolja.
(4) Kormányrendelet rendelkezhet úgy, hogy
a)
ügyek egyes csoportjaival összefüggésben a Ksztv. 2. § (1) bekezdés e)–h) pontjában meghatározott,
valamint a törvényességi és a szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket és az Ákr.-ben a felügyeleti szervre
ruházott jogköröket a szakmai irányító miniszter,
b)
a kormányhivatalok európai uniós és nemzeti mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggő
feladatai tekintetében a Ksztv. 2. § (1) bekezdés f )–h) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és
a szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket központi államigazgatási szerv vezetője,
c)
közigazgatási hatósági ügyekkel összefüggésben a Ksztv. 2. § (1) bekezdés e) és f ) pontjában, valamint
kizárólag ezekhez kapcsolódva a Ksztv. 2. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott hatásköröket és
az Ákr.-ben a felügyeleti szervre ruházott jogköröket kormányrendeletben kijelölt szerv
gyakorolja.
(5) A kormányhivatal, illetve a járási hivatal irányítására, a törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzésre,
továbbá a szakmai irányító miniszter és a (4) bekezdés b) pontja szerinti központi államigazgatási szerv
közreműködésére vonatkozó részletes szabályokat a Kormány rendeletben állapítja meg.
41. §		
[A kormányhivatal vezetése]
(1) A kormányhivatalt kormánymegbízott vezeti.
(2) A kormánymegbízott a feladatainak ellátásáért és hatáskörének gyakorlásáért a miniszterelnöknek politikai,
a kormányhivatalok irányítására kormányrendeletben kijelölt miniszternek szakmai felelősséggel tartozik.
(3) A kormányhivatal hivatali szervezetét főigazgató vezeti. A főigazgató a kormánymegbízott általános helyettese.
(4) A főigazgató munkáját általános helyettesként igazgató segíti.
42. §		
[A területi államigazgatási feladatok összehangolása]
(1) A kormányhivatal a jogszabályoknak és a Kormány döntéseinek megfelelően összehangolja és elősegíti
a kormányzati feladatok területi végrehajtását.
(2) A központi államigazgatási szervek területi szervei, valamint a rendvédelmi szervek feladataik ellátása során
kötelesek egymással és a kormányhivatallal együttműködni. A kormányhivatal a feladatainak teljesítése érdekében
jogosult a központi államigazgatási szervek területi szervei vezetőitől adatokat, felvilágosítást kérni.
(3) A központi államigazgatási szervek területi szervei – az állami adó- és vámhatóság kivételével –, továbbá a területi
illetékességgel államigazgatási feladatot ellátó más szervek és személyek államigazgatási jogkörükben eljárva,
illetve az általuk ellátott államigazgatási feladatokat érintően – szervezeti és szakmai önállóságuk megtartásával –
a kormányhivatal koordinációs jogkörébe tartoznak.
(4) Ha jogszabály kivételt nem tesz, a központi államigazgatási szervek területi szervei, továbbá a területi
illetékességgel államigazgatási feladatot ellátó más szervek és személyek államigazgatási jogkörükben eljárva,
illetve az általuk ellátott államigazgatási feladatokat érintően – a rendvédelmi szervek, valamint az állami adó- és
vámhatóság kivételével – a kormányhivatal ellenőrzési jogkörébe tartoznak.
(5) Ha a (2)–(4) bekezdése szerinti területi szerv illetékessége a kormányhivatal illetékességi területétől eltérő területre
terjed ki, a kormányhivatal jogköreit a területi szerv székhelye szerinti kormányhivatal gyakorolja.
43. §		
[Az államigazgatási kollégium]
(1) A fővárosi és megyei államigazgatási kollégium a kormányhivatal koordinációs feladatait elősegítő állandó fórum.
(2) A fővárosi és megyei államigazgatási kollégium vezetője a kormánymegbízott, tagjai a kormányhivatal főigazgatója,
igazgatója és főosztályvezetői, a járási hivatalok hivatalvezetői (a továbbiakban: hivatalvezető), a Kormány által
intézményfenntartásra kijelölt szerv vezetője, a kormányhivatal koordinációs és ellenőrzési jogkörébe tartozó
területi államigazgatási szervek vezetői, valamint a kormánymegbízott által meghívottak.
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(3) A kormánymegbízott a kormányhivatal koordinációs feladatainak elősegítésére szükség esetén fővárosi, megyei
koordinációs értekezletet hívhat össze.
44. §		
[A jogorvoslati jogkör]
(1) A kormányhivatal jogosult a fellebbezés elbírálására és az Ákr.-ben a felügyeleti szervre ruházott jogkörök
gyakorlására, ha az elsőfokú hatóság a járási hivatal vagy a helyi önkormányzat államigazgatási hatáskörben eljáró
jegyzője, főjegyzője.
(2) A járási hivatal vagy a helyi önkormányzat jegyzője, főjegyzője államigazgatási hatáskörébe tartozó döntés
tekintetében az (1) bekezdéstől eltérően törvény vagy kormányrendelet más hatóságot jelölhet ki a fellebbezés
elbírálására és a felügyeleti jogkör gyakorlására.
45. §		
[A véleményezés]
A kormányhivatal véleményezi – a rendvédelmi szervek, valamint az állami adó- és vámhatóság kivételével –
a központi államigazgatási szervek területi szervei, valamint a területi illetékességgel kizárólag államigazgatási
feladatot ellátó más szervek
a)
vezetőinek kinevezését és felmentését,
b)
létrehozására, átszervezésére, valamint jogállásuk és illetékességi területük módosítására vonatkozó
előterjesztést,
c)
foglalkoztatottjai létszámára és költségvetésének a megállapítására vonatkozó előterjesztést, javaslatokat.
46. §		
[A tájékozódás]
(1) A kormányhivatal – a rendvédelmi szervek, valamint az állami adó- és vámhatóság kivételével – a Kormánynak
alárendelt szervek bármely területi szervétől, valamint a polgármestertől és a jegyzőtől az általuk ellátott
államigazgatási feladatokat érintően, valamint a területi illetékességgel államigazgatási feladatot ellátó más szervtől
és személytől bármely döntést bekérhet, a szerv intézkedéséről tájékoztatást kérhet, illetve – jogszabály eltérő
rendelkezése hiányában – az iratokba betekinthet.
(2) A kormányhivatal az (1) bekezdésben meghatározott szervnél – törvénysértés észlelése esetén – egyeztető eljárást
kezdeményez, ennek eredménytelensége esetén a szerv felügyeleti szervénél felügyeleti eljárást kezdeményez,
ennek eredménytelensége esetén a feladatkörrel rendelkező miniszter eljárását kezdeményezi.
(3) A kormányhivatal az általa megismerhető iratokban foglalt, valamint a részére nyújtott tájékoztatás alapján
tudomására jutott személyes adatok kezelésére az (1)–(2) bekezdésben meghatározott eljárás lefolytatása céljából
addig az időpontig jogosult, amíg az a feladata ellátásához szükséges.
47. §		
[Az ellenőrzés]
(1) A kormányhivatal kormánytisztviselője az illetékes kormányhivatal vagy a járási hivatal hatáskörében az erre
jogosító igazolvány birtokában hatósági ellenőrzést végezhet.
(2) Az igazolvány tartalmazza az igazolvány sorszámát, a kormányhivatal vagy a járási hivatal nevét, valamint
a kormánytisztviselő nevét és fényképét.
(3) A járási hivatal kormányrendeletben meghatározott jogszabálysértések ellenőrzésére és jogkövetkezményeinek
alkalmazására egyszerűsített hatósági ellenőrzési hatáskört gyakorol.
(4) Az egyszerűsített hatósági ellenőrzési hatáskörében eljárva a járási hivatal az e törvényben és az egyszerűsített
hatósági ellenőrzésre vonatkozó kormányrendeletben meghatározott eljárási szabályokat alkalmazza.
(5) A járási hivatal egyszerűsített hatósági ellenőrzési hatáskörben hozott döntésével szemben fellebbezésnek nincs
helye.
48. §		
[Egyéb feladat- és hatáskörök]
A kormányhivatal
a)
döntés-előkészítő és javaslattevő szervként közreműködik a Kormánynak az Alaptörvény 35. cikk
(5) bekezdése szerinti indítványtételi jogosultsága, a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 128. §
a) és c) pontjában, a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszternek az Mötv. 129. §
b) és c) pontjában, valamint a szakmai irányító miniszternek az Mötv. 130. §-ában meghatározott feladatai
ellátásában, a Kormánynak a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.)
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

150. § d)–e) pontjában, a nemzetiségpolitikáért felelős miniszternek az Njtv. 151. § a) pontjában, a feladat- és
hatáskör szerinti miniszternek az Njtv. 152. § a) pontjában meghatározott feladatai ellátásában,
– a rendvédelmi szervek, valamint az állami adó- és vámhatóság kivételével – ellenőrzési feladatokat lát el,
különös tekintettel az Ákr. végrehajtásának és a hatósági tevékenység jogszerűségének ellenőrzésére,
– a rendvédelmi szervek, valamint az állami adó- és vámhatóság kivételével – gondoskodik a területi
államigazgatási szervek ellenőrzési tevékenységének összehangolásáról,
közigazgatási informatikai közreműködői tevékenységet lát el,
ügyfélszolgálatot működtethet,
jogszabályban meghatározottak szerint nyilvántartást vezet,
– jogszabályban meghatározott szolgáltató feladatkörébe tartozó informatikai szolgáltatások kivételével –
ügyintézéshez kapcsolódó informatikai szolgáltatást biztosít,
ellátja a jogszabályban meghatározott egyéb feladatait.

49. §		
[A járási hivatal szervezete]
(1) A megyei kormányhivatal kirendeltségeiként járási hivatalok működnek. A járási hivatal székhelye a járás
székhelyeként meghatározott városban van.
(2) A fővárosi kormányhivatal kirendeltségeiként kerületi hivatalok működnek. A kerületi hivatalra a járási hivatalra
vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni.
(3) A Kormány rendeletben jelöli ki Pest megyében a megyeszékhely járási hivatalának feladatait ellátó járási hivatalt,
illetve a fővárosban a megyeszékhely járási hivatalának feladatait ellátó kerületi hivatalt.
50. §		
[A járási hivatal vezetése]
(1) A járási hivatalt a hivatalvezető vezeti.
(2) A hivatalvezetőt hivatalvezető-helyettes helyettesíti.

HARMADIK RÉSZ
A KORMÁNYZATI IGAZGATÁSI LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁS
VI. FEJEZET
A KORMÁNYZATI IGAZGATÁSI SZERV ALAPLÉTSZÁMA
51. §		
[A kormányzati igazgatási szerv alaplétszámának meghatározása]
(1) A Kormány – a (3) bekezdés szerinti javaslat figyelembevételével – határozatban állapítja meg a kormányzati
igazgatási szerv alaplétszámát.
(2) A Kormány – a kormányhivatal alaplétszámába tartozó álláshelyek kivételével – a (3) bekezdés szerinti javaslat
figyelembevételével meghatározza a kormányzati igazgatási szerv alaplétszámába tartozó álláshelyek besorolását.
(3) A kormányzati igazgatási szervet vezető, irányító vagy felügyelő miniszter – a kormányzati igazgatási szerv vezetője
véleményének figyelembevételével – a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv útján javaslatot tehet
a Kormány számára az általa vezetett minisztérium és az általa irányított vagy felügyelt kormányzati igazgatási szerv
alaplétszámára és az alaplétszámba tartozó álláshelyek besorolására.
(4) Ha a kormányzati igazgatási szervet nem miniszter vezeti, és nem tartozik miniszter irányítása vagy felügyelete alá,
a (3) bekezdés szerinti javaslatot a kormányzati igazgatási szerv vezetője jogosult megtenni.
(5) A tárca nélküli miniszter az általa irányított, vezetett vagy felügyelt szervezeti egységek, illetve kormányzati
igazgatási szervek tekintetében a (3) bekezdés szerinti javaslatot a tárca nélküli miniszter tevékenységét segítő
kormányzati igazgatási szerv vezetője általi jóváhagyást követően teheti meg, ha a javaslat a tárca nélküli miniszter
tevékenységét segítő kormányzati igazgatási szerv alaplétszámát és álláshelyeit érinti.
(6) A kormányzati igazgatási szerv alaplétszámának (1) bekezdés szerinti meghatározása során figyelembe kell venni
az 1. § (3) bekezdésében és az 54. § (3) bekezdésében meghatározott személyeket.
52. §		
[A kormányzati igazgatási szerv alaplétszámának felülvizsgálata]
(1) A Kormány a rendeletében meghatározottak szerint a (3) bekezdés szerinti javaslat alapján felülvizsgálja
a kormányzati igazgatási szerv alaplétszámát.
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(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat során
a)
megemelheti a kormányzati igazgatási szerv alaplétszámát,
b)
csökkentheti a kormányzati igazgatási szerv alaplétszámát,
c)
változatlanul hagyhatja a kormányzati igazgatási szerv alaplétszámát, illetve
d)
módosíthatja az álláshely besorolását.
(3) A kormányzati igazgatási szervet vezető, irányító vagy felügyelő miniszter – a kormányzati személyügyi igazgatásra
kijelölt szerv útján – évente egyszer javaslatot tehet az általa vezetett minisztérium és az általa irányított vagy
felügyelt kormányzati igazgatási szerv alaplétszámának, illetve az alaplétszámba tartozó álláshelyek besorolásának
módosítására.
(4) A kormányzati igazgatási szervet vezető, irányító vagy felügyelő miniszter a kormányzati igazgatási szerv
átszervezése vagy feladatainak változása miatt a (3) bekezdésben foglaltakon túl is kezdeményezheti a kormányzati
igazgatási szerv alaplétszámának módosítását.
(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti javaslat tekintetében az 51. § (4) és (5) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.

VII. FEJEZET
A KÖZPONTOSÍTOTT ÁLLÁSHELYÁLLOMÁNY
53. §		
[A központosított álláshelyállomány]
(1) A központosított álláshelyállományba tartozó álláshelyek számát a Kormány állapítja meg.
(2) A központosított álláshelyállományból álláshelyet a kormányzati igazgatási szervet vezető, irányító vagy felügyelő
miniszter – a kormányzati igazgatási szerv vezetője kezdeményezésére – a kormányzati személyügyi igazgatásra
kijelölt szervnél igényelhet.
(3) A (2) bekezdés szerinti igénylés tekintetében az 51. § (4) és (5) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.
(4) A központosított álláshelyállományba tartozó álláshely betöltését – a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt
szerv közreműködésével – a Kormány határozatával határozott vagy határozatlan időre engedélyezheti.
(5) A Kormány a (4) bekezdés szerinti engedélyezés során – az 57. § (1) és (2) bekezdése szerinti besorolási kategóriák
figyelembevételével – megállapítja a központosított álláshely-állományba tartozó álláshely besorolását, kivéve, ha
a Kormány az álláshely kormányhivatal általi betöltését engedélyezi.
(6) A központosított álláshelyállományba tartozó álláshely – a Kormány eltérő döntése hiányában – a (4) bekezdés
szerinti engedéllyel nem válik a kormányzati igazgatási szerv alaplétszámának részévé.
(7) A kormányzati igazgatási szerv a korábban vezetői álláshelyen foglalkoztatott kormánytisztviselő ügyintézőként
történő foglalkoztatása céljából a központosított álláshely-állományból ügyintézői álláshelyet igényelhet, ha nem
rendelkezik üres ügyintézői álláshellyel.
(8) A központosított álláshelyállományba tartozó álláshely igénylésének és az igény elbírálásának szabályait és
feltételeit a Kormány rendeletben állapítja meg.

VIII. FEJEZET
AZ ÁLLÁSHELY
54. §		
[Az álláshelyek felhasználásának esetei]
(1) A kormányzati igazgatási szerv alaplétszámába tartozó álláshelyen és a központosított álláshelyállományba tartozó
álláshelyen
a)
kormányzati szolgálati jogviszony,
b)
biztosi jogviszony,
c)
politikai szolgálati jogviszony, vagy
d)
munkaviszony
hozható létre.
(2) A Kormány döntése alapján kormányzati szolgálati jogviszony létrehozható a 2. §-ban nem szereplő szerv számára
biztosított álláshelyen is.
(3) Az álláshely betölthető a kormányzati igazgatási szervhez vezényelt, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek
hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti jogviszonyban (a továbbiakban: hivatásos
szolgálati jogviszony), valamint a kormányzati igazgatási szervhez a honvédek jogállásáról szóló törvény szerint
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vezényelt vagy kirendelt hivatásos vagy szerződéses szolgálati viszonyban (a továbbiakban: katonai szolgálati
jogviszony) álló személlyel is, azzal, hogy ebben az esetben nem jön létre az (1) bekezdés szerinti jogviszony és
a hivatásos szolgálati jogviszony, valamint a katonai szolgálati jogviszony továbbra is fennáll.
(4) Egy álláshelyen egyidejűleg – az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel – egy jogviszony hozható létre.
(5) Több jogviszony egy álláshelyen
a)
részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén, és
b)
az 55. § (3) bekezdése szerinti esetben határozott időre
hozható létre, azzal, hogy részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén, az álláshelyen foglalkoztatottak
munkaideje együttesen nem haladhatja meg a 118. § (2) bekezdésében meghatározott munkaidőt.
55. §		
[Az alaplétszámba tartozó álláshely]
(1) A kormányzati igazgatási szerv az alaplétszámába tartozó valamennyi álláshelyet köteles betölteni.
(2) Ha az álláshely hat hónapon át betöltetlen, azt a Kormány – a rendeletében meghatározottak szerint – határozatával
a központosított álláshelyállományba helyezi.
(3) A (2) bekezdés alkalmazásában nem minősül betöltetlennek az az álláshely, amelyen foglalkoztatott
kormánytisztviselő
a)
fizetés nélküli szabadságon van,
b)
a munkavégzési kötelezettség alól mentesül,
c)
kormányzati érdekből történő kirendelésére került sor, vagy
d)
külszolgálati kirendelésére került sor.
(4) A Kormány a kormányzati igazgatási szerv által ellátandó közfeladatok változása esetén a kormányzati igazgatási
szerv alaplétszámába tartozó álláshelyet határozatával átcsoportosíthatja egy másik kormányzati igazgatási
szervhez.
(5) A kormányzati igazgatási szerv alaplétszámába tartozó álláshely a központosított álláshelyállományba kerül, ha
a kormányzati igazgatási szervnek az álláshelyen ellátandó feladata megszűnik. A kormányzati igazgatási szerv
haladéktalanul tájékoztatja a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szervet a feladatkörét érintő változásról.
56. §		
[A központosított álláshely-állományba tartozó álláshely]
(1) A központosított álláshelyállományba tartozó álláshelyen az 54. § (1) bekezdése szerinti jogviszony az 53. §
(4) bekezdése szerinti engedély alapján hozható létre.
(2) Az európai uniós vagy elkülönített projekt, illetve program keretében meghatározott feladatok ellátására jogviszony
a központosított álláshelyállományból származó álláshelyen hozható létre, azzal, hogy a projekt, illetve program
befejezéséig az álláshely nem vontható el a kormányzati igazgatási szervtől.
(3) A Kormány a központosított álláshelyállományból származó, a kormányzati igazgatási szerv által betöltött
álláshelyet – a Kormány rendeletében meghatározottak szerint – a központosított álláshelyállományba
visszahelyezheti.
(4) Tartós külszolgálat, külszolgálati felkészülés és a külszolgálatot követő átmeneti belső elhelyezés esetén
kormányzati szolgálati jogviszony a kormányzati igazgatási szerv alaplétszámán felül, központosított
álláshelyállományba tartozó álláshelyen hozható létre.
57. §		
[Az álláshely besorolása]
(1) Az álláshely besorolási kategóriái:
a)
ügyintéző, ezen belül:
aa)
kormánytanácsos,
ab)
vezető-kormánytanácsos,
ac)
kormányfőtanácsos,
ad)
vezető-kormányfőtanácsos,
b)
szakmai vezető,
c)
szakmai felsővezető,
d)
biztosi jogviszonyban álló személy,
e)
tanácsadó,
f)
politikai felsővezető.
(2) A kormányzati főhivatal és a központi hivatal tekintetében az (1) bekezdés a) pontja alá tartozó besorolási
kategóriák helyett az 1. melléklet II. táblázat 1–5. pontja szerinti kategóriákat kell alkalmazni.
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(3) A kormányzati igazgatási szerv alaplétszámába tartozó álláshelyet a kormányzati igazgatási szerv alaplétszámát
megállapító határozat sorolja be az (1) és a (2) bekezdés szerinti kategóriák valamelyikébe.
(4) A központosított álláshelyállományba tartozó álláshelyet az annak betöltését engedélyező határozat sorolja be
az (1) vagy a (2) bekezdés szerinti kategóriák valamelyikébe.
(5) Az álláshelynek a (2)–(4) bekezdés szerint megállapított besorolását a kormányzati igazgatási szerv nem
változtathatja meg.
(6) Az álláshely (2)–(4) bekezdés szerint megállapított besorolásának módosítását a kormányzati igazgatási szervet
irányító, vezető vagy felügyelő miniszter a Kormány rendeletében meghatározottak szerint kezdeményezheti
a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szervnél.
(7) A tartósan távollévő kormánytisztviselő által betöltött álláshely besorolását a miniszter javaslatára a Kormány
módosítja, ha az álláshelyen ellátandó feladatok ellátása érdekében ez szükséges. A kormánytisztviselő távollétének
megszűnését követő napon az álláshely besorolása – a Kormány eltérő döntése hiányában – az eredeti besorolásra
visszaáll.
(8) Az álláshelynek a (2)–(4) bekezdés szerint megállapított besorolását a Kormány határozatával módosíthatja.
(9) A (6) bekezdés szerinti javaslat tekintetében az 51. § (4) és (5) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.
(10) Az (1)–(9) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni a kormányhivatalokra.
58. §		
[Az álláshely betöltésének feltételei]
(1) Az álláshely olyan személlyel tölthető be, aki az adott álláshely vonatkozásában megfelel
a)
az 54. § (1) bekezdése szerinti jogviszony létesítésére jogszabályban meghatározott feltételeknek,
b)
a munkáltatói jogkör gyakorlója által a (2) bekezdés szerint meghatározott szakmai követelményeknek.
(2) A munkáltatói jogkör gyakorlója – az álláshelyen ellátandó feladat és a (3) bekezdés szerinti kormányrendeletben
foglaltak figyelembevételével – szabályzatában meghatározza az álláshely betöltésének szakmai feltételeit, így
különösen:
a)
az iskolai végzettséget,
b)
az egyéb szakképzettséget,
c)
a közigazgatási alap-, illetve szakvizsga, jogi szakvizsga, tudományos fokozat meglétét, egyéb közigazgatási
tanulmányokat,
d)
a nyelvismeretet,
e)
a szakmai tapasztalatot, és
f)
a képzési kötelezettség teljesítését.
(3) A Kormány rendeletben állapítja meg a (2) bekezdés szerinti szakmai és képesítési követelmények
meghatározásának szempontjait és kereteit.
59. §		
[Az álláshely-váltás]
(1) Nem érinti a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonyának fennállását, ha a kormánytisztviselőt
a kormányzati igazgatási szerv egyik álláshelyéről ugyanazon kormányzati igazgatási szerv másik álláshelyére
helyezik.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti álláshelyváltás következtében a munkáltatói jogkör gyakorlójának személye is
megváltozik, az álláshelyváltásról szóló munkáltatói intézkedést a korábbi munkáltatói jogkör gyakorlójának
egyetértésével a leendő munkáltatói jogkör gyakorlója hozza meg.
60. §		
[A kormányzati igazgatási szerv álláshelyekkel kapcsolatos nyilvántartása]
Az álláshely vonatkozásában a kormányzati igazgatási szerv a Kormány rendeletében meghatározott tartalmú
nyilvántartást vezeti.

IX. FEJEZET
A KORMÁNYZATI SZEMÉLYÜGYI IGAZGATÁS KÖZPONTI FELADATAI
61. §		
[A kormányzati személyügyi igazgatás központi feladatainak ellátása]
(1) A kormányzati személyügyi igazgatás központi feladatait a Kormány által rendeletben kijelölt szerv (a továbbiakban:
kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv) látja el.
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(2) A kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv az e törvény szerinti feladatai ellátásához jogosult
a közszolgálati személyügyi nyilvántartásban szereplő adatok kezelésére.
62. §		
[A kormányzati személyügyi igazgatási feladatok]
(1) A kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv kezeli a központosított álláshely-állományt.
(2) A kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv gondoskodik a kormányzati igazgatási szerv alaplétszámának
52. § szerinti felülvizsgálatáról.
(3) A kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv fogadja és feldolgozza a kormányzati igazgatási szervek
alaplétszámával és az álláshellyel kapcsolatos javaslatokat.
(4) A kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv előkészíti a Kormány számára a kormányzati igazgatási szervek
alaplétszámával, a központosított álláshelyállománnyal és az álláshellyel kapcsolatos döntéseket és gondoskodik
a döntések végrehajtásáról.
(5) A kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv – a Kormány rendeletében meghatározottak szerint –
ellenőrzi a Kormánynak a kormányzati igazgatási szervek alaplétszámával, a központosított álláshelyállománnyal és
az álláshellyel kapcsolatos döntéseinek végrehajtását.
(6) A kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv vezeti
a)
a kormányzati igazgatási szervek alaplétszámába tartozó álláshelyek vonatkozásában a (7) bekezdés szerinti
nyilvántartást,
b)
a központosított álláshelyállomány vonatkozásában a (8) bekezdés szerinti nyilvántartást.
(7) A kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv a kormányzati igazgatási szervek álláshelyei vonatkozásában
nyilvántartja a kormányzati igazgatási szerv alaplétszámába tartozó
a)
álláshelyek számát,
b)
álláshelyeknek az 57. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott besorolási kategóriák szerinti megoszlását,
c)
betöltetlen álláshelynek az 57. § (1) és (2) bekezdése szerinti besorolási kategóriáját és az álláshely
betöltésére irányuló kötelezettség teljesítésének határidejét, és
d)
álláshely átcsoportosítása esetén annak időpontját és az átcsoportosítással érintett kormányzati igazgatási
szervek alapadatait.
(8) A kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv a központosított álláshelyállomány vonatkozásában
nyilvántartja
a)
a központosított álláshelyállományba tartozó álláshelyek számát,
b)
a kormányzati igazgatási szerv részére engedélyezett álláshelyek számát és a betöltésére jogosult
kormányzati igazgatási szerv nevét,
c)
a b) pont szerinti engedélyt tartalmazó határozat számát, keltét és címét,
d)
azt az időpontot, amikor a Kormány engedélye alapján átadásra került a kormányzati igazgatási szervnek
a központosított álláshelyállományba tartozó álláshely,
e)
annak a kormányzati igazgatási szervnek az alapadatait, amely alaplétszámából az álláshely a központosított
álláshelyállományba került,
f)
azt az időpontot, amikor az álláshely a kormányzati igazgatási szervtől a központosított álláshelyállományba
került.
(9) A kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv a 95. § (9) bekezdése szerinti tájékoztatás alapján nyilvántartja
a)
érintett kormánytisztviselő személyazonosító adatait,
b)
a kormánytisztviselő által engedély alapján végzett vagy bejelentett tevékenység meghatározását,
c)
a kormánytisztviselő által engedély alapján végzett vagy bejelentett tevékenység ellátásának
kezdőidőpontját,
d)
a 95. § (9) bekezdése szerinti tájékoztatást tevő kormányzati igazgatási szerv adatait.
(10) A kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv a Kormány rendeletében meghatározottak szerint
közreműködik a Kormány munkáltatói feladatainak ellátásában.
(11) A kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv az (1)–(10) bekezdésben foglaltakon túl ellátja a törvényben
vagy kormányrendeletben számára megállapított egyéb feladatokat.
(12) A kormányzati igazgatási szerv előzetesen tájékoztatja a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szervet
valamennyi nem rendszeres személyi juttatásról, ide nem értve a jogszabály alapján járó, kötelezően biztosítandó
kifizetési elemeket.
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NEGYEDIK RÉSZ
A KORMÁNYZATI SZOLGÁLATI JOGVISZONYRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
X. FEJEZET
ÁLTALÁNOS MAGATARTÁSI KÖVETELMÉNYEK ÉS ALAPELVEK
63. §		
[A jóhiszeműség és a tisztesség elve]
(1) A kormánytisztviselő és a munkáltatói jogkör gyakorlója (a továbbiakban együtt: felek) a jogok gyakorlása és
a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és a tisztesség elvének megfelelően kötelesek eljárni és
kölcsönösen együttműködni, továbbá nem tanúsíthatnak olyan magatartást, ami a másik fél jogát, jogos érdekét
sérti.
(2) A felek egymást tájékoztatják minden olyan tényről, adatról, körülményről vagy változásról, amely az e törvényben
meghatározott jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése szempontjából lényeges.
64. §		
[A joggal való visszaélés tilalma]
(1) A kormányzati szolgálati jogviszonnyal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket a rendeltetésüknek megfelelően
kell gyakorolni és teljesíteni.
(2) Tilos a joggal való visszaélés. E törvény alkalmazásában joggal való visszaélés különösen, ha az mások jogos
érdekeinek csorbítására, érdekérvényesítési lehetőségeinek korlátozására, zaklatására, véleménynyilvánításának
elfojtására irányul vagy ehhez vezet.
(3) A kormánytisztviselő köteles a hivatása gyakorlásával összefüggő jogszabályokat betartani.
(4) A joggal való visszaélés hátrányos következményeit orvosolni kell.
(5) Ha a joggal való visszaélés e törvény vagy e törvény végrehajtására kiadott jogszabály által megkívánt
jognyilatkozat megtagadásában áll és ez a magatartás a közszolgálat nyomós érdekét vagy a másik fél különös
méltánylást érdemlő érdekét sérti, a bíróság a jognyilatkozatot ítéletével pótolhatja, feltéve, hogy az érdeksérelem
másképpen nem hárítható el.
65. §		
[A szakszerűség elve]
(1) A kormánytisztviselő feladatait a kormányzati szolgálati jogviszonyra vonatkozó és az egyéb szakmai szabályoknak
megfelelően, a közérdek figyelembevételével látja el.
(2) A kormánytisztviselő köteles a feladataival összefüggő szakmai követelményeket munkája során érvényesíteni.
(3) A munkáltatói jogkör gyakorlója a szakmai képességek, a képzettség, a gyakorlat, valamint a teljesítmény alapján
határozza meg a kormánytisztviselő illetményét az e törvényben meghatározott keretek között.
66. §		
[A hatékonyság elve]
(1) A kormányzati szolgálati jogviszonyban a közszolgálat elsődlegessége alapján, felelősségtudattal és
a közigazgatásba vetett bizalom fenntartását szolgálva kell eljárni.
(2) A kormánytisztviselő köteles munkáját gazdaságosan, költségtakarékosan, a polgárok elégedettségét,
az eredményességet szem előtt tartva és a határidőket betartva végezni.
67. §		
[A személyiségi jogok védelme]
(1) Az e törvény hatálya alá tartozók személyiségi jogait tiszteletben kell tartani.
(2) A kormánytisztviselő személyiségi joga akkor korlátozható, ha a korlátozás a közszolgálat rendeltetésével
közvetlenül összefüggő okból feltétlenül szükséges és a cél elérésével arányos. A személyiségi jog korlátozásának
módjáról, feltételeiről és várható tartamáról a kormánytisztviselőt előzetesen tájékoztatni kell.
(3) A kormánytisztviselő a személyiségi jogáról általános jelleggel előre nem mondhat le, személyiségi jogáról
rendelkező jognyilatkozatot érvényesen csak írásban tehet.
(4) Az e törvény hatálya alá tartozók személyiségi jogainak megsértése esetén jogkövetkezményként a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
a)
2:51. § (1) bekezdését, 2:52. § (1) bekezdését kell alkalmazni, továbbá
b)
2:52. § (2) és (3) bekezdését, valamint 2:53. §-át azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy e rendelkezések
alkalmazásakor e törvény kártérítési felelősségre vonatkozó szabályai az irányadóak.

35932

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 208. szám

(5) A kormánytisztviselő sérelemdíj megfizetésére történő kötelezésére a fegyelmi eljárásra vonatkozó
kormányrendeletben meghatározott szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az eljárás megindítására
az elévülésre vonatkozó rendelkezések az irányadók.
(6) Az (5) bekezdéstől eltérően, ha a kormánytisztviselő jogviszonya megszűnik, vagy jogviszonyát megszüntetik,
a kormányzati igazgatási szerv a kormánytisztviselő sérelemdíj megfizetésére kötelezése érdekében közvetlenül
bírósághoz fordulhat.
(7) A kormánytisztviselőtől csak olyan nyilatkozat megtétele vagy adat közlése kérhető, illetve vele szemben csak olyan
alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amely személyiségi jogait nem sérti, és a közszolgálat létesítése, teljesítése
vagy megszűnése szempontjából lényeges.
(8) A munkáltatói jogkör gyakorlója a kormánytisztviselőt csak a közszolgálattal összefüggő magatartása körében
ellenőrizheti. A munkáltatói jogkör gyakorlójának ellenőrzése és az annak során alkalmazott eszközök, módszerek
nem járhatnak az emberi méltóság megsértésével. A kormánytisztviselő magánélete nem ellenőrizhető.
(9) A munkáltatói jogkör gyakorlója előzetesen tájékoztatja a kormánytisztviselőt azoknak a technikai eszközöknek
az alkalmazásáról, amelyek a kormánytisztviselő ellenőrzésére szolgálnak.

XI. FEJEZET
A JOGNYILATKOZATOK
68. §		
[Az egyoldalú jognyilatkozat, a nyilatkozat, a tájékoztatás]
(1) Egyoldalú jognyilatkozatból az e törvényben, az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban és közszolgálati
szabályzatban meghatározott esetben származhatnak jogok vagy kötelezettségek.
(2) Az egyoldalú jognyilatkozat a címzettel való közléssel válik hatályossá és – e törvény eltérő rendelkezésének
hiányában – csak a címzett hozzájárulásával módosítható, vagy vonható vissza.
(3) A jogról lemondó vagy abból engedő nyilatkozatot nem lehet kiterjesztően értelmezni.
(4) Az egyoldalú jognyilatkozatra a megállapodásra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
A megállapodás teljesítése során tett, jognyilatkozatnak nem minősülő nyilatkozat, továbbá a munka irányításával
összefüggő munkáltatói jogkör gyakorlójának jognyilatkozata tekintetében a 70–73. §-ban foglalt rendelkezéseket
kell megfelelően alkalmazni.
(5) Amennyiben e törvény valamely fél számára tájékoztatási kötelezettséget ír elő, a tájékoztatást közöltnek kell
tekinteni, ha azt a helyben szokásos és általában ismert módon közzéteszik.
(6) A tájékoztatást olyan időben és módon kell megtenni, hogy az lehetővé tegye a jog gyakorlását és kötelezettség
teljesítését.
69. §		
[A feltétel]
(1) A felek a megállapodás létrejöttét, módosítását vagy megszűnését jövőbeli, bizonytalan eseménytől (feltétel) is
függővé tehetik. Nem köthető ki olyan feltétel, amelynek alapján a jogviszony a kormánytisztviselő hátrányára
módosulna, vagy a jogviszony megszűnését eredményezné.
(2) Az ellentmondó, lehetetlen vagy értelmezhetetlen feltétel érvénytelen. A megállapodást ilyen esetben úgy kell
elbírálni, mintha a felek az adott feltételt nem kötötték volna ki.
(3) A felek, amíg a feltétel bekövetkezése függőben van, kötelesek tartózkodni minden olyan magatartástól, amely
a másik fél feltételhez kötött jogát csorbítaná. A feltétel bekövetkezésére vagy meghiúsulására nem hivatkozhat
a fél, ha azt vétkesen maga okozta.
70. §		
[A képviselet]
(1) A kormányzati igazgatási szerv képviseletében jognyilatkozat tételére a munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult.
(2) A kormánytisztviselő a kinevezés elfogadásával, a megállapodás megkötésével, módosításával, a jogviszony
megszüntetésével összefüggő jognyilatkozatát csak személyesen teheti meg.
(3) A kormánytisztviselő az egyéb jognyilatkozatot meghatalmazott képviselője útján is megteheti, az erre irányuló
meghatalmazást írásba kell foglalni. A meghatalmazás visszavonásig, vagy határozott időre szóló meghatalmazás
esetén a határozott idő elteltéig érvényes. A meghatalmazás visszavonása jóhiszemű harmadik személy irányában
csak akkor hatályos, ha azt vele közölték. A visszavonás jogáról érvényesen nem lehet lemondani.
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(4) A (3) bekezdésben meghatározott meghatalmazás hiányában is eljárhat a kormánytisztviselő képviseletében
hozzátartozója, ha a jognyilatkozat megtételében a kormánytisztviselő akadályozva van. Vita esetén
az akadályoztatás tényét igazolnia kell.
(5) A kormányzati igazgatási szerv a kormánytisztviselő személyesen tett jognyilatkozatát veszi figyelembe, ha
a kormánytisztviselő és a (3) és (4) bekezdésben említett képviselő jognyilatkozatai eltérnek.
(6) A kormánytisztviselő – kivéve, ha a képviselet tartalma egyértelműen korlátozott – nem hivatkozhat arra, hogy
képviselője jogkörét túllépve járt el.
71. §		
[Az alaki kötöttség]
(1) A kormányzati szolgálati jogviszonyt érintő lényeges megállapodást és jognyilatkozatot írásba kell foglalni.
(2) A kormánytisztviselő kérésére a kormányzati igazgatási szervnek a jognyilatkozatát akkor is írásba kell foglalnia, ha
az egyébként nem kötelező.
(3) A megállapodást, ha írásba kellett foglalni, módosítani vagy megszüntetni is csak írásban lehet.
(4) Az alaki kötöttség megsértésével tett jognyilatkozat – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – érvénytelen.
Az érvénytelenség jogkövetkezménye nem alkalmazható, ha a jognyilatkozat a felek egyező akaratából teljesedésbe
ment, és ez nem jár a közérdek sérelmével.
(5) Egyoldalú jognyilatkozatát a kormányzati igazgatási szerv az e törvényben meghatározott esetben köteles írásban
indokolni, valamint az igény érvényesítésének módjáról és – ha az elévülési időnél rövidebb – annak határidejéről
a kormánytisztviselőt tájékoztatni kell. A határidőről való tájékoztatás elmulasztása esetén hat hónap elteltével
az igény nem érvényesíthető.
(6) A kormányzati igazgatási szerv köteles a megállapodás írásba foglalásáról gondoskodni és ennek egy példányát
a kormánytisztviselőnek átadni.
(7) A megállapodásban meg kell jelölni a felek nevét, továbbá a megállapodás teljesítése szempontjából lényeges
adatait.
(8) A (11) bekezdésben foglaltak kivételével írásbelinek kell tekinteni a jognyilatkozatot, ha annak közlésére
a jognyilatkozatban foglalt információ változatlan visszaidézésére, a nyilatkozattevő személyének és a jognyilatkozat
megtétele időpontjának azonosítására alkalmas elektronikus dokumentumban (a továbbiakban: elektronikus
dokumentum) kerül sor.
(9) A nyilatkozattevő személyének (8) bekezdés szerinti azonosításához nem szükséges a nyilatkozattevő fokozott
biztonságú vagy minősített elektronikus aláírása.
(10) Az írásbeli jognyilatkozat akkor minősül közöltnek, ha azt a címzettnek vagy az átvételre jogosult más személynek
átadják, illetve az elektronikus dokumentum részükre hozzáférhetővé válik. A közlés akkor is hatályos, ha
a címzett vagy az átvételre jogosult más személy az átvételt megtagadja vagy szándékosan megakadályozza. Erről
jegyzőkönyvet kell felvenni.
(11) A kinevezési okmányt, a kinevezés módosítását, a jogviszony megszüntetésével kapcsolatos jognyilatkozatot,
az összeférhetetlenség megszüntetésére irányuló felszólítást és a fizetési felszólítást a munkáltatói jogkör gyakorlója
részéről elektronikusan legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kell kiadmányozni.
(12) Az elektronikus dokumentum akkor válik hozzáférhetővé, amikor a címzettnek vagy az átvételre jogosult más
személynek lehetősége nyílik arra, hogy annak tartalmát megismerje.
(13) Papíralapú kiadmány esetében a (10) bekezdésben foglaltakon túlmenően a postai szolgáltatásokról szóló
jogszabály szerint tértivevény többletszolgáltatással feladott küldeményként kézbesített jognyilatkozatot,
a)
ha a címzett vagy az átvételre jogosult más személy a küldemény átvételét megtagadta, vagy a címzett
által bejelentett elérhetőségi címen a kézbesítés a cím azonosíthatatlansága, a címzett ismeretlensége vagy
elköltözése miatt meghiúsult, a kézbesítés megkísérlésének napján,
b)
ha a küldemény „nem kereste” kézbesíthetetlenségi ok jelzés feltüntetésével érkezik vissza, az értesítés
elhelyezésének napját követő ötödik munkanapon
kézbesítettnek kell tekinteni.
(14) Vita esetén a jognyilatkozatot tevő felet terheli annak bizonyítása, hogy a közlés szabályszerűen megtörtént.
(15) Az írásbeli jognyilatkozatokat a (8) és (11) bekezdés szerint kell kiadmányozni és a (10) bekezdés, valamint a 72. §
szerint kézbesíteni.
72. §		
[Az elektronikus dokumentum kézbesítése]
(1) Az elektronikus dokumentum kézbesítésére az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 14. §-ában és 15. § (2) és
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(3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket a (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel megfelelően alkalmazni kell azzal,
hogy ügyfél alatt kormánytisztviselőt, elektronikus ügyintézést biztosító szerv alatt pedig a kormányzati igazgatási
szervet kell érteni.
(2) A kormánytisztviselő köteles az írásbeli jognyilatkozatok elektronikus aláírása és az elektronikus dokumentumok
kézhezvételének visszaigazolása érdekében az E-ügyintézési tv. szerinti, a Kormány által kötelezően biztosított
elektronikus azonosítási szolgáltatással és az ehhez tartozó biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas
tárhellyel rendelkezni és a biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas elektronikus elérhetőségét
a foglalkoztatójával közölni. A kormánytisztviselő e kötelezettségét – ha törvény eltérően nem rendelkezik –
a kinevezését követő 15 napon belül köteles teljesíteni.
(3) Az E-ügyintézési tv. 15. § (3) bekezdésétől eltérően, ha a szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a küldeményt a címzett
kétszeri értesítése ellenére nem vette át, az elektronikus dokumentumot kézbesítettnek kell tekinteni a második
értesítés igazolásban feltüntetett időpontját követő ötödik munkanapon.
(4) Ha az elektronikus dokumentum elektronikus kézbesítése (vagy a kézbesítési vélelem szabályainak alkalmazása)
bármely okból nem lehetséges, vagy az a jogviszony létesítéséről rendelkezik, az elektronikusan kiadmányozott
jognyilatkozatról a munkáltatói jogkör gyakorlója által írásban kijelölt vagy a szervezeti és működési szabályzatban
erre feljogosított személy öt napon belül záradékolással hiteles papíralapú kiadmányt készít. A záradéknak
tartalmaznia kell a záradékolásra jogosult személy aláírását, a záradékolás keltét és szöveges utalást arra, hogy
a papíralapú kiadmány az alapul szolgáló elektronikusan hitelesített irattal megegyezik. A kormánytisztviselővel
a papíralapú kiadmányt kell közölni.
73. §		
[A határidő és az időtartam számítása]
(1) A határidő számítására a (2)–(6) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni, ha jogszabály vagy a felek megállapodása
valamely jognyilatkozat megtételére vagy egyéb magatartás tanúsítására határidőt ír elő.
(2) Napon – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – naptári napot kell érteni.
(3) A határidő számítása a határidő megkezdésére okot adó intézkedést (eseményt) követő napon kezdődik.
(4) A hetekben megállapított határidő azon a napon jár le, amely elnevezésénél fogva a kezdő napnak megfelel.
Hónapokban vagy években megállapított határidő lejártának napja az a nap, amely számánál fogva a kezdő napnak
megfelel, ha ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napja.
(5) A határidő az utolsó napjának végén jár le. A határidő az általános munkarend szerinti következő munkanap végén
jár le, ha az utolsó nap az általános munkarend szerint heti pihenőnap vagy munkaszüneti nap.
(6) A határidőt – e törvény eltérő rendelkezése hiányában – akkor kell megtartottnak tekinteni, ha a lejárat napjának
végéig a jognyilatkozatot közlik, vagy ezen időpontig az egyéb magatartás tanúsítása megtörténik.
(7) A határidő elmulasztása akkor menthető ki, ha a határidőt megállapító jogszabály ezt kifejezetten megengedi.
(8) A jognyilatkozatot, egyéb magatartást késedelem nélkül, szükség esetén az egyébként nem a kötelezett által
viselendő költségek megelőlegezésével kell megtenni vagy tanúsítani, ha jogszabály a jognyilatkozat megtételére
vagy az egyéb magatartás tanúsítására haladéktalanul kötelezi a felet.
(9) A jogszabályban vagy a felek megállapodásában meghatározott, határidőnek nem minősülő időtartam számítására
a (4)–(8) bekezdés nem alkalmazható, az ilyen időtartam számításánál a naptár az irányadó.
74. §		
[Az érvénytelenség]
(1) Semmis az a megállapodás, amely jogszabályba vagy jó erkölcsbe ütközik, valamint amely jogszabály
megkerülésével jött létre.
(2) A színlelt megállapodás semmis, ha pedig más megállapodást leplez, azt a leplezett megállapodás alapján kell
megítélni.
(3) A semmis megállapodás érvénytelen, kivéve, ha ahhoz a rendelkezést megállapító jogszabály más
jogkövetkezményt fűz. A semmisségre az érdekelt határidő nélkül hivatkozhat, a megállapodás semmisségét
a Közszolgálati Döntőbizottság és a bíróság hivatalból észleli.
(4) A megállapodás megtámadható, ha a fél a megállapodás megkötésekor lényeges tényben vagy körülményben
tévedett, feltéve, hogy a tévedését a másik fél okozta vagy azt felismerhette, vagy ha a felek a megállapodás
megkötésekor lényeges tényben vagy körülményben ugyanabban a téves feltevésben voltak, vagy ha
a megállapodás megkötésére a felet megtévesztéssel vagy jogellenes fenyegetéssel vették rá.
(5) A (4) bekezdés alkalmazásában lényeges tényre vagy körülményre vonatkozik a tévedés, illetve téves a feltevés
akkor, ha annak ismeretében a fél nem vagy más tartalommal kötötte volna meg a megállapodást.
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(6) A megállapodást megtámadhatja, aki a megállapodás megkötésekor tévedésben vagy téves feltevésben volt.
(7) A megtévesztés hatására kötött megállapodást megtámadhatja, akit a másik fél szándékos magatartásával
tévedésbe ejt vagy tévedésben tart.
(8) A megállapodást megtámadhatja, akit a másik fél jogellenes fenyegetéssel vett rá a megállapodás megkötésére.
(9) A (7) és (8) bekezdésben foglalt szabályokat kell alkalmazni, ha a megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés harmadik
személy részéről történt és erről a másik fél tudott vagy tudnia kellett.
(10) A megtámadás határideje harminc nap, amely a tévedés, megtévesztés, téves feltevés felismerésétől, vagy
jogellenes fenyegetés esetén a kényszerhelyzet megszűnésétől kezdődik. A megtámadási határidőre az elévülés
szabályai megfelelően irányadók azzal, hogy hat hónap elteltével a megtámadás joga nem gyakorolható.
(11) A megtámadásra irányuló jognyilatkozatot a (10) bekezdésben meghatározott határidőn belül írásban kell a másik
féllel közölni.
(12) A sikeresen megtámadott megállapodás érvénytelen.
(13) A fél titkos fenntartása vagy rejtett indoka a megállapodás érvényességét nem érinti.
75. §		
[Az érvénytelenség jogkövetkezménye]
(1) Az érvénytelen megállapodás alapján létrejött jogviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket úgy kell
tekinteni, mintha azok érvényes megállapodás alapján állnának fenn. Az érvénytelen megállapodás alapján létrejött
jogviszonyt – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – a kormányzati igazgatási szerv köteles haladéktalanul,
azonnali hatállyal megszüntetni, feltéve, hogy az érvénytelenség okát a felek a közérdek sérelme nélkül rövid időn
belül nem hárítják el.
(2) A kormányzati igazgatási szerv köteles a kormánytisztviselőnek annyi időre járó illetményt megfizetni, amennyi
a felmentés esetén járna, továbbá megfelelően alkalmazni kell a végkielégítés szabályait is, ha a kinevezés
a munkáltató oldalán felmerült okból érvénytelen, és azt az (1) bekezdés alapján meg kell szüntetni.
(3) Ha a megállapodás valamely része érvénytelen, helyette a jogszabályt kell alkalmazni, kivéve, ha a felek
az érvénytelen rész nélkül nem állapodtak volna meg.
(4) Az egyoldalú jognyilatkozat érvénytelensége esetén e jognyilatkozatból jogok és kötelezettségek nem származnak.
(5) A jogviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozat érvénytelensége esetén – a kormányzati igazgatási szerv saját
jognyilatkozatának sikeres megtámadását kivéve – a jogellenes jogviszony megszüntetés jogkövetkezményeit kell
megfelelően alkalmazni.
(6) A megállapodás érvénytelenségéből származó kár megtérítésére az e törvény szerinti kártérítési felelősség
szabályait kell megfelelően alkalmazni.

XII. FEJEZET
A MAGYAR KORMÁNYTISZTVISELŐI KAR
76. §		
[A Magyar Kormánytisztviselői Kar jogállása]
(1) A Magyar Kormánytisztviselői Kar (a továbbiakban: MKK) a kormánytisztviselők önkormányzattal rendelkező,
közigazgatási szakmai köztestülete.
(2) Az MKK jogi személy.
(3) Az MKK kötelező tagsági jogviszony alapján működik. A kormánytisztviselő a kinevezéssel válik az MKK tagjává.
(4) A tagság nem zár ki más kamarai tagsági viszonyt.
(5) Az MKK szervezete képviseleti, ügyintézői testületekből, valamint tisztségviselőkből és ügyintézői szervből áll.
(6) Az MKK legfőbb képviseleti, döntéshozó szerve az Országos Közgyűlés.
(7) Az MKK legfőbb ügyintézői testülete az Országos Elnökség (a továbbiakban: Elnökség).
(8) Az Elnökség tagjai:
a)
az elnök, az alelnökök;
b)
az Országos Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke;
c)
az Országos Etikai Bizottság elnöke.
(9) Az elnök az MKK képviseletét önállóan gyakorolja, jogkörét az Alapszabályban meghatározott módon átruházhatja.
Az elnök munkáját az Országos Közgyűlés által megválasztott legfeljebb öt alelnök segíti. Az elnök e tisztségében
államtitkári illetményre és juttatásra jogosult. Az elnök kormányzati szolgálati jogviszonyában mentesül
a munkavégzési és a rendelkezésreállási kötelezettsége alól, erre tekintettel e jogviszonyában illetményre és egyéb
juttatásra nem jogosult.
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(10) Az elnök irányítja az MKK Országos Irodáját.
(11) Az MKK szervezetére, valamint működésére vonatkozó szabályokat a Kormány rendeletben határozza meg.
77. §		
[Az MKK feladat- és hatásköre]
(1) Az MKK a feladatait az országos, valamint a fővárosban és a megyékben (a továbbiakban együtt: területi szint)
működő szervezete útján látja el.
(2) Az MKK tagjai a Kormány rendeletében és az MKK Alapszabályában meghatározott módon és feltételek szerint
tagozatokat alakíthatnak, amelyek ellátják az Alapszabályban, illetve a kormányrendeletben meghatározott
szervezet által átruházott feladatokat.
(3) Az MKK
a)
védi a Kormánytisztviselői Kar tekintélyét, testületeinek és tagjainak érdekeit, valamint a kormánytisztviselő
jogait;
b)
megalkotja a hivatásetikai részletszabályokat, kialakítja – a Kormány rendeletében meghatározottak szerint –
az etikai eljárás rendszerét, valamint lefolytatja az etikai eljárásokat;
c)
a kormánytisztviselő kérelmére etikai igazolást bocsát ki az MKK tagjai számára, amellyel igazolja, hogy
az adott tag ellen etikai eljárás nincs folyamatban, valamint etikai büntetés hatálya alatt nem áll;
d)
konzultációs joggal közreműködik a kormánytisztviselők foglalkoztatását és hivatásgyakorlásának feltételeit
befolyásoló, a kormánytisztviselő számára előírt szakmai vizsgákkal kapcsolatos, valamint az MKK-t érintő
jogszabályok megalkotásában;
e)
véleményét ki kell kérni
ea)
a kormányzati szolgálati jogviszonnyal összefüggő kérdésekben,
eb)
a központi és a társadalombiztosítási költségvetésnek a kormányzati szolgálati jogviszonyban
állókat érintő rendelkezéseivel összefüggésben, valamint
ec)
az igazgatási állománnyal és személyi juttatásokkal való gazdálkodás elvi kérdéseiben;
f)
kezdeményezheti a Kormánynál a kormánytisztviselők élet- és munkakörülményeit, valamint foglalkoztatási
feltételeit és a hivatás gyakorlását érintő jogszabályok megalkotását, illetve módosítását;
g)
a feladat- és hatáskörét érintő bármely kérdésben felterjesztési jogot gyakorol;
h)
kezdeményezheti az igazságügyért felelős miniszternél a kormányzati szolgálati jogviszonnyal kapcsolatos
jogszabálysértő gyakorlat megváltoztatását;
i)
megalkotja működési szabályait;
j)
tagjairól és szerveiről nyilvántartást vezet;
k)
a kiváló munka elismeréseként díjakat alapíthat és adományozhat;
l)
a Kormánynál, a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszternél, illetve
az illetékes szerv vezetőjénél kezdeményezheti – kormányrendeletben meghatározott – kitüntetés vagy más
elismerés adományozását;
m)
szakmai konferenciákat, tudományos tanácskozásokat, felkészítő továbbképzéseket szervezhet;
n)
pályázatokat írhat ki és bírálhat el, illetve kiadványokat jelentethet meg a közigazgatás fejlesztésére,
gyakorlatának egységesítésére, a közigazgatási példaadó munkamódszerek megismertetésére,
hagyományainak ápolására;
o)
tagjai számára jóléti, szociális és egyéb kedvezményes szolgáltatásokat nyújthat;
p)
megfigyelőként részt vesz a kormánytisztviselők vizsgáztatásában és továbbképzésében, indokolt esetben
törvényességi és egyéb intézkedést kezdeményez;
q)
tagot delegál a Közigazgatási Továbbképzési Kollégiumba;
r)
megalkotja éves költségvetését, elfogadja az éves költségvetés végrehajtásáról szóló, a számviteli törvény
szerinti beszámolót;
s)
ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket törvény vagy kormányrendelet az MKK számára meghatároz.
(4) A fővárosi, megyei illetékességű kormányzati igazgatási szerv vezetője köteles kikérni a területi szinten működő
MKK véleményét a kormánytisztviselők munkavégzésére, munka- és pihenőidejére, jutalmazására, valamint
juttatásaira vonatkozó, a kormányzati igazgatási szerv vezetőjének hatáskörébe utalt szabályozásról. A területi
szinten működő MKK jogosult véleményezni a kormánytisztviselők csoportját érintő fővárosi, megyei illetékességű
kormányzati igazgatási szerv által hozott munkáltatói intézkedést vagy annak tervezetét, ezzel összefüggésben
konzultációt kezdeményezni.
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(5) A kormányzati igazgatási szerv nem köteles tájékoztatást adni vagy konzultációt folytatni, ha ez olyan tény,
információ, megoldás vagy adat nyilvánosságra kerülésével járhat, amely a közszolgálat érdekeit, illetve működését
vagy a kormányzati igazgatási szerv jogos érdekeit, illetve működését veszélyeztetné.
(6) Az MKK tagja olyan tényt, információt, megoldást vagy adatot, amelyet a kormányzati igazgatási szerv jogos
érdekei, illetve működése, valamint a közszolgálat érdekei, illetve működése védelmében kifejezetten bizalmasan
vagy minősített adatként való kezelésre történő utalással hozott tudomására, semmilyen módon nem hozhatja
nyilvánosságra és azt az e törvényben meghatározott célok elérésén kívüli tevékenységben semmilyen módon nem
használhatja fel.
(7) Az MKK tagja a tevékenysége során tudomására jutott információkat csak a kormányzati igazgatási szerv jogos
érdekeinek, illetve működésének, valamint a közszolgálat érdekeinek, illetve működésének veszélyeztetése,
valamint a személyiségi jogok megsértése nélkül hozhatja nyilvánosságra.
78. §		
[A tagsági viszonnyal összefüggő adatkezelés szabályai]
(1) A kormányzati igazgatási szerv a kormányzati szolgálati jogviszony létesítéséről és megszűnéséről legkésőbb
tizenöt napon belül tájékoztatja az MKK kormányrendeletben kijelölt szervét.
(2) Az MKK tagja a nyilvántartásba vétel, annak elmulasztása, illetve a nyilvántartásból való törlés ellen
a kormányrendeletben kijelölt szervhez fellebbezéssel élhet. A nyilvántartással kapcsolatos döntésekkel, illetve
mulasztással szembeni jogorvoslatra az Ákr. rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) Az MKK a 77. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott etikai eljárások eredményéről – a Kormány rendeletében
megállapítottak szerint – nyilvántartást vezet.
(4) Az MKK kormányrendeletben kijelölt szerve a tagnyilvántartási adatok körében az MKK 77. § (3) bekezdésében
meghatározott feladatainak ellátása céljából kezeli a 3. melléklet szerinti közszolgálati alapnyilvántartás adatköréből
az I/A. 1–4., 9–11., I/B. 1–2., II.1., a III.1. és kizárólag a korábban fennálló kormányzati szolgálati és közszolgálati
jogviszony tekintetében a III.6., a IV.1., az V.1–2., 5. és 8. pontban foglalt, valamint a tagsági viszonyból eredő
jogokkal és kötelezettségekkel összefüggésben keletkezett adatokat. Az MKK által kezelt adatokat a kormányzati
igazgatási szerv az (1) bekezdésben meghatározott időpontban adja át az MKK részére. A kezelt adatokat a tagsági
viszony megszűnését követő öt év elteltével törölni kell.

XIII. FEJEZET
A KORMÁNYZATI SZOLGÁLATI JOGVISZONY ÉS ANNAK ALANYAI
79. §		
[A kormányzati szolgálati jogviszony]
A kormányzati szolgálati jogviszony a köz szolgálata és munkavégzés céljából létesített különleges jogviszony.
80. §		
[A Kormány mint munkáltató]
(1) A kormányzati szolgálati jogviszony a Kormány mint munkáltató és a kormánytisztviselő mint foglalkoztatott között
jön létre.
(2) A kormányzati szolgálati jogviszonyt nem érinti a Kormány összetételének megváltozása és a Kormány
megbízatásának megszűnése.
(3) A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. év I. törvény 18. § (3) bekezdése szerinti munkáltató szerv alatt,
valamint az adózás rendjéről szóló törvény szerinti munkáltató alatt azt a kormányzati igazgatási szervet kell érteni,
amelynél a kormánytisztviselő az álláshelye szerinti feladatát ellátja vagy ellátta.
(4) A Kormány a kormányzati szolgálati jogviszonnyal összefüggő munkáltatói feladatok ellátása érdekében kezeli
a kormánytisztviselő közszolgálati személyügyi nyilvántartásban szereplő adatait.
81. §		
[A munkáltatói jogkör gyakorlója]
(1) A kormánytisztviselő felett a munkáltatói jogokat a Kormány nevében – törvény vagy kormányrendelet
eltérő rendelkezése hiányában – a kormányzati igazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője gyakorolja
(a továbbiakban: munkáltatói jogkör gyakorlója).
(2) A munkáltatói jogkör gyakorlója a munkáltatói jogok gyakorlását – a (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel –
írásban átruházhatja a szakmai felsővezetői vagy szakmai vezetői álláshelyet betöltő kormánytisztviselőre.
Az átruházott munkáltatói jogkör nem ruházható tovább.
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(3) Nem ruházható át:
a)
a kormányzati igazgatási szerv alaplétszámába tartozó álláshelyen ellátandó feladat meghatározása,
b)
a kormányzati igazgatási szerv alaplétszámába tartozó álláshely betöltése szakmai követelményeinek
meghatározása,
c)
az 53. § (4) bekezdése alapján betölteni engedélyezett, központosított álláshely-állományba tartozó
álláshelyen ellátandó feladat meghatározása,
d)
az 53. § (4) bekezdése alapján betölteni engedélyezett, központosított álláshely-állományba tartozó állás
betöltése szakmai feltételeinek meghatározása.
(4) Ha a munkáltatói jogkört nem az arra jogosított személy gyakorolta, intézkedése érvénytelen, kivéve, ha a jogkör
gyakorlója a jognyilatkozatot hat hónapon belül írásban jóváhagyta.
(5) A kormányzati szolgálati jogviszonnyal kapcsolatos munkáltatói jogkör gyakorlásával és átruházásával összefüggő
részletes szabályokat a Kormány rendeletben állapítja meg.

XIV. FEJEZET
A KORMÁNYZATI SZOLGÁLATI JOGVISZONY LÉTESÍTÉSE
82. §		
[A kinevezés általános feltételei]
(1) Kormányzati szolgálati jogviszony
a)
büntetlen előéletű,
b)
cselekvőképes,
c)
legalább érettségi végzettséggel vagy középszintű szakképesítéssel rendelkező, valamint
d)
eskütételi kötelezettségét teljesítő
magyar állampolgárral létesíthető és tartható fenn.
(2) Nem létesíthető kormányzati szolgálati jogviszony azzal, aki állam elleni bűncselekmény [a Büntető Törvénykönyvről
szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) XXIV. Fejezet, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi
IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) X. fejezet], igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény
(Btk. XXVI. Fejezet, illetve az 1978. évi IV. törvény XV. fejezet VI. cím), korrupciós bűncselekmény (Btk. XXVII. Fejezet)
vagy közélet tisztasága elleni, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény (1978. évi IV. törvény
XV. fejezet VII. és VIII. cím), hivatali bűncselekmény (Btk. XXVIII. Fejezet, illetve az 1978. évi IV. törvény XV. fejezet
IV. cím), illetve közbizalom elleni bűncselekmény (Btk. XXXIII. Fejezet, illetve az 1978. évi IV. törvény XVI. fejezet
III. cím) miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt áll.
(3) Ha az álláshelyen ellátandó feladatok körébe tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelése,
felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése tartozik, a kormányzati szolgálati jogviszony az (1) és (2) bekezdésben
meghatározottakon túl nem létesíthető azzal, aki
a)
a 2013. június 30-ig hatályban volt emberölés [az 1978. évi IV. törvény 166. § (2) bekezdés i) pont],
öngyilkosságban közreműködés [1978. évi IV. törvény 168. § (2) bekezdés], személyi szabadság megsértése
[1978. évi IV. törvény 175. § (3) bekezdés e) pont], emberkereskedelem [1978. évi IV. törvény 175/B. §
(2) bekezdés a) pont és (5) bekezdés], családi állás megváltoztatása [1978. évi IV. törvény 193. § (2) bekezdés
b) pont], kiskorú veszélyeztetése [1978. évi IV. törvény 195. § (1)–(3) bekezdés], erőszakos közösülés [1978. évi
IV. törvény 197. § (2) bekezdés a) pont és (3) bekezdés], szemérem elleni erőszak [1978. évi IV. törvény 198. §
(2) bekezdés a) pont és (3) bekezdés], megrontás (1978. évi IV. törvény 201–202/A. §), tiltott pornográf
felvétellel visszaélés (1978. évi IV. törvény 204. §), üzletszerű kéjelgés elősegítése [1978. évi IV. törvény 205. §
(3) bekezdés a) pont], visszaélés kábítószerrel [1978. évi IV. törvény 282/B. § (1) bekezdés, (2) bekezdés a) és
c) pont, 282/B. § (5) bekezdés és (7) bekezdés a) pont] hatálya alatt áll,
b)
tiltott toborzás [Btk. 146. § (3) bekezdés], emberölés [Btk. 160. § (2) bekezdés i) pont], öngyilkosságban
közreműködés [Btk. 162. § (2) bekezdés], emberi test tiltott felhasználása [Btk. 175. § (3) bekezdés
a) pont], kábítószer-kereskedelem [Btk. 177. § (1) bekezdés a) és b) pont], kábítószer birtoklása [Btk. 179. §
(1) bekezdés a) pont és (2) bekezdés], kóros szenvedélykeltés (Btk. 181. §), teljesítményfokozó szerrel
visszaélés [Btk. 185. § (3) és (5) bekezdés], emberrablás [Btk. 190. § (2) bekezdés a) pont és (3) bekezdés
a) pont], emberkereskedelem [Btk. 192. § (4) bekezdés a) pont, (5) és (6) bekezdés], kényszermunka
[Btk. 193. § (2) bekezdés c) pont], személyi szabadság megsértése [Btk. 194. § (2) bekezdés a) pont és
(3) bekezdés], szexuális kényszerítés [Btk. 196. § (2) bekezdés a) pont és (3) bekezdés], szexuális erőszak
[Btk. 197. § (2) bekezdés, (3) bekezdés a) pont és (4) bekezdés], szexuális visszaélés (Btk. 198. §), kerítés
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[Btk. 200. § (2) bekezdés és (4) bekezdés a) pont], prostitúció elősegítése [Btk. 201. § (1) bekezdés
c) pont és (2) bekezdés], gyermekprostitúció kihasználása (Btk. 203. §), gyermekpornográfia (Btk. 204. §),
szeméremsértés [Btk. 205. § (2) bekezdés], kiskorú veszélyeztetése (Btk. 208. §), gyermekmunka (Btk. 209. §),
családi jogállás megsértése [Btk. 213. § (2) bekezdés b) pont] miatt büntetőeljárás hatálya alatt áll,
c)
a Btk. 52. § (3) bekezdése szerinti foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, és
d)
az a) és b) pontban meghatározott bűncselekmények elkövetése miatt kényszergyógykezelés alatt áll.
Kormányzati szolgálati jogviszony nem létesíthető azzal, akivel szemben a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott
a)
szándékos bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztést szabtak ki,
aa)
öt évet el nem érő szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított öt évig,
ab)
ötévi vagy azt meghaladó szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított nyolc évig;
b)
szándékos bűncselekmény miatt közérdekű munkát vagy pénzbüntetést szabtak ki, a mentesítés beálltától
számított két évig;
c)
szándékos bűncselekmény miatt végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztést szabtak ki, a mentesítés
beálltától számított három évig.
A (2) és (4) bekezdésben foglaltakon túl pártfogó felügyelőnek nem lehet kinevezni továbbá azt,
a)
aki büntetlen előéletű, de a bíróság bűncselekmény elkövetése miatt büntetőjogi felelősségét jogerős
ügydöntő határozatban megállapította,
aa)
szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, ötévi vagy azt meghaladó végrehajtandó
szabadságvesztés büntetés esetén a mentesítés beálltától számított tizenkét évig,
ab)
szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, öt évet el nem érő végrehajtandó szabadságvesztés
esetén a mentesítés beálltától számított tíz évig,
ac)
szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés esetén
a mentesítés beálltától számított nyolc évig,
ad)
szándékos bűncselekmény miatt kiszabott közérdekű munka vagy pénzbüntetés esetén
a mentesítés beálltától számított öt évig,
ae)
szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett pénzbüntetés esetén
a mentesítés beálltától számított három évig,
af )
gondatlan bűncselekmény miatt kiszabott, végrehajtandó szabadságvesztés büntetés esetén
a mentesítés beálltától számított nyolc évig,
ag)
gondatlan bűncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés esetén
a mentesítés beálltától számított öt évig,
ah)
gondatlan bűncselekmény miatt kiszabott közérdekű munka esetén a mentesítés beálltától
számított három évig,
b)
akivel szemben a bíróság kényszergyógykezelést alkalmazott, a kényszergyógykezelést megszüntető végzés
jogerőre emelkedésétől számított három évig;
c)
akivel szemben a bíróság próbára bocsátást alkalmazott, a próbaidő, annak meghosszabbítása esetén
a meghosszabbított próbaidő elteltétől számított három évig;
d)
aki büntetőeljárás – ide nem értve a magánvádas vagy a pótmagánvádas eljárást – hatálya alatt áll;
e)
aki a kormányzati szolgálati jogviszony alapján végzett tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt áll.
Jogszabály alapján nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső kormányzati szolgálati jogviszony nem létesíthető azzal,
akinek a nemzetbiztonsági ellenőrzése során nemzetbiztonsági kockázatot állapítottak meg, kivéve, ha az arra
feljogosított személy, szerv a kormányzati szolgálati jogviszony létesítését jóváhagyta.
Ha a kormánytisztviselő a kormányzati szolgálati jogviszonya fennállása alatt válik nemzetbiztonsági ellenőrzés alá
eső személlyé, és
a)
a nemzetbiztonsági ellenőrzéséhez nem járul hozzá vagy
b)
nemzetbiztonsági ellenőrzése során nemzetbiztonsági kockázatot állapítottak meg és a kormányzati
szolgálati jogviszony fenntartását a jogszabály szerint arra feljogosított személy, szerv nem hagyta jóvá,
a kormányzati szolgálati jogviszonyt azonnali hatállyal meg kell szüntetni.
A kormányzati szolgálati jogviszonynak a (7) bekezdés szerinti megszüntetése esetén a kormánytisztviselőt
felmentési idő és végkielégítés nem illeti meg. A megszüntetés okát és jogkövetkezményeit közölni kell
a kormánytisztviselővel.
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(9) Ha a rendőrségről szóló törvény lehetővé teszi, hogy a kormánytisztviselő szolgálati feladatainak törvényes
ellátását a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv – törvényben meghatározott esetekben
és módon – megbízhatósági vizsgálattal ellenőrizze, a kormányzati szolgálati jogviszony létesítésének és
fenntartásának feltétele az ellenőrzéshez való hozzájárulás.
(10) Nem nevezhető ki kormánytisztviselőnek az e törvény értelmében meghatározott öregségi nyugdíjra való
jogosultsággal rendelkező személy, kivéve, ha a Kormány a munkáltatói jogkör gyakorlójának kérelmére hozzájárul
a kormánytisztviselő foglalkoztatásához.
(11) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feltétel teljesítése alól mentesül a külképviseletekről és a tartós
külszolgálatról szóló törvény szerinti külképviselet adminisztratív és technikai személyzetének az a tagja, aki
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 9. § (6) bekezdése szerinti középfokú végzettséggel
rendelkezik.
(12) Az e törvényben meghatározott alkalmazási feltételek alól – a (11) bekezdésben meghatározott kivétellel –
felmentés nem adható. A kormánytisztviselőnek a kormányzati szolgálati jogviszony teljes időtartama alatt meg kell
felelnie az e törvényben meghatározott alkalmazási feltételeknek.
(13) A miniszterelnök a Miniszterelnöki Kormányiroda, valamint az általános politikai koordinációért felelős miniszter
által vezetett minisztérium állományába tartozó kormánytisztviselőt feljogosíthatja miniszterelnöki tanácsadói vagy
miniszterelnöki főtanácsadói megnevezés használatára.
83. §		
[A kiválasztási eljárás]
(1) Jogszabály vagy a munkáltatói jogkör gyakorlójának döntése alapján a kinevezés meghívásos vagy pályázati eljárás
(a továbbiakban együtt: kiválasztási eljárás) alapján történhet. Pályázati eljárás esetén kinevezést adni csak olyan
személynek lehet, aki a pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek megfelelt.
(2) A kiválasztási eljárás előkészítéséhez és lefolytatásához szükséges időtartamot az 55. § (2) bekezdésében foglalt
határidő figyelembevételével kell meghatározni.
(3) A személyügyi központ toborzási adatbázist működtet a kiválasztás, a lehetséges pályázók tájékoztatásának
elősegítésére. A toborzási adatbázisba az a magyar állampolgár kérheti felvételét, aki büntetlen előéletű,
cselekvőképes és legalább érettségi végzettséggel vagy középszintű szakképesítéssel rendelkezik. A 4. melléklet
határozza meg azokat az adatokat, amelyeket a toborzási adatbázisba felvételét kérő személynek kötelezően kell,
illetve választhatóan lehet megadnia.
(4) A kormányzati igazgatási szerv vezetője a betöltetlen álláshely betöltése céljából a toborzási adatbázisban
nyilvántartott személyek egyéni azonosításra alkalmas módon nyilvántartott adataihoz közvetlenül hozzáférhet.
(5) A toborzási adatbázisba felvételüket kérők, a kiválasztási eljárásban részt vevők, valamint a kormánytisztviselők
kötelezően kitöltendő önéletrajza (a továbbiakban: önéletrajz) tartalmazza a Kormány rendeletében meghatározott
kötelező adatköröket, valamint az önéletrajzhoz csatolandó, az önéletrajzban foglaltakat igazoló mellékleteket,
illetve tartalmazhat egyéb kiegészítő információkra vonatkozó adatokat.
(6) A (4) és (5) bekezdés alapján megismert személyes adatokat a kormányzati igazgatási szerv a kormányzati szolgálati
jogviszony létesítéséről meghozott döntés időpontjáig vagy – kormányzati szolgálati jogviszony létesítése és
fennállása esetén – a kormányzati szolgálati jogviszony megszűnéséig, illetve megszüntetéséig kezelheti.
84. §		
[Igazolás a hatósági bizonyítvány alapján]
(1) A kormányzati szolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy a kinevezést megelőzően hatósági
bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá nem áll a 82. § szerinti büntetőeljárás hatálya alatt.
(2) Az, aki a 82. § (3) bekezdése szerinti kormányzati igazgatási szervnél kíván kormányzati szolgálati jogviszonyt
létesíteni, az (1) bekezdésben foglaltakon túl azt is igazolja, hogy az ott meghatározott kizáró feltételek nem állnak
fenn vele szemben.
(3) A pártfogó felügyelőként kormányzati szolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy az (1) bekezdésben
foglaltakon túl hatósági bizonyítvánnyal azt is igazolja, hogy a 82. § (5) bekezdésében foglalt kizáró feltételek nem
állnak fenn vele szemben.
(4) A munkáltatói jogkör gyakorlója felhívására a kormányzati szolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy
hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a kormányzati
szolgálati jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.
(5) Indokolt esetben a munkáltatói jogkör gyakorlója írásban felszólíthatja a kormánytisztviselőt, hogy a felhívástól
számított tizenöt munkanapon belül – ha e határidőn belül menthető ok miatt nem lehetséges, annak megszűnését
követően haladéktalanul – hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy
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a)
b)
c)

büntetlen előéletű,
nem áll az álláshelyéhez kapcsolódó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
az a) pontban foglaltakon túlmenően, pártfogó felügyelő esetén, hogy a 82. § (5) bekezdésében foglalt kizáró
feltételek nem állnak fenn vele szemben, továbbá
d)
az a) pontban foglaltakon túlmenően, a 82. § (3) bekezdése szerinti kormányzati igazgatási szervvel fennálló
kormányzati szolgálati jogviszony esetén nem áll fenn vele szemben a 82. § (4) és (5) bekezdésében foglalt
kizáró feltétel.
(6) A kormányzati igazgatási szerv a foglalkoztatást kizáró és az (1)–(4) bekezdés alapján vizsgálandó ok ellenőrzése
céljából kezeli
a)
a kormánytisztviselőként kormányzati szolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy,
b)
a kormánytisztviselő
azon személyes adatait, amelyeket a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány tartalmaz.
(7) Az (1)–(6) bekezdésben foglaltak alapján megismert személyes adatokat a kormányzati igazgatási szerv
a kormányzati szolgálati jogviszony létesítéséről meghozott döntés időpontjáig, vagy – kormányzati szolgálati
jogviszony létesítése és fennállása esetén – a kormányzati szolgálati jogviszony megszűnéséig, illetve
megszüntetéséig kezeli.
85. §		
[A kormányzati szolgálati jogviszony létesítése, a kinevezés időtartama]
(1) A kormányzati szolgálati jogviszony kinevezéssel és annak elfogadásával jön létre. Kormányzati szolgálati jogviszony
határozott és határozatlan időre egyaránt létrehozható. Eltérő rendelkezés hiányában a kormányzati szolgálati
jogviszony határozatlan időre és teljes munkaidőre jön létre. A kinevezést és annak elfogadását írásba kell foglalni.
Az írásba foglalás elmulasztása miatt a kinevezés érvénytelenségére csak a kormánytisztviselő – a munkába lépést
követő harminc napon belül – hivatkozhat.
(2) A határozott idejű kormányzati szolgálati jogviszony időtartamát naptárilag vagy más alkalmas módon – így
különösen meghatározott munka elvégzéséhez, feladat ellátásához vagy esemény bekövetkeztéhez kötődően – kell
meghatározni. A kormányzati szolgálati jogviszony megszűnésének időpontja – tartós külszolgálat megszüntetése
kivételével – nem függhet kizárólag a kormányzati igazgatási szerv, illetve a kormánytisztviselő akaratától, ha a felek
a kormányzati szolgálati jogviszony időtartamát nem naptárilag határozták meg. Ez utóbbi esetben a munkáltatói
jogkör gyakorlója tájékoztatja a kormánytisztviselőt a kormányzati szolgálati jogviszony várható időtartamáról.
86. §		
[A kinevezési okmány]
(1) A kinevezési okmány
a)
a kormányzati szolgálati jogviszony létesítéséről szóló okiratból és
b)
a kormányzati szolgálati jogviszony tartalmi elemeit meghatározó beosztási okiratból áll.
(2) A beosztási okiratnak tartalmaznia kell
a)
a kormányzati szolgálati jogviszony kezdetének napját,
b)
a kormányzati szolgálati jogviszony időtartamát,
c)
a kormánytisztviselő próbaidejének kezdő és befejező napját a (7) bekezdésben foglalt kivételekkel,
d)
a kormánytisztviselőt foglalkoztató kormányzati igazgatási szerv és szervezeti egység megnevezését,
e)
a kormánytisztviselő munkavégzésének helyét,
f)
a kormánytisztviselő munkaidejét,
g)
a kormánytisztviselő álláshelyének besorolását,
h)
a kormánytisztviselő illetményét, valamint
i)
az álláshelyen ellátandó feladatok meghatározását.
(3) Az álláshelyen ellátandó feladat meghatározható a kormányzati igazgatási szerv szabályzatára történő hivatkozással.
(4) A kinevezési okmány a kormányzati szolgálati jogviszonyt érintő egyéb kérdésekről is rendelkezhet.
(5) A kinevezési okmányt a munkáltatói jogkör gyakorlója állítja ki.
(6) Ha a kinevezés érvénytelenségét a munkába lépés előtt állapítják meg, akkor az érvénytelenséget előidéző ok
megszüntetéséig a kormánytisztviselő nem állítható munkába. Ha az érvénytelenség oka a munka megkezdése
után jut a munkáltatói jogkör gyakorlójának tudomására, a kormánytisztviselőt az érvénytelenség orvoslásáig
a munkavégzéstől el kell tiltani.
(7) A kinevezési okmányban – a (10) bekezdés, az 59. §, a 88. § (4) bekezdése, a 89. § (6) bekezdése, a 104. §
(9) bekezdése és a 107. § (11) bekezdése kivételével – a kormányzati szolgálati jogviszony létesítésekor legalább
három, de legfeljebb hat hónapig terjedő próbaidőt kell kikötni.
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(8) A próbaidő nem hosszabbítható meg.
(9) A próbaidő alatt a kormányzati szolgálati jogviszonyt bármelyik fél indokolás nélkül, azonnali hatállyal
megszüntetheti.
(10) A három hónapnál rövidebb idejű kinevezés esetén a felek megállapodhatnak a próbaidő kikötéséről azzal, hogy
a próbaidő legfeljebb a határozott idejű kinevezés időtartamának a fele lehet.
87. §		
[Az eskü]
(1) A kormánytisztviselőnek a kinevezésekor esküt kell tennie a kötelességeinek pontos betartására.
(2) Az eskü letétele a munkáltatói jogkör gyakorlója vagy az általa kijelölt vezető előtt, az esküokmány aláírásával
történik, amelyet a kormánytisztviselő legkésőbb a kinevezés aláírásától számított 30 napon belül, szóban is
megerősíthet.
(3) Az eskü szövege a következő:
„Én, ……………………………………… becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; tisztségemet a magyar
nemzet javára gyakorolom.”
(Az eskütevő meggyőződése szerint:)
„Isten engem úgy segéljen!”
(4) A kormányzati igazgatási szerv köteles az eskü szóbeli megerősítését a kormánytisztviselő számára lehetővé tenni.
88. §		
[Az ösztöndíj]
(1) A Kormány a közigazgatási szakmai gyakorlat támogatására ösztöndíjat alapíthat.
(2) Az ösztöndíjat elnyert személy (a továbbiakban: ösztöndíjas) a kormányzati igazgatási szervvel ösztöndíjas
jogviszonyban áll.
(3) Az ösztöndíjas jogviszony beszámít
a)
az álláshelyi elismeréshez és a szolgálati elismeréshez szükséges időtartamba,
b)
a közigazgatási szakvizsgához szükséges gyakorlati időbe,
c)
a közigazgatási gyakorlatba.
(4) Az ösztöndíjas jogviszonyt létrehozó szerződésben meghatározott feltételek sikeres teljesítését követően
az ösztöndíjassal első munkavégzésre irányuló jogviszonyként az ösztöndíjas jogviszony megszűnését követő
egy éven belül elsőként kormányzati szolgálati jogviszonyt létesítő kormányzati igazgatás szerv próbaidőt nem
köthet ki.
(5) Az ösztöndíjas jogviszonyra
a)
megfelelően alkalmazni kell e törvény 64. §-át, 66–68. §-át, 70–75. §-át, 86. § (2) bekezdés a), f ) és g) pontját,
90. § (1) bekezdését, 91. § (1) bekezdés b), c), e)–j) pontját és (2)–(5) bekezdését, 93. § (1) és (2) bekezdését,
94. §-át, 98. §-át, 115. §-át, 118. § (3) bekezdését, 119. § (1), (3) és (5) bekezdését, (6) bekezdés a) pontját
és a (11) bekezdését, 120. §-át, 121. § (1), (4) és (6) bekezdését, 127. §-át, 128. § (1) és (6)–(8) bekezdését,
129. § (1), (10)–(12), (16)–(17) és (21)–(22) bekezdését, 133. § (1) bekezdés a) pontjából a rendes munkaidő
nyilvántartására vonatkozó szabályokat és az (1) bekezdés c) pontját, 135. § (3) bekezdés a) és d) pontját,
136. és 137. §-át, 139. §-át, 155. §-át, 164. § (1)–(11) és (20)–(28) bekezdését, 165. §-át, 169. §-át,
b)
ahol e törvény
ba)
illetményt említ, azon ösztöndíjat;
bb)
kinevezést vagy kinevezési okmányt említ, azon ösztöndíjas jogviszonyt létrehozó szerződést;
bc)
kormányzati szolgálati jogviszonyt említ, ott ösztöndíjas jogviszonyt;
bd)
kormánytisztviselőt említ, ott ösztöndíjast;
be)
kormányzati igazgatási szervet említ, azon befogadó intézményt;
bf )
munkát, munkavégzést, feladatkört említ, azon szakmai gyakorlatot;
bg)
szabadságot említ, azon távollétet
kell érteni.
89. §		
[A kinevezés módosítása]
(1) A kinevezést a munkáltatói jogkör gyakorlója egyoldalú jognyilatkozatával módosíthatja.
(2) A kinevezés módosítására – az (1) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kinevezésre vonatkozó szabályokat kell
megfelelően alkalmazni.
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(3) A kormánytisztviselő a kinevezése módosításának közlésétől számított négy munkanapon belül írásban kérheti
a felmentését, ha
a)
illetményének összege a kinevezés módosítást követőn korábbi illetményének 80%-át nem éri el,
b)
a munkaideje változik,
c)
a munkavégzésének helye a település határán kívülire változik,
d)
iskolai végzettségének, szakképzettségének vagy szakképesítésének, szakmai tapasztalatának meg nem
felelő feladatok ellátására kötelezik,
e)
a munkáltatói jogkör gyakorlója a szakmai vezetői álláshelyen foglalkoztatott kormánytisztviselőt ügyintézői
álláshelyre helyezi,
f)
elhelyezkedési korlátozás alá eső álláshelyen kívánja a munkáltatói jogkör gyakorlója továbbfoglalkoztatni.
(4) Ha a kormánytisztviselő nem kéri a (3) bekezdés alapján a felmentését, a kinevezés-módosítás a kormánytisztviselő
által elfogadottnak minősül.
(5) A (3) bekezdésben foglalt kérelemre a kormánytisztviselőt – a nyilatkozattétel időpontjával kezdődően – a 107. §
(2) bekezdés g) pontja alapján fel kell menteni, a felmentési időre járó illetmény, a végkielégítés, valamint az egyéb
járandóságai összegének meghatározásakor a kinevezésmódosítást megelőző illetményét kell alapul venni.
(6) Ha a kormánytisztviselő az álláshelyétől eltérő kormányzati igazgatási szervnél kívánja a foglalkoztatását,
az erre vonatkozó jognyilatkozatát az őt foglalkoztató álláshelye szerinti kormányzati igazgatási szerv felé
a munkahelyváltás tervezett időpontját legalább 30 nappal megelőzően megteszi. A bejelentést követő 30. napig
a kormánytisztviselő ellátja a kormányzati igazgatási szervnél a feladatait. A bejelentést követő 31. naptól
a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonya nyugszik. A kormánytisztviselő a kormányzati szolgálati
jogviszonyának nyugvása alatt illetményre nem jogosult és munkavégzési kötelezettsége nem áll fenn. Ha a fogadó
kormányzati igazgatási szerv a kormányzati szolgálati jogviszony nyugvásának kezdőidőpontját követő 30 napon
belül a kormánytisztviselő új beosztási okiratát kiállítja, a kormánytisztviselő jogviszonya folyamatos. Ha nem kerül
sor a kormánytisztviselő új beosztási okiratának kiállítására, a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonya
a jogviszony nyugvásának kezdőidőpontját követő 31. napon megszűnik.
90. §		
[A várandós kormánytisztviselő kinevezésének módosítása]
(1) A kormánytisztviselőnek a várandóssága megállapításától gyermeke egyéves koráig az állapotának egészségügyi
szempontból megfelelő feladatok adhatók, illetve a munkafeltételeket, a munkaidő-beosztást megfelelően
módosítani kell, ha orvosi vélemény alapján az álláshelyéhez rendelt feladatot nem láthatja el.
(2) A kormánytisztviselő illetménye az (1) bekezdés szerinti esetben nem lehet kevesebb a korábbi illetményénél.
(3) Az (1) bekezdés szerinti kormánytisztviselőt a munkavégzési kötelezettség alól mentesíteni kell, ha az egészségi
állapotának megfelelő foglalkoztatása – a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a kormányzati igazgatási
szervnél nem lehetséges. A kormánytisztviselő a munkavégzés alóli mentesítés idejére az illetményére jogosult,
kivéve, ha a felajánlott álláshelyet alapos ok nélkül nem fogadja el.

XV. FEJEZET
A KORMÁNYZATI SZOLGÁLATI JOGVISZONY TARTALMA
91. §		
[A munkáltató kötelezettségei]
(1) A kormányzati igazgatási szerv köteles
a)
a kormánytisztviselői eskütételt megszervezni;
b)
a kormánytisztviselőt a kinevezésében foglaltak és a jogszabályok, valamint a közszolgálati szabályzat alapján
az adott álláshelyen foglalkoztatni;
c)
a kormánytisztviselő részére az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit, valamint
a munkavégzéshez szükséges feltételeket biztosítani;
d)
a kormánytisztviselő feladatainak ellátásához szükséges követelményeket (végzettség, szakképzettség,
szakképesítés, tapasztalat, képességek) írásban rögzíteni;
e)
a feladatok ellátását úgy megszervezni, hogy a kormánytisztviselő a kormányzati szolgálati jogviszonyból
eredő jogait gyakorolni, kötelezettségeit teljesíteni tudja;
f)
a feladatok elvégzéséhez szükséges tájékoztatást és iránymutatást megadni;
g)
a munkáltatói jogkör gyakorlója által előírt vagy engedélyezett, a kormánytisztviselő feladataival kapcsolatos
indokolt és szükséges képzést és továbbképzést biztosítani;
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h)
i)

(2)
(3)
(4)
(5)

a kormánytisztviselőnek az illetményét és egyéb járandóságait megfizetni;
a kormánytisztviselőnek a kormányzati szolgálati jogviszonyból származó kötelezettségek teljesítése során
indokoltan felmerült költségeit megtéríteni, valamint
j)
biztosítani annak lehetőségét, hogy a kormánytisztviselő érdekképviseleti tevékenységével kapcsolatos
jogait gyakorolhassa.
A kormánytisztviselőt csak olyan munkára lehet alkalmazni, amely testi alkatára vagy fejlettségére tekintettel rá
hátrányos következményekkel nem járhat.
A fogyatékossággal élő, illetve a megváltozott munkaképességű kormánytisztviselő foglalkoztatása során
a kormányzati igazgatási szervnek gondoskodnia kell az észszerű alkalmazkodás feltételeinek biztosításáról.
A kormányzati igazgatási szerv köteles ingyenesen biztosítani a kormánytisztviselő alkalmassági vizsgálatát
a munkába lépést megelőzően és a kormányzati szolgálati jogviszony fennállása alatt.
A kormányzati igazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője köteles az e törvényben meghatározott kérdésekben,
valamint az általános munkáltatói szabályozási hatáskörébe tartozó kérdésekben – a Kormány rendeletében
meghatározattak szerint – közszolgálati szabályzatot kiadni.

92. §		
[A hivatásetikai követelmények]
A kormánytisztviselőre vonatkozó hivatásetikai alapelvek különösen az elkötelezettség, a nemzeti érdekek
előnyben részesítése, az igazságosság, a méltányosság, a méltóság, a tisztesség, az előítéletektől való mentesség és
a felelősségtudat.
93. §		
[A kormánytisztviselő kötelezettségei]
(1) A kormánytisztviselő köteles
a)
az előírt helyen és időben, munkára képes állapotban megjelenni;
b)
munkaideje alatt – munkavégzés céljából, munkára képes állapotban – a kormányzati igazgatási szerv
rendelkezésére állni és a munkáltató utasítása szerint munkát végezni;
c)
munkáját személyesen ellátni;
d)
felettese utasítását az e törvényben foglaltak alapján végrehajtani;
e)
a feladatait a köz érdekében, a tőle elvárható szakértelemmel és gondossággal, a jogszabályoknak és
a vezetői döntéseknek megfelelően ellátni;
f)
általában olyan magatartást tanúsítani, hogy az más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse, munkáját
ne zavarja, anyagi kárt vagy helytelen megítélést ne idézzen elő;
g)
a minősített adatot megtartani, ezen túlmenően illetéktelen személynek és szervnek nem adhat
tájékoztatást olyan tényről, amely tevékenysége során jutott tudomására és annak kiszolgáltatása az állam,
a kormányzati igazgatási szerv, valamely munkatársa vagy az állampolgár számára hátrányos vagy előnyös
következményekkel járna.
(2) A kormánytisztviselő mentesül a rendelkezésreállási, valamint a munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól
a)
keresőképtelensége időtartamára,
b)
a jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő, egészségügyi intézményben történő
kezelés időtartamára,
c)
a kötelező orvosi vizsgálata időtartamára,
d)
a véradáshoz szükséges, legalább négy óra időtartamra,
e)
a szoptató anya a szoptatás első hat hónapjában naponta kétszer egy, ikergyermek esetén naponta kétszer
két órára, a kilencedik hónap végéig naponta egy, ikergyermek esetén naponta két órára,
f)
a hozzátartozója halálakor két munkanapra,
g)
a képzésben való részvételhez szükséges időre,
h)
az önkéntes, illetve létesítményi tűzoltói szolgálat ellátása időtartamára,
i)
a bíróság, hatóság, közszolgálati döntőbizottsági vagy etikai eljárás lefolytatása során az eljárásban való, vagy
az MKK Országos Közgyűlése és más képviseleti, ügyintézői testülete ülésén történő személyes részvételhez
szükséges időtartamra,
j)
a különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt indokolt távollét időtartamára,
k)
az e törvényben, e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint a közszolgálati szabályzatban
meghatározott időtartamra,
l)
a munkáltatói jogkör gyakorlójának engedélye alapján, továbbá
m)
a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés időtartamára.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 208. szám

35945

94. §		
[Az utasítás végrehajtásának megtagadása]
(1) A kormánytisztviselő köteles felettese utasításának végrehajtását megtagadni, ha annak teljesítésével
a)
bűncselekményt, illetve szabálysértést valósítana meg, vagy
b)
más személy életét, testi épségét, egészségét, vagy a környezetét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.
(2) A kormánytisztviselő az utasítás végrehajtását megtagadhatja, ha annak teljesítése
a)
az életét, egészségét vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné, vagy
b)
jogszabályba, a kormányzati igazgatási szerv által kiadott normatív utasításba ütközne.
(3) A kormánytisztviselő köteles az utasítást adó figyelmét felhívni, és egyben kérheti az utasítás írásba foglalását, ha
az utasítás
a)
végrehajtása jogszabályba vagy a kormányzati igazgatási szerv által kiadott normatív utasításba ütközne,
b)
teljesítése kárt idézhet elő és a kormánytisztviselő a következményekkel számolhat, vagy
c)
az érintettek jogos érdekeit sérti.
(4) Az utasítást adó az utasítás írásba foglalását nem tagadhatja meg. A kormánytisztviselőt az írásba foglalásra irányuló
kérelme miatt hátrány nem érheti.
(5) Ha az utasítást adó a kormánytisztviselőnek nem közvetlen felettese, akkor a közvetlen felettes útján kell az írásba
foglalást kérni.
(6) A kormánytisztviselő, ha felettese döntésével, illetve utasításával nem ért egyet, jogosult különvéleményét írásba
foglalni. Emiatt hátrány nem érheti.
(7) Az utasítás jogszerű megtagadása nem menti fel a kormánytisztviselőt az alól, hogy munkavégzés céljából továbbra
is rendelkezésre álljon, és a jogszerű utasításokat teljesítse.
(8) Ha a kormánytisztviselő az utasítás teljesítésének jogszerű megtagadása következtében nem végez munkát, a kieső
időre illetményre jogosult.
(9) A kormánytisztviselő a felettese utasításától akkor térhet el, ha ezt a kormányzati igazgatási szerv károsodástól
való megóvása feltétlenül megköveteli és a kormányzati igazgatási szerv értesítésére nincs mód. Az utasítástól való
eltérésről a kormányzati igazgatási szervet haladéktalanul tájékoztatni kell.
95. §		
[A kormánytisztviselőre vonatkozó együttalkalmazási tilalom és összeférhetetlenség]
(1) Nem létesíthető kormányzati szolgálati jogviszony, ha a kormánytisztviselő hozzátartozójával irányítási (felügyeleti),
ellenőrzési vagy elszámolási kapcsolatba kerülne.
(2) A külpolitikáért felelős miniszter a külszolgálati hálózat és a tartós külszolgálat tekintetében, illetve az európai uniós
ügyek koordinációjáért felelős miniszter a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete (a továbbiakban:
EU ÁK) tekintetében – ha jogszabály másként nem rendelkezik – az (1) bekezdésben foglalt tilalom alól különösen
indokolt esetben felmentést adhat.
(3) A kormánytisztviselő nem lehet helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati képviselő annál
az önkormányzatnál, amely az őt alkalmazó kormányzati igazgatási szerv illetékességi területén működik.
(4) A kormányzati igazgatási szerv és a kormányhivatal kormánytisztviselője nem lehet
a)
helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke, elnökhelyettese,
b)
országos nemzetiségi önkormányzat elnöke, elnökhelyettese, továbbá
c)
nemzetiségi önkormányzat képviselője.
(5) A kormánytisztviselő további munkavégzésre irányuló jogviszonyt, ideértve más keresőfoglalkoztatást, valamint
díjazás ellenében folytatott tevékenységet is – a tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, jogi oltalom
alá eső szellemi tevékenység, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és az állami projektértékelői jogviszony
(a továbbiakban együtt: gyakorolható tevékenység), továbbá a közérdekű önkéntes tevékenység kivételével –
kizárólag a munkáltatói jogkör gyakorlójának előzetes engedélyével létesíthet.
(6) A kormánytisztviselő annak létesítését megelőzően köteles írásban bejelenteni a munkáltatói jogkör gyakorlója
részére a gyakorolható tevékenység végzésére irányuló jogviszonyt, valamint a közérdekű önkéntes tevékenység
végzésére irányuló jogviszonyt.
(7) A kormánytisztviselő a (6) bekezdésben foglaltaktól eltérően a gyakorolható tevékenység, továbbá a közérdekű
önkéntes tevékenység végzésére irányuló jogviszonyt kizárólag a munkáltatói jogkör gyakorlójának előzetes
engedélye alapján létesíthet, ha a munkavégzés időtartama részben azonos a kormánytisztviselő beosztás szerinti
munkaidejével.
(8) Az (5) és (7) bekezdés szerinti előzetes engedély kérésének elmulasztása és a (6) bekezdés szerinti bejelentés
elmulasztása esetén a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonya felmentéssel megszüntethető.
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(9) A munkáltatói jogkör gyakorlója a bejelentés megtételétől, előzetes engedély kérése esetén a döntésének
meghozatalától számított 30 napon belül – a Kormány rendeletében meghatározottak szerint – tájékoztatja
a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szervet.
(10) A kormánytisztviselő
a)
pártban tisztséget nem viselhet, párt nevében vagy érdekében – az országgyűlési, az európai parlamenti,
illetve a helyi önkormányzati választásokon jelöltként való részvételt kivéve – közszereplést nem vállalhat;
b)
nem lehet gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő, illetve felügyelőbizottsági tag, kivéve, ha a gazdasági
társaság önkormányzati, köztestületi többségi tulajdonban, vagy állam által alapított vagy az állam által
létrehozott szervezet által önállóan, vagy más állam által alapítottal, állam által létrehozott szervezettel
vagy államháztartáson kívüli szervezettel közösen alapított (köz)alapítvány közvetlen vagy közvetett
tulajdonában, vagy tartósan állami tulajdonban van, vagy az állami tulajdonos különleges jogokat biztosító
részvény alapján delegálja, továbbá, ha a társaságban az állami közvetlen vagy közvetett befolyás mértéke
– a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény rendelkezései alapján számítva – legalább ötven százalék.
(11) Nem keletkeztet összeférhetetlenséget az olyan állami befolyás gyakorlása következtében gazdasági társaságban
vagy más szervezetben keletkező vezető tisztségviselői, illetve felügyelőbizottsági, auditbizottsági tagság, amelynek
alapja az államháztartás, illetve a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítése érdekében hozott állami
intézkedés, különös tekintettel az állami tőkeemelésre, kölcsönnyújtásra, kezesség-, illetve garanciavállalásra.
(12) Nem keletkeztet összeférhetetlenséget a nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenység, ha a kormánytisztviselő
és a digitális megoldások exportjával és programjának fejlesztésével összefüggő feladatok koordinációját ellátó
szervezet közötti, erre irányuló megállapodást a munkáltatói jogkör gyakorlója előzetesen engedélyezi és
a tevékenység időtartama tárgyévenként a hat hónapot nem haladja meg.
(13) A kormánytisztviselő köteles haladéktalanul írásban bejelenteni, ha vele szemben törvényben meghatározott
összeférhetetlenségi ok merül fel, illetve ha kormányzati szolgálati jogviszonyának fennállása alatt
összeférhetetlen helyzetbe kerül. Ha a munkáltatói jogkör gyakorlójának összeférhetetlenségi ok jut a tudomására,
a jogkövetkezmények megjelölésével köteles haladéktalanul írásban felszólítani a kormánytisztviselőt, hogy
az összeférhetetlenséget harminc napon belül szüntetesse meg (összeférhetetlenség megszüntetésére irányuló
írásbeli felszólítás). Amennyiben a kormánytisztviselő az összeférhetetlenséget a felszólítás kézbesítésétől számított
harminc napon belül nem szünteti meg, kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnik.
(14) Ha az (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenség a kormányzati szolgálati jogviszony fennállása alatt keletkezik, akkor
az érintettek megegyezése hiányában a munkáltatói jogkör gyakorlója dönti el, hogy melyik kormánytisztviselőnek
szűnik meg a kormányzati szolgálati jogviszonya.
96. §		
[A teljesítményértékelés]
(1) A kormánytisztviselő munkateljesítményét a munkáltatói jogkör gyakorlója írásban értékelheti
(teljesítményértékelés). A teljesítményértékelés szükség szerint, a munkáltatói jogkör gyakorlójának mérlegelése
alapján végezhető el.
(2) A kormánytisztviselő kérelme esetén a munkateljesítményét tárgyévben egyszer értékelni kell.
(3) A teljesítményértékelés alapján a kormánytisztviselő
a)
illetménye az adott besorolási kategóriához tartozó összeghatáron belül legfeljebb 20%-kal csökkenthető,
illetve legfeljebb 30%-kal növelhető,
b)
részére teljesítmény elismerés fizethető.
(4) A kormánytisztviselő teljesítményértékelésének részletes szabályait a Kormány rendeletben határozza meg.
(5) A teljesítményértékelés megsemmisítése iránt a kormánytisztviselő közszolgálati jogvitát kezdeményezhet.
97. §		
[A képzés]
(1) A kormánytisztviselő köteles és jogosult a Kormány által előírt képzésben, továbbképzésben, átképzésben vagy
közigazgatási vezetőképzésben (a továbbiakban együtt: képzés) részt venni.
(2) A képzést – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a Nemzeti Közszolgálati Egyetem biztosítja.
(3) A kormánytisztviselőnek az előírt képzés és az ezzel összefüggő beszámolási vagy vizsgakötelezettség teljesítése
miatt kieső munkaidőre járó illetményét a kormányzati igazgatási szerv köteles megtéríteni.
(4) A képzés költségeit a kormánytisztviselő köteles megtéríteni a kormányzati igazgatási szervnek, ha neki felróható
okból a képzést elmulasztja, illetve az előírt követelményeket nem teljesíti.
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(5) Ha a kormánytisztviselő a képzést a munkáltatói jogkör gyakorlójának felróható okból mulasztja el, illetve nem
teljesíti, akkor a képzés költségeit a kormányzati igazgatási szerv köteles a kormánytisztviselőnek megtéríteni.
(6) A kötelező képzések részletszabályait a Kormány rendeletben állapítja meg.
98. §		
[Az elévülés]
(1) A kormányzati szolgálati jogviszonnyal kapcsolatos igény három év alatt évül el.
(2) A bűncselekménnyel okozott kár megtérítésére irányuló igény öt év, ha a büntethetőség elévülési ideje ennél
hosszabb, ennek megfelelő idő alatt évül el.
(3) A bűncselekménnyel okozott személyiségi jogi sérelem miatt fizetendő sérelemdíj iránti igény öt év, ha
a büntethetőség elévülési ideje ennél hosszabb, ennek megfelelő idő alatt évül el.
(4) A kártérítés – e törvény eltérő rendelkezése hiányában – a károkozás bekövetkeztekor nyomban esedékes.
(5) A sérelemdíj – e törvény eltérő rendelkezése hiányában – a személyiségi jogi sérelem bekövetkezésekor nyomban
esedékes.
(6) Az igény elévülése az esedékessé válástól kezdődik. Az igény elévülését hivatalból kell figyelembe venni.
(7) A szabadság megváltásával kapcsolatos kormánytisztviselői igény elévülése a kormányzati szolgálati jogviszony
megszűnésének napján kezdődik.
(8) Az elévült igényt bírósági úton érvényesíteni nem lehet. Az elévülés utáni teljesítést elévülés címén visszakövetelni
nem lehet.
(9) Ha a jogosult az igényét menthető okból nem tudja érvényesíteni, az akadály megszűnésétől számított hat hónapon
belül ezt akkor is megteheti, ha az elévülési idő már eltelt, vagy abból hat hónapnál kevesebb van hátra.
(10) Az igény érvényesítésére irányuló írásbeli felszólítás, az igénynek a bíróság előtti érvényesítése, törvény szerinti
közvetítő vagy békéltető igénybevételének kezdeményezése, az igény megegyezéssel történő módosítása,
az egyezségkötés, valamint a kötelezett elismerése az elévülést megszakítja. Az elévülés megszakadása, illetve
az elévülés megszakítását előidéző eljárás jogerős befejezése után az elévülési idő újra kezdődik. Ha az elévülést
megszakító eljárás során végrehajtható határozatot hoztak, az elévülést csak a végrehajtási cselekmények szakítják
meg.

XVI. FEJEZET
A KINEVEZÉSTŐL ELTÉRŐ FOGLALKOZTATÁS
99. §		
[A kirendelésre és a belföldi kiküldetésre vonatkozó közös szabályok]
(1) A kormánytisztviselő kormányzati érdekből történő kirendeléssel, külszolgálati kirendeléssel és belföldi
kiküldetéssel a kinevezéstől eltérően is foglalkoztatható.
(2) A kinevezéstől eltérő foglalkoztatás a kormánytisztviselőre nézve – különösen a korára, egészségi állapotára vagy
egyéb körülményeire tekintettel – aránytalan sérelemmel nem járhat. A kinevezéstől eltérő foglalkoztatás abban
az esetben rendelhető el, ha a másik álláshelyhez tartozó feladat ellátása megfelel a kormánytisztviselő iskolai
végzettségének, szakképzettségének vagy szakképesítésének.
(3) A kormánytisztviselőt legalább tíz munkanappal korábban írásban kell tájékoztatni a kinevezéstől eltérő
foglalkoztatás elrendeléséről, valamint annak várható időtartamáról.
(4) Nem rendelhető ki, kiküldetés keretében – beleegyezése nélkül – nem kötelezhető más helységben történő
munkavégzésre
a)
a kormánytisztviselő várandóssága megállapításától gyermeke hároméves koráig,
b)
a kiskorú gyermekét egyedül nevelő kormánytisztviselő,
c)
a tartósan ápolásra szoruló közeli hozzátartozóját gondozó kormánytisztviselő,
d)
a kormánytisztviselő, akinek legalább ötvenszázalékos mértékű egészségkárosodását rehabilitációs szakértői
szerv megállapította.
(5) Ha a (4) bekezdésben meghatározott okok bármelyike a kinevezéstől eltérő foglalkoztatás ideje alatt következik
be, akkor a kormánytisztviselő erre irányuló kérelmére haladéktalanul meg kell szüntetni a kinevezéstől eltérő
foglalkoztatást.

35948

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 208. szám

100. §		
[A kormányzati érdekből történő kirendelés]
(1) A miniszterelnök, az általa kijelölt miniszter vagy miniszterek, vagy a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási
államtitkára döntése alapján – az érintett kormányzati igazgatási szerv vezetője véleményének kikérését követően –
kormányzati érdekből a kormányzati igazgatási szerv kormánytisztviselője határozott időre kirendelhető egy másik
kormányzati igazgatási szervhez.
(2) A kormányzati érdekből történő kirendelés időtartama nem haladhatja meg az egy évet. A kirendelés
ugyanarra a feladatra egy alkalommal, legfeljebb egy évvel meghosszabbítható. A kirendelés lejártát
követően a kormánytisztviselőt a kinevezése szerinti kormányzati igazgatási szerv köteles eredeti álláshelyen
továbbfoglalkoztatni.
(3) A kormányzati érdekből történő kirendelés időtartamára a kormánytisztviselő a kinevezésben foglalt illetményre
jogosult a kirendelés helye szerinti szervtől, a kirendelés időtartama alatt az illetmény csak a kormánytisztviselő
javára módosítható.
101. §		
[A belföldi kiküldetés]
(1) A munkáltatói jogkör gyakorlója – (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a szokásos munkavégzési
hely szerinti településen kívüli munkavégzésre kötelezheti a kormánytisztviselőt. Ennek feltétele, hogy
a kormánytisztviselő a kiküldetés időtartama alatt is a munkáltatói jogkör gyakorlója irányítása és utasítása alapján
végezze a munkát.
(2) Nem kötelezhető a 14 év alatti gyermeket nevelő kormánytisztviselő belföldi kiküldetésre a lakóhelye szerinti
település közigazgatási határán kívülre.
(3) Nem minősül belföldi kiküldetésnek, ha a kormánytisztviselő a munkáját – a munka természetéből adódóan –
szokásosan a kormányzati igazgatási szerv székhelyén kívül végzi, valamint, ha olyan településen végzi, amely
a kormányzati igazgatási szerv szervezetszerű működéséhez tartozik.
(4) A belföldi kiküldetés időtartama nem haladhatja meg alkalmanként a hatvan munkanapot és naptári évenként
a száztíz munkanapot.
(5) A belföldi kiküldetésben lévő kormánytisztviselőnek többletköltségei fedezetére és a napidíjára vonatkozó
szabályokat a Kormány rendeletben állapítja meg.
(6) Az ideiglenes – három hónapot meg nem haladó – külföldi kiküldetés e §-tól eltérő szabályait a Kormány
rendeletben állapítja meg.
102. §		
[A tartós külszolgálat]
(1) Ágazati szakmai feladat, illetve e feladat támogatásának ellátása céljából a kormánytisztviselő a külpolitikáért
felelős miniszter, illetve az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter által vezetett minisztériumba
(a továbbiakban együtt: kihelyező szerv) a kormányzati igazgatási szerv döntése alapján – a kihelyező szervvel
egyeztetve – a feladatellátáshoz szükséges határozott időre kirendelhető (a továbbiakban: külszolgálati kirendelés).
(2) A külszolgálati kirendelés idejére a kormánytisztviselő a kihelyező szerv állományába kerül, beosztási okiratát
módosítani kell, a feladatellátás idejének leteltét követően a kormányzati igazgatási szerv állományába visszakerül.
(3) A külszolgálati kirendelés a kormányzati szolgálati jogviszonyt nem érinti. A külszolgálati kirendelés időtartama
alatt a kormánytisztviselő illetményét, egyéb juttatásait, az ezzel járó közterheket és a külszolgálati kirendeléssel
felmerülő költségeket az a kormányzati igazgatási szerv viseli, ahova a kormánytisztviselőt kirendelték.
(4) Az EU ÁK-ra diplomataként, szakdiplomataként tartós külszolgálatra való kihelyezés céljából az európai uniós
ügyek koordinációjáért felelős miniszter által vezetett minisztériumba kormánytisztviselőként kinevezett vagy
az ágazati szakmai feladat ellátására e szervhez meghatározott időre külszolgálati kirendelés keretében kirendelt
kormánytisztviselő, és az EU ÁK-ra kihelyezésre kerülő további kormánytisztviselő felett a munkáltatói jogokat
az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter gyakorolja.
(5) Az (1)–(4) bekezdésben nem szabályozott kérdésekben a külszolgálati kirendeléssel kapcsolatosan
a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény szabályait kell alkalmazni.
103. §		
[Az Európai Unió vagy nemzetközi szervezetek által finanszírozott fejlesztési programokban történő szakértői részvétel,
az Európai Unió intézményeiben és nemzetközi szervezeteknél foglalkoztatott nemzeti szakértő]
(1) A kormányzati igazgatási szerv és a kormánytisztviselő megállapodhat abban, hogy a kormánytisztviselő határozott
ideig az Európai Unió intézményeinél vagy nemzetközi szervezetek által finanszírozott fejlesztési programok
keretében szakértői tevékenységet, vagy az Európai Unió, illetve más nemzetközi szervezet intézményeinél
nemzeti szakértői tevékenységet lát el. A kormánytisztviselő és a fejlesztési programok végrehajtásáért felelős szerv
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vagy az Európai Unió, illetve más nemzetközi szervezet intézménye között a szakértői tevékenység gyakorlásával
kapcsolatban kötött megállapodás nem hoz létre e törvény szerinti további jogviszonyt.
A szakértőként, illetve nemzeti szakértőként történő foglalkoztatásról az (1) bekezdés szerinti szerv és a küldő
kormányzati igazgatási szerv közötti megállapodás rendelkezik. A kormánytisztviselő kormányzati szolgálati
jogviszonya a küldő államigazgatási szervnél a nemzeti szakértőként történő foglalkoztatás ideje alatt folyamatosan
fennáll.
A kormánytisztviselő kinevezését az (1) és (2) bekezdésben foglalt tevékenység ellátásának időtartamára közös
megegyezéssel módosítani kell. A határozott idő elteltével a kormánytisztviselőt vissza kell helyezni a szakértői
tevékenységet megelőzően általa betöltött álláshelyre.
Az (1) és (2) bekezdésben foglalt tevékenység ellátásának ideje alatt a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati
jogviszonya – a 107. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel – nem szüntethető meg felmentéssel.
Az (1) bekezdés szerinti programban egyes részfeladatok végrehajtásáért felelős szakértőként részt vevő,
a megvalósítás időtartama alatt esetileg a kedvezményezett országban tartózkodó kormánytisztviselőre
a (3) bekezdést nem kell alkalmazni.
A kormánytisztviselő az (1) bekezdés szerinti tevékenység időtartama alatt nem jogosult a 128. § szerinti
szabadságra, amennyiben az (1) bekezdés szerinti szerv részéről a foglalkoztatás ideje alatt szabadság kerül a részére
megállapításra.

XVII. FEJEZET
A KORMÁNYZATI SZOLGÁLATI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE
104. §		
[A kormányzati szolgálati jogviszony megszűnése]
(1) A kormányzati szolgálati jogviszony megszűnik:
a)
a kinevezésben foglalt határozott idő lejártával;
b)
a kormánytisztviselő halálával;
c)
a 70. életév betöltésével;
d)
a kormányzati igazgatási szerv jogutód nélküli megszűnésével;
e)
a kormánytisztviselő politikai felsővezetővé vagy politikai vezetővé történő megválasztásával, illetve
kinevezésével;
f)
ha a kormánytisztviselő az összeférhetetlenséget a felszólítás kézbesítésétől számított harminc napon belül
nem szünteti meg;
g)
ha a határozatlan időre kinevezett kormánytisztviselő állam- vagy kormányközi nemzetközi szervezetnél vagy
az Európai Unió szerveinél jogviszonyt létesít;
h)
ha a kormánytisztviselő a társadalombiztosítási szabályok alapján az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte
és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte, kivéve az egészségügyi tevékenység
végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény szerint egészségügyi dolgozónak minősülő
kormánytisztviselőt, valamint a kormányzati igazgatási szerv különösen fontos érdekére tekintettel, ha
a Kormány engedélyezte és a jogviszonyt a kormányzati igazgatási szerv fenntartja;
i)
jogviszonyváltáskor a 114. § (3) bekezdése szerinti esetben;
j)
a 89. § (6) bekezdése szerinti esetben.
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott életkori korlát alól a miniszterelnök felmentést adhat, ha
a kormánytisztviselői kinevezés a tartós külszolgálathoz kapcsolódó külképviselet-vezetői megbízásához szükséges.
(3) Ha a kormányzati szolgálati jogviszony az (1) bekezdés d) pontjában foglaltak alapján szűnik meg,
a kormánytisztviselő részére annak megfelelő összeget kell kifizetni, amely felmentése esetén a munkavégzési
kötelezettség alóli mentesítés idejére járó illetményének felel meg.
(4) A kormánytisztviselő a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését egy évvel megelőzően az (1) bekezdés
h) pontja szerinti feltétel ellenőrzése céljából a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél a megszerzett szolgálati
idejéről hatósági bizonyítvány kiállítását kéri. Nem kell kérelmezni a hatósági bizonyítvány kiállítását, ha
a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv korábban meghozott határozata az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges
szolgálati idő meglétét igazolja. A kormánytisztviselő a szolgálati időről kiállított hatósági bizonyítvány vagy más
határozat másolatát – a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését legalább három hónappal megelőzően –
benyújtja a kormányzati igazgatási szervnek, amely az így tudomására jutott személyes adatokat az (1) bekezdés
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h) pontjában meghatározott feltétel teljesülésének ellenőrzése céljából az e törvényben meghatározott ideig
kezelheti.
Ha a kormányzati igazgatási szerv egyetért a kormánytisztviselő jogviszonyának fenntartásával, arról kikéri
a Kormány véleményét.
Az (1) bekezdés h) pontjában meghatározottak szerint a kormányzati igazgatási szerv akkor tarthatja fenn
a jogviszonyt, ha a Kormány egyetért azzal. A Kormány véleménye köti a kormányzati igazgatási szervet
a döntésének meghozatalában.
Ha a kormányzati igazgatási szerv a kormánytisztviselő jogviszonyát nem tartja fenn, a kormánytisztviselő
kormányzati szolgálati jogviszonya az erről hozott döntés kézhezvétele hónapjának vagy – ha az későbbi időpontra
esik – annak a hónapnak az utolsó napján szűnik meg, amikor a kormánytisztviselő a rá irányadó öregségi
nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte.
Ha a határozatlan időre kinevezett kormánytisztviselő
a)
állam- vagy kormányközi nemzetközi szervezetnél, vagy
b)
az Európai Unió szerveinél
jogviszonyt létesít, kormányzati szolgálati jogviszonya az a) vagy b) pont szerinti jogviszony kezdete előtti napon
megszűnik.
Ha a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnését követő 30 napon belül újabb kormányzati
szolgálati jogviszonyt létesít, kormányzati szolgálati jogviszonyát folyamatosnak kell tekinteni.
Ha a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnését követő 30 napon belül a köztisztviselői,
a közalkalmazotti, a hivatásos szolgálati, a katonai szolgálati, a honvédelmi alkalmazotti vagy a rendvédelmi
igazgatási szolgálati jogviszonyt szabályozó jogszabályok hatálya alá tartozó szervnél ilyen jogviszonyt létesít,
jogviszonyát folyamatosnak kell tekinteni.

105. §		
[A kormányzati szolgálati jogviszony megszüntetése]
A kormányzati szolgálati jogviszony megszüntethető:
a)
a felek közös megegyezésével,
b)
lemondással,
c)
felmentéssel,
d)
a hivatalvesztés fegyelmi büntetéssel,
e)
azonnali hatállyal a próbaidő alatt.
106. §		
[A kormánytisztviselő lemondása]
(1) A kormánytisztviselő a kormányzati szolgálati jogviszonyról bármikor lemondhat.
(2) A kormánytisztviselő lemondási ideje két hónap.
(3) Határozott idejű kormányzati szolgálati jogviszony esetén a lemondási idő nem terjedhet túl a kinevezésben
meghatározott időtartamon.
107. §		
[A kormánytisztviselő felmentése]
(1) A kormányzati szolgálati jogviszony felmentéssel akkor szüntethető meg, ha
a)
a Kormány döntése alapján létszámcsökkentést kell végrehajtani;
b)
megszűnt a kormányzati igazgatási szervnek a kormánytisztviselő álláshelyén ellátott feladata;
c)
a kormánytisztviselő álláshelye átszervezés miatt megszűnik;
d)
a kormányzati igazgatási szerv a feladatok hatékonyabb biztosítása érdekében a kormánytisztviselő
álláshelyére másik kormánytisztviselőt alkalmaz;
e)
a kormánytisztviselő nyugdíjasnak minősül;
f)
a Kormány döntése alapján a központosított álláshelyállományból származó álláshely visszakerül
a központosított álláshelyállományba,
g)
a kormánytisztviselő a 95. § (5) és (7) bekezdése szerinti előzetes engedély kérését vagy a 95. § (6) bekezdése
szerinti bejelentés megtételét elmulasztja,
h)
a Kormány az alaplétszám részét képező álláshelyet megszünteti.
(2) A kormányzati szolgálati jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha
a)
a kormánytisztviselő a hivatása gyakorlására érdemtelen;
b)
a kormánytisztviselő munkavégzése nem megfelelő;
c)
foglalkoztatást kizáró ok jut a kormányzati igazgatási szerv tudomására;
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a kormánytisztviselő egészségügyi okból feladatai ellátására alkalmatlan;
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdésében foglalt feltételt
a felmentési idő leteltekor teljesítő kormánytisztviselő kérelmezi;
f)
82. § (7) bekezdése szerinti esetben;
g)
azt a kormánytisztviselő a 89. § (3) bekezdése vagy a 166. § (5) bekezdése alapján kéri.
A kormányzati igazgatási szerv a felmentést köteles megindokolni. Az indokolásból a felmentés okának világosan ki
kell tűnnie és a kormányzati igazgatási szervnek kell bizonyítania, hogy a felmentés indoka valós és okszerű.
A kormányzati igazgatási szerv a határozatlan időtartamú jogviszony felmentéssel történő megszüntetését nem
köteles indokolni, ha a kormánytisztviselő nyugdíjasnak minősül.
A (2) bekezdés b) pontjában foglalt nem megfelelő munkavégzés jogcímén a kormánytisztviselőt akkor kell
felmenteni, ha a kormánytisztviselő átlag alatti vagy elfogadhatatlan teljesítményszintet ér el.
A (2) bekezdés c) pontja értelmében a kormányzati igazgatási szerv a kormányzati szolgálati jogviszonyt
– a (7) bekezdésben foglalt kivétellel – azonnali hatállyal megszünteti, ha foglalkoztatást kizáró ok jut a tudomására.
A (2) bekezdés c) pontja alapján a kormányzati igazgatási szerv a kormányzati szolgálati jogviszonyt a 75. §
(1) bekezdése alapján azonnali hatállyal megszünteti és az érvénytelenség jogkövetkezményeit alkalmazza,
a)
ha a kormánytisztviselő a 84. § (5) bekezdésében foglalt kötelezettségének ismételt szabályszerű felhívásra
sem tesz eleget és nem bizonyítja, hogy a kötelezettség elmulasztása menthető okból történt, vagy
b)
ha a foglalkoztatást kizáró és a 84. § (1)–(4) bekezdése alapján vizsgálandó követelményeknek való
megfelelést a kormánytisztviselő a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvánnyal
nem tudja igazolni vagy a foglalkoztatást kizáró ok egyéb módon a munkáltatói jogkör gyakorlójának
a tudomására jut.
A kormányzati szolgálati jogviszonynak a (6) bekezdésben meghatározott okból történő megszüntetése esetén
a kormánytisztviselőt felmentési idő és végkielégítés nem illeti meg. A megszüntetés okát és jogkövetkezményeit
közölni kell a kormánytisztviselővel.
A (2) bekezdés d) pontjában meghatározott egészségügyi okból bekövetkező alkalmatlanság esetén
a kormánytisztviselő akkor menthető fel, ha
a)
az álláshelyen nincs az egészségi állapotának megfelelő feladat,
b)
végzettségének, képzettségének, szakképesítésének és egészségi állapotának megfelelő üres álláshely nincs,
vagy másik álláshelyen történő foglalkoztatásához nem járul hozzá.
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdésében foglalt feltétel
megállapításához szükséges jogosultsági időt a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv határozatával kell igazolni.
Ha a kormánytisztviselő a kormányzati szolgálati jogviszonyának megszüntetését követő 30 napon belül újabb
kormányzati szolgálati jogviszonyt létesít, kormányzati szolgálati jogviszonyát folyamatosnak kell tekinteni.

108. §		
[A feladatok hatékonyabb ellátásának biztosítása]
(1) Amennyiben a kormánytisztviselő által betöltött álláshelyre meghatározott feladatokban olyan változás következik
be, amelynek hatékony ellátására a kormánytisztviselő iskolai végzettsége, szakképzettsége, szakképesítése,
szakmai tapasztalata nem megfelelő, a kormányzati igazgatási szerv az álláshelyet más kormánytisztviselővel
betöltetheti. A változás a kormányzati igazgatási szerv érdekkörében felmerülő ok lehet. A kormányzati igazgatási
szerv érdekkörében felmerülő oknak minősül különösen, ha az a kormányzati igazgatási szerv feladatellátásának
jogszabályi változásával függ össze.
(2) A kormányzati igazgatási szerv köteles felajánlani annak lehetőségét, hogy a kormánytisztviselő a feladatok
ellátásához szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést az iskolai végzettség, szakképzettség,
szakképesítés megszerzéséhez az oktatási intézmény által biztosított határidőn belül megszerezze.
(3) A kormánytisztviselő jogviszonyát a 107. § (1) bekezdésének d) pontjában foglalt okból megszüntetni kizárólag
abban az esetben lehet, ha a foglalkoztató kormányzati igazgatási szervnél a kormánytisztviselő iskolai
végzettségének, szakképzettségének, szakképesítésének, szakmai tapasztalatának megfelelő, betölthető álláshely
nincs, vagy az így felajánlott álláshelyet a kormánytisztviselő nem fogadja el.
(4) A felajánlandó álláshely meglétéről, annak hiányáról, illetve az álláshely el nem fogadásának következményeiről
a kormányzati igazgatási szerv köteles írásban tájékoztatni a kormánytisztviselőt.
(5) A felmentés indokolásának tartalmaznia kell, hogy
a)
mi a kormányzati igazgatási szerv érdekkörében felmerülő (1) bekezdés szerinti ok, és
b)
mi az a további követelmény, amely az álláshely betöltéséhez szükséges, azonban a kormánytisztviselő azzal
nem rendelkezik.
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(6) A 107. § (1) bekezdés d) pontja alapján történő felmentés nem alkalmazható, ha
a)
az adott iskolai végzettség, szakképzettség, szakképesítés oktatási intézmény által biztosított határidőn belül
történő megszerzésére a kormánytisztviselő kötelezettséget vállal, vagy
b)
a kormánytisztviselő iskolai végzettségének, szakképzettségének, szakképesítésének, szakmai
tapasztalatának megfelelő, betölthető álláshelyet a kormánytisztviselő elfogadja.
109. §		
[Az érdemtelenség]
(1) Az érdemtelenség indoka kizárólag a kormánytisztviselő magatartásában, illetve a munkavégzésében
megnyilvánuló és bizonyítható tény lehet.
(2) Érdemtelenségnek minősül, ha a kormánytisztviselő
a)
a munkahelyén kívül olyan magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy az őt foglalkoztató kormányzati
igazgatási szerv jó hírnevét vagy a jó közigazgatásba vetett bizalmat súlyosan rombolja, vagy
b)
a feladatait nem az alappal elvárható szakmai elhivatottsággal végzi
és emiatt nem várható el, hogy a jogviszonyát fenntartsák.
(3) Az érdemtelenség jogcímén történő felmentés jogát a kormányzati igazgatási szerv
a)
az ennek alapjául szolgáló ok tudomásszerzésétől számított harminc napon belül, legfeljebb azonban
az annak bekövetkezését követő egy éven belül;
b)
bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig
gyakorolhatja.
(4) Az érdemtelenség megállapítására vonatkozó döntés meghozatala előtt a kormánytisztviselőnek lehetőséget
kell adni a döntés alapjául szolgáló körülmények megismerésére és arra, hogy az arról való tájékoztatástól
számított tizenöt napon belül védekezését előadhassa, bizonyítékait előterjeszthesse, kivéve, ha az eset összes
körülményeiből következően az a kormányzati igazgatási szervtől nem várható el.
110. §		
[A tájékoztatási kötelezettség]
(1) A kormányzati igazgatási szerv legkésőbb a felmentés közlésekor írásban tájékoztatja az állami foglalkoztatási
szervet és a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szervet a felmentéssel érintett kormánytisztviselők
személyes adatairól, végzettségéről, szakképzettségéről, szakképesítéséről és az illetményéről.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt tájékoztatási kötelezettség feltétele, hogy a felmentésre a 107. § (1) bekezdés
a)–c) pontjában meghatározott okból kerüljön sor és a felmentéssel érintett kormánytisztviselők létszáma
harminc napon belül
a)
húsz főnél kevesebb kormánytisztviselő foglalkoztatása esetén legalább öt fő;
b)
húsz fő vagy annál több, de száz főnél kevesebb kormánytisztviselő foglalkoztatása esetén legalább tíz fő;
c)
száz fő vagy annál több, de háromszáz főnél kevesebb kormánytisztviselő foglalkoztatása esetén legalább
a kormánytisztviselők 10%-a;
d)
háromszáz fő vagy annál több kormánytisztviselő foglalkoztatása esetén legalább harminc fő.
(3) A (2) bekezdés alkalmazása során a kormányzati szolgálati jogviszonyban és a munkaviszonyban állók létszámát
össze kell számítani.
111. §		
[A felmentési idő]
(1) A felmentési idő két hónap.
(2) A felmentési idő a felmentési okmányban megjelölt napon kezdődik. A felmentési idő legkorábban a felmentés
közlését követő napon kezdődhet.
(3) Határozott idejű kormányzati szolgálati jogviszony megszüntetése esetén a felmentési idő nem terjedhet túl azon
az időponton, amikor a kormányzati szolgálati jogviszony a kinevezés értelmében felmentés nélkül is megszűnt
volna.
(4) A kormánytisztviselőt a felmentés időtartamának legalább a felére a munkavégzési kötelezettség alól
mentesíteni kell, erre az időtartamra illetményre jogosult. Az összeférhetetlenségi szabályok nem alkalmazhatóak
a munkavégzési kötelezettség alól mentesített kormánytisztviselővel szemben. A munkavégzés alól
a kormánytisztviselőt a kérésének megfelelően – legfeljebb két részletben – kell mentesíteni.
(5) A kormánytisztviselő a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés idejére járó illetményre havonta egyenlő
részletekben jogosult.
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(6) A kifizetett illetményt visszakövetelni nem lehet, ha a kormánytisztviselőt a munkavégzés alól végleg mentesítették
és az illetmény fizetését kizáró körülmény a kormánytisztviselőnek a munkavégzés alóli mentesítése után
következett be.
(7) Ha a kormánytisztviselő a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés ideje alatt bármely költségvetési szervvel
vagy költségvetési szerv legalább többségi befolyása alatt álló bármely gazdálkodó szervezettel teljes vagy
részmunkaidős jogviszonyt létesít,
a)
ezt a tényt foglalkoztatójának haladéktalanul köteles írásban bejelenteni,
b)
a felmentési időből hátralevő idő tekintetében illetményre nem jogosult.
(8) A kormánytisztviselőt felmentési idő nem illeti meg a 107. § (2) bekezdés a) pontja szerinti érdemtelenség és
a 107. § (6) bekezdése szerinti foglalkoztatást kizáró ok jogcímén történt felmentése esetén.
112. §		
[A végkielégítés]
(1) A kormánytisztviselőt felmentése és a kormányzati igazgatási szerv jogutód nélküli megszűnése esetén
– a (10) bekezdésben foglalt kivétellel – végkielégítés illeti meg.
(2) A végkielégítés összege, ha a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött ideje legalább
a)
három év: egyhavi,
b)
öt év: kéthavi,
c)
nyolc év: háromhavi,
d)
tíz év: négyhavi,
e)
tizenhárom év: öthavi,
f)
tizenhat év: hathavi,
g)
húsz év: nyolchavi,
– a felmentési idő kezdetekor vagy a kormányzati igazgatási szerv jogutód nélküli megszűnésekor irányadó –
illetményének megfelelő összeg.
(3) A végkielégítés mértéke négyhavi illetmény összegével emelkedik, ha a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati
jogviszonya az öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzését megelőző öt éven belül szűnik meg. Nem illeti
meg az emelt összegű végkielégítés a kormánytisztviselőt, ha valamelyik jogcímen korábban már emelt összegű
végkielégítésben részesült. A kifizetett végkielégítés összegét fel kell tüntetni a közszolgálati igazoláson.
(4) A végkielégítés mértékének meghatározásakor csak a kormányzati szolgálati jogviszonyban eltöltött időt lehet
figyelembe venni.
(5) A 85. § (2) bekezdése szerint határozott időre létesített kormányzati szolgálati jogviszony felmentéssel történő
megszüntetése esetén a végkielégítés összegének meghatározásánál a kinevezés és a felmentés közötti időtartamot
kell figyelembe venni.
(6) A (3) és (4) bekezdés alkalmazása szempontjából kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött időnek minősül
a)
a jogelőd foglalkoztatónál – ideértve jogviszonyváltás esetén az átadó munkáltatónál –,
b)
a költségvetési szervnél kormányzati szolgálati, állami szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti
jogviszonyban, hivatásos szolgálati jogviszonyban, szerződéses vagy hivatásos katonai szolgálati viszonyban,
honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban, illetve a költségvetési szervnél munkaviszonyban,
c)
átminősítés esetén a hivatásos szolgálati vagy katonai szolgálati viszonyban,
d)
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) szerinti szervnél
munkaviszonyban
eltöltött idő is. A b) és d) pont azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy a kormánytisztviselő nem jogosult
végkielégítésre azon időtartam vonatkozásában, amely alapján korábbi jogviszonyának megszűnésekor vagy
megszüntetésekor végkielégítésben részesült.
(7) A (6) bekezdésben meghatározottak kivételével a végkielégítésre való jogosultság feltétele, hogy a kormányzati
szolgálati jogviszony folyamatosan fennálljon a jogviszony megszüntetéséig.
(8) A végkielégítés összegének a felére jogosult a kormánytisztviselő, ha felmentésére azért került sor, mert
a 107. § (9) bekezdés b) pontja szerinti másik álláshelyen történő foglalkoztatásához nem járult hozzá, kivéve, ha
a hozzájárulását alapos indokkal tagadta meg, így különösen, ha
a)
a felajánlott illetmény összege kevesebb a korábbi illetménye 80%-ánál,
b)
a korábbi határozatlan idejű alkalmazás helyett határozott idejűt ajánlanak fel,
c)
az új álláshely és a lakóhely között – tömegközlekedési eszközzel – történő oda- és visszautazás ideje naponta
a három órát, illetve 10 éven aluli gyermeket nevelő kormánytisztviselő esetében a két órát meghaladja.
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(9) A végkielégítést a felmentési idő utolsó napján kell kifizetni.
(10) Végkielégítésre nem jogosult a kormánytisztviselő, ha
a)
legkésőbb a kormányzati szolgálati jogviszony megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül;
b)
a 107. § (2) bekezdés a) pontja szerinti érdemtelenség, a 107. § (2) bekezdés b) pontja szerinti nem megfelelő
munkavégzés, a 107. § (6) bekezdése szerinti foglalkoztatást kizáró ok jogcímén vagy a 166. § (5) bekezdése
alapján a kormánytisztviselőt kérelmére mentették fel.
(11) Ha a kormánytisztviselő a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés ideje alatt bármely költségvetési szervvel
vagy költségvetési szerv legalább többségi befolyása alatt álló bármely gazdálkodó szervezettel teljes vagy
részmunkaidős jogviszonyt létesít, végkielégítésre nem jogosult, azonban új jogviszonyában a végkielégítés alapjául
szolgáló időszak számítása során a felmentéssel megszüntetett jogviszony alapján végkielégítésre jogosító idejét
számításba kell venni.
(12) Ha a kormánytisztviselő a jogviszony megszűnését vagy megszüntetését követő 30 napon belül újabb kormányzati
szolgálati jogviszonyt létesít,
a)
amennyiben végkielégítés illeti meg, egyhavi végkielégítésre jogosult, és a részére kifizetett végkielégítés
összegének az egyhavi mértéken felüli részét az új jogviszony létesítésétől számított 30 napon belül
a korábban őt foglalkoztató kormányzati igazgatási szerv részére köteles visszafizetni,
b)
új jogviszonyában a végkielégítés alapjául szolgáló időszak számítása során a korábbi jogviszony alapján
végkielégítésre jogosító idejét három év jogviszonyban töltött idővel csökkentett mértékben figyelembe kell
venni.
113. §		
[A felmentési védelem]
(1) A kormányzati igazgatási szerv felmentéssel nem szüntetheti meg a jogviszonyt
a)
a várandósság,
b)
a szülési szabadság,
c)
a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság, illetve – a fizetés nélküli szabadság
igénybevétele nélkül is – a gyermek hároméves koráig terjedő időszak,
d)
a beteg gyermek ápolása címén fennálló keresőképtelenség,
e)
a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés,
f)
a nő jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének, de legfeljebb ennek
megkezdésétől számított hat hónap, valamint
g)
a hozzátartozó otthoni gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadság
időtartama alatt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti védelem alkalmazása szempontjából a felmentés közlésének időpontja az irányadó.
(3) Az (1) bekezdés a) és f ) pontjában meghatározott körülményre a kormánytisztviselő csak akkor hivatkozhat, ha
erről a kormányzati igazgatási szervet tájékoztatta. A felmentés közlését követő kormánytisztviselői tájékoztatás
esetén a kormányzati igazgatási szerv a felmentést a kormányzati szolgálati jogviszony megszűnéséig, de legfeljebb
a tájékoztatást követő 15 napon belül írásban visszavonhatja.
(4) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti védelem a fizetés nélküli szabadság igénybevétele nélkül azt a szülőt illeti meg, aki
a fizetés nélküli szabadságot utoljára igénybe vette.
(5) Betegség miatti keresőképtelenség esetén a felmentési idő legkorábban a keresőképtelenség, legfeljebb azonban
a betegszabadság lejártát követő egy év lejártát követő napon kezdődik.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott védelem nem vonatkozik a kormánytisztviselő jogviszonyának felmentéssel
történő megszüntetésére, ha a kormánytisztviselő nyugdíjasnak minősül.
(7) Az (1) és (5) bekezdésben meghatározott védelem nem vonatkozik a kormánytisztviselő jogviszonyának
felmentéssel történő megszüntetésére, ha a felmentést a 107. § (2) bekezdés e) vagy g) pontjában foglaltak szerint
a kormánytisztviselő kérelmezi.
(8) Felmentési védelem nem illeti meg a kormánytisztviselőt a 107. § (2) bekezdés a) pontja szerinti érdemtelenség és
a 107. § (6) bekezdése szerinti foglalkoztatást kizáró ok jogcímén történt felmentése esetén.
114. §		
[A jogviszonyváltás]
(1) Ha jogszabály rendelkezése folytán a kormányzati igazgatási szerv egésze vagy egy része (szervezeti egysége,
anyagi és nem anyagi erőforrásainak vagy feladat- és hatáskörének meghatározott csoportja) az e törvény hatálya
alól egy, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervhez kerül, a kormányzati igazgatási
szerv érintett szervezete, illetve tevékenysége keretében foglalkoztatott kormánytisztviselő kormányzati szolgálati
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jogviszonya – a (3), (4) és (9) bekezdésben foglalt kivétellel – a jogállásváltozás időpontjában közalkalmazotti
jogviszonnyá alakul át és az általa betöltött álláshely a központi álláshely-állományba kerül.
A jogviszony átalakulásáról az érintetteket az átvevő munkáltató az átalakulást követő harminc napon belül
tájékoztatja.
Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem alakul át a kormánytisztviselő jogviszonya, ha az átvevő munkáltató
a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény rendelkezései alapján nem létesíthet közalkalmazotti jogviszonyt
az átadással érintett kormánytisztviselővel, ebben az esetben a kormányzati szolgálati jogviszony a törvény erejénél
fogva az átadás időpontjában megszűnik. A jogviszony megszűnéséről a kormánytisztviselőt az átadás napjával
írásban értesíteni kell. A jogviszony megszűnése esetén a kormánytisztviselő számára a 112. § alkalmazásával
megállapított végkielégítést kell megfizetni.
A (3) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni, ha az átadással érintett kormánytisztviselővel
szemben a közalkalmazottakra vonatkozó szabályozás alapján összeférhetetlenség áll fenn, kivéve, ha
az összeférhetetlenséget kiváltó ok megszüntethető, és ennek érdekében a kormánytisztviselő az átalakulást követő
30 napon belül intézkedik, és ezt igazolja.
A jogviszony közalkalmazotti jogviszonnyá történő átalakulását követő negyvenöt napon belül
a kormánytisztviselőt a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályok szerint be kell sorolni, és illetményét meg
kell állapítani.
Határozatlan időtartamú kormányzati szolgálati jogviszony – eltérő törvényi rendelkezés hiányában – határozatlan
időtartamú közalkalmazotti jogviszonnyá alakul át. Teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a jogviszony
teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszonnyá alakul át.
Az átalakult jogviszony esetén a kormánytisztviselőnek az átalakulással érintett e törvény hatálya alá tartozó
kormányzati igazgatási szervnél kormányzati szolgálati jogviszonyként elismert idejét úgy kell tekinteni, mintha azt
az átvevő szervnél töltötte volna el.
A kormányzati szolgálati jogviszonyban álló vezető jogviszonyának átalakulását követően – a közalkalmazotti
jogviszonyra vonatkozó szabály figyelembevételével – kell a vezetői munkakör szintjét és megnevezését
megállapítani.
Ha a jogviszony átalakulása időpontjában közszolgálati jogvita fegyelmi felelősségre vonás tekintetében folyik,
a kereset elbírálása során
a)
a fegyelmi elbocsátás szabályait kell megfelelően alkalmazni, ha a kormánytisztviselő jogviszonya
közalkalmazotti jogviszonnyá,
b)
a rendkívüli felmondás szabályait kell megfelelően alkalmazni, ha a kormánytisztviselő jogviszonya
munkajogviszonnyá,
c)
a hivatalvesztés fegyelmi büntetés szabályait kell megfelelően alkalmazni, ha a kormánytisztviselő
jogviszonya közszolgálati jogviszonnyá
alakul át.
E § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, ha a kormánytisztviselő jogviszonya közszolgálati, hivatásos
szolgálati vagy katonai szolgálati jogviszonnyá, honvédelmi alkalmazotti jogviszonnyá, rendvédelmi igazgatási
szolgálati jogviszonnyá alakul át.

115. §		
[Eljárás a jogviszony megszűnése, megszüntetése esetén]
(1) A kormánytisztviselő jogviszonya megszüntetésekor, illetve megszűnésekor a feladataival kapcsolatos iratait köteles
átadni és a kormányzati igazgatási szervvel elszámolni. Az átadás-átvétel és az elszámolás feltételeit a kormányzati
igazgatási szerv köteles biztosítani.
(2) A jogviszony megszüntetésekor vagy megszűnésekor az utolsó munkában töltött napon, de legkésőbb
tizenöt napon belül a kormánytisztviselő illetményét és egyéb járandóságait – a szabadságmegváltás kivételével –
részére ki kell fizetni, valamint ki kell adni a jogviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban előírt
igazolásokat.
116. §		
[A jogviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei]
(1) Ha a Közszolgálati Döntőbizottság vagy a bíróság megállapítja, hogy a kormányzati igazgatási szerv
a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonyát jogellenesen szüntette meg, a kormánytisztviselő abban
az esetben kérheti az eredeti álláshelyén történő továbbfoglalkoztatását, ha

35956

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 208. szám

a)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)
(8)

(9)
(10)

a megszüntetés a joggal való visszaélés tilalmába, illetve felmentési védelembe ütközik, vagy a kormányzati
igazgatási szerv megszegi a felmentési korlátozásokra vonatkozó rendelkezéseket,
b)
a kormányzati igazgatási szerv a választott szakszervezeti tisztségviselő, illetve a munkavédelmi képviselőnek
(munkavédelmi bizottság tagjainak) kormányzati szolgálati jogviszonyát a 172. § (10) bekezdésébe, vagy
a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 76. § (3) bekezdésébe ütköző módon szüntette meg,
c)
hivatalvesztés fegyelmi büntetés esetén a fegyelmi felelősség nem áll fenn vagy a büntetés nem áll arányban
az elkövetett fegyelmi vétség súlyával,
d)
a jogviszony megszüntetése az egyenlő bánásmód követelményébe ütközött, vagy
e)
a kormánytisztviselő a jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetését, vagy az erre irányuló saját
jognyilatkozatát sikerrel támadta meg.
A kormányzati igazgatási szerv kérelmére a Közszolgálati Döntőbizottság vagy a bíróság mellőzi
a kormánytisztviselő eredeti álláshelyen történő továbbfoglalkoztatását feltéve, ha a kormánytisztviselő
továbbfoglalkoztatása a kormányzati igazgatási szervtől nem várható el.
Az (1) bekezdésben foglalt esetben meg kell téríteni a kormánytisztviselő elmaradt illetményét (egyéb
járandóságait), továbbá a jogviszony jogellenes megszüntetésével összefüggésben felmerült kárát is. Nem kell
megtéríteni az illetménynek (egyéb járandóságnak), illetve a kárnak azt a részét, amely máshonnan megtérült vagy
kellő gondosság mellett megtérülhetett volna. A kellő gondosság elmulasztásának különösen azt kell tekinteni, ha
a kormánytisztviselő az állami foglalkoztatási szervvel nem működik együtt a munkavégzésre irányuló jogviszony
létesítése érdekében, nem köt álláskeresési megállapodást, illetve az e szerv által felajánlott – a foglalkoztatás
elősegítéséről szóló jogszabályban foglalt feltételekre tekintettel – megfelelő munkahelyet elutasítja, továbbá maga
nem keres aktívan munkahelyet. A Közszolgálati Döntőbizottság vagy a bíróság a kellő gondosság elmulasztásának
az elmaradt illetmény, egyéb járandóságok, illetve a kormánytisztviselői kár megtérítésével kapcsolatos
következményét az eset összes körülményének mérlegelése alapján állapítja meg.
Ha a kormányzati szolgálati jogviszony (1) bekezdésben foglalt módon történő jogellenes megszüntetése
esetén a kormánytisztviselő az eredeti álláshelyen történő továbbfoglalkoztatását nem kéri vagy a Közszolgálati
Döntőbizottság vagy a bíróság mellőzi azt, a kormányzati szolgálati jogviszony a jogellenességet megállapító
döntőbizottsági határozat véglegessé válásának vagy a bíróság ítélete jogerőre emelkedésének napján szűnik
meg. Ekkor a (3) bekezdésben foglaltakon felül a Közszolgálati Döntőbizottság vagy a bíróság a kormányzati
igazgatási szervet – az eset összes körülményeinek, így különösen a jogsértés és annak következményei
súlyának mérlegelésével – a kormánytisztviselő legalább két-, legfeljebb tizenkét havi illetményének megfelelő
átalánykártérítés megfizetésére kötelezi.
Ha a kormányzati szolgálati jogviszonyt nem az (1) bekezdésben foglalt módon szüntették meg jogellenesen,
a kormányzati szolgálati jogviszony a megszüntetésről szóló jognyilatkozat szerinti időpontban megszűnik, de
a kormánytisztviselő részére – az eset összes körülményeinek, így különösen a jogsértés és annak következményei
súlyának mérlegelése alapján – legalább két-, legfeljebb huszonnégy havi illetményének megfelelő
átalánykártérítést kell fizetni.
A Közszolgálati Döntőbizottság vagy a bíróság a kártérítés mértékének megítélésekor figyelembe veszi, hogy
a kormánytisztviselő mennyiben tett eleget a (3) bekezdésben foglalt kötelezettségének (kárenyhítés).
A kormánytisztviselő, ha a kormányzati szolgálati jogviszonyát nem az e törvényben előírtak szerint szünteti meg,
köteles a kormányzati igazgatási szerv számára a lemondási időre járó illetményének megfelelő összeget megfizetni.
Ha a kormánytisztviselő a határozott időtartamú kormányzati szolgálati jogviszonyát szünteti meg jogellenesen,
a (7) bekezdésben meghatározottakat megfelelően kell alkalmazni. Ha azonban a határozott időből még hátralévő
időtartam rövidebb két hónapnál, a kormányzati igazgatási szerv csak a hátralévő időre járó illetmény megfizetését
követelheti.
A kormányzati igazgatási szerv jogosult a (7) és (8) bekezdésben meghatározott mértéket meghaladó kárának
érvényesítésére is. Ezek együttesen nem haladhatják meg a kormánytisztviselő tizenkét havi illetményének összegét.
A kormányzati igazgatási szerv a (7)–(9) bekezdés alapján keletkezett igényeinek érvényesítésére
a kormánytisztviselő által okozott kár megtérítésére vonatkozó szabályok az irányadók.

117. §		
[Elhelyezkedési korlátozás és újraalkalmazási korlátozás]
(1) A Kormány meghatározza azokat az ágazatokat és az ágazatokon belül azokat az álláshelyeket, amelyek esetében
a kormánytisztviselő a kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnését vagy megszüntetését követően az ágazati
tevékenységet főtevékenységként végző gazdasági társaságnál nem létesíthet munkavégzésre irányuló jogviszonyt
(a továbbiakban: elhelyezkedési korlátozás).
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(2) Az (1) bekezdés szerinti korlátozás időtartama a kormányzati szolgálati jogviszonyban eltöltött időnek megfelelő
idő, de legfeljebb két év.
(3) A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama alatt megszerzett információk a (2) bekezdésben foglalt határidőn
túl sem használhatók fel üzleti célra.
(4) Az (1)–(3) bekezdés megsértésével kötött szerződésre a Ptk. vagy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi
I. törvény (a továbbiakban: Mt.) semmisségre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
(5) Az elhelyezkedési korlátozás az illetmény megállapítása során figyelembe vehető.
(6) Amennyiben a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonya a 107. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak
szerint kerül megszüntetésre, a jogviszony megszűnésétől számított három évig kormányzati szolgálati jogviszonyt
nem létesíthet.
(7) Ha a kormányzati szolgálati jogviszony jogellenesen került megszüntetésre, a kormánytisztviselőnek a hasonló
álláshelyen foglalkoztatott kormánytisztviselőével azonos fizetett ellenérték jár.
(8) Ha a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonya a 107. § (1) bekezdés a)–d) és f ) pontjában foglaltak
szerint kerül megszüntetésre, újabb kormányzati szolgálati jogviszonyt a jogviszony megszűnésétől számított
három évig csak a Kormány engedélyével létesíthet.

XVIII. FEJEZET
A MUNKAIDŐ, A PIHENŐIDŐ, A SZABADSÁG
118. §		
[A munkaidő, a munkarend, a munkaidőkeret]
(1) A munkáltatói jogkör gyakorlója a munkavégzés rendjét, a munkaidő-beosztás szabályait a kormányzati
igazgatási szerv által ellátott feladatok és a feladat ellátására létesített álláshely jellegéhez, valamint a feladatok
mennyiségéhez és határidejéhez igazodóan alakítja ki (munkarend).
(2) A munkaidő heti negyven óra, a napi munkaidő nyolc óra (általános teljes napi munkaidő), amelynek keretei
között a munkáltatói jogkör gyakorlója meghatározhatja a munkavégzés kezdő és befejező időpontját (általános
munkarend).
(3) A kinevezés a (2) bekezdésben foglalt munkaidőnél rövidebb napi munkaidőt is megállapíthat azzal, hogy ebben
az esetben az egyébként járó illetményt arányosan csökkenteni kell (részmunkaidő).
(4) A munkáltatói jogkör gyakorlója a munkaidőt munkaidőkeretben is meghatározhatja.
(5) A munkaidőkeretben teljesítendő munkaidőt a munkaidőkeret tartama, a napi munkaidő és az általános
munkarend alapul vételével kell megállapítani. Ennek során az általános munkarend szerinti munkanapra eső
munkaszüneti napot figyelmen kívül kell hagyni.
(6) A munkaidő (3) bekezdés szerinti meghatározásakor a távollét tartamát figyelmen kívül kell hagyni vagy az erre
eső napokat a kormánytisztviselőre irányadó napi munkaidő mértékével kell figyelembe venni.
(7) A munkaidőkeret tartama legfeljebb négy hónap vagy tizenhat hét.
(8) A munka jellegétől függően a munkáltatói jogkör gyakorlója meghatározhatja a teljes munkaidőből kötelezően
a munkahelyen töltendő idő tartamát, továbbá az ezen időtartam alatti munkavégzés egyes sajátos szabályait.
119. §		
[A munkaidő-beosztás egyes szabályai]
(1) A munkaidő-beosztás szabályait (munkarend) – a munkavégzés rendjének megszervezésével kapcsolatos általános
előírások figyelembevételével – a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg.
(2) A kormánytisztviselőre a kinevezéstől eltérő foglalkoztatás eseteiben a munkavégzés helye szerinti munkarend
az irányadó.
(3) A munkáltatói jogkör gyakorlója a munkaidőt az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményére,
valamint a munka jellegére figyelemmel osztja be.
(4) A kormánytisztviselő munkaidő-beosztását a munkáltatói jogkör gyakorlója az általános munkarendtől eltérően is
megállapíthatja.
(5) A kormánytisztviselő beosztás szerinti napi munkaideje – a részmunkaidőt kivéve – négy óránál rövidebb nem lehet.
(6) A kormánytisztviselő beosztás szerinti
a)
napi munkaideje legfeljebb tizenkét óra,
b)
heti munkaideje legfeljebb negyvennyolc óra
lehet.
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(7) A munkaidő nem haladhatja meg
a)
a (6) bekezdés a) pontja szerinti esetben a munkaidőkeret, ennek hiányában, heti átlagban a napi nyolc órát,
és
b)
a (6) bekezdés b) pontja szerinti esetben a munkaidőkeret, ennek hiányában, havi átlagban a heti negyven
órát.
(8) A kormánytisztviselő beosztás szerinti munkaidejébe a meghatározott rendkívüli munkaidő tartamát is bele kell
számítani.
(9) A kormánytisztviselő beosztás szerinti napi munkaidejébe az ügyelet, valamint a készenlét teljes tartamát bele kell
számítani, ha a munkavégzés tartama nem mérhető.
(10) Egyenlőtlen munkaidő-beosztás alkalmazása esetén a beosztás szerinti heti munkaidő tartamát átlagban kell
figyelembe venni.
(11) A munkáltatói jogkör gyakorlója – a felek megállapodása alapján – a napi munkaidőt két részletben is beoszthatja
(osztott napi munkaidő), amelyek között legalább két óra pihenőidőt kell biztosítani.
120. §		
[A munkaszüneti napokra vonatkozó rendelkezések]
(1) Munkaszüneti nap: január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20.,
október 23., november 1. és december 25–26.
(2) Munkaszüneti napra rendes munkaidő
a)
a rendeltetése folytán e napon is működő kormányzati igazgatási szervnél,
b)
az idényjellegű tevékenység keretében,
c)
társadalmi közszükségletet kielégítő vagy külföldre történő szolgáltatás nyújtásához – a szolgáltatás
jellegéből eredően – e napon szükséges munkavégzés esetén,
d)
külföldön történő munkavégzés során
foglalkoztatott kormánytisztviselő számára osztható be.
(3) A kormányzati igazgatási szerv akkor minősül a munkaszüneti napon is rendeltetése folytán működőnek, ha
a tevékenység igénybevételére
a)
a munkaszüneti naphoz közvetlenül kapcsolódó, helyben kialakult vagy általánosan elfogadott társadalmi
szokásból eredő igény alapján, vagy
b)
baleset, elemi csapás, súlyos kár, továbbá az egészséget vagy a környezetet fenyegető veszély megelőzése
vagy elhárítása, továbbá a vagyonvédelem érdekében kerül sor.
(4) A munkaszüneti napra vonatkozó beosztási szabályokat kell megfelelően alkalmazni, ha a munkaszüneti nap
vasárnapra esik, továbbá a húsvét- és a pünkösdvasárnap tekintetében.
(5) A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által évenként kiadott, az általános munkarendben foglalkoztatott
munkavállalók munkaidő-beosztásának a munkaszüneti napok miatti változtatását szabályozó rendeletet
a kormánytisztviselőkre is alkalmazni kell.
121. §		
[A munkaközi szünet és a pihenőidő]
(1) Ha a napi munkaidő a hat órát meghaladja, a kormánytisztviselő részére a munkaidőn túl – a munkavégzés
megszakításával – napi harminc perc, valamint minden további három óra munkavégzés után a kormánytisztviselő
részére legalább húsz perc munkaközi szünetet kell egybefüggően biztosítani.
(2) A kormánytisztviselőnek a munkaközi szünetet úgy kell igénybe vennie, hogy – szükség szerint a munkaközi szünet
megszakításával is – vezetője rendelkezésére tudjon állni. A vezető rendelkezése miatt megszakított munkaközi
szünet munkaidőnek minősül, amire a megszakítás idejével megegyező mértékű munkaközi szünetet kell
biztosítani a megszakításra okot adó körülmény megszűnését követően azonnal.
(3) Az (1) bekezdés alkalmazásakor a beosztás szerinti napi munkaidőbe a rendkívüli munkavégzésre fordított idő
tartamát be kell számítani.
(4) A kormánytisztviselő részére a napi munkájának befejezése és a következő napi munkakezdés között legalább
tizenegy óra egybefüggő pihenőidőt (napi pihenőidő) kell biztosítani.
(5) A kormánytisztviselőt a készenlétet követően, ha munkát nem végzett, nem illeti meg pihenőidő.
(6) A kormánytisztviselőt hetenként két egymást követő pihenőnap illeti meg, ezek közül az egyiknek vasárnapra kell
esnie (heti pihenőnap).
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122. §		
[A rendkívüli munkaidő]
(1) Rendkívüli esetben a kormánytisztviselő a beosztás szerinti munkaidején felül is köteles munkát végezni.
(2) Rendkívüli munkaidő
a)
a munkaidő-beosztástól eltérő munkaidő,
b)
a munkaidőkereten felüli munkaidő,
c)
az ügyelet tartama, továbbá
d)
a készenlét alatt elrendelt munkavégzés esetén a munkahelyre érkezéstől a munkavégzés befejezéséig – ha
a kormánytisztviselőnek több helyen kell munkát végeznie, az első munkavégzési helyre érkezéstől az utolsó
munkavégzési helyen történő munkavégzés befejezéséig – terjedő időtartam.
(3) Nem minősül rendkívüli munkaidőnek, ha a kormánytisztviselő az engedélyezett távollét idejét a munkáltatói
jogkör gyakorlójával történt megállapodás alapján ledolgozza.
(4) A rendkívüli munkaidőt a kormánytisztviselő kérése esetén írásban kell elrendelni. Az ilyen munkavégzés
elrendelésének, nyilvántartásának és elszámolásának rendjét a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg.
(5) Nem korlátozott a rendkívüli munkaidő elrendelése baleset, elemi csapás, súlyos kár, az egészséget vagy
a környezetet fenyegető közvetlen és súlyos veszély megelőzése, elhárítása érdekében.
(6) Munkaszüneti napon rendkívüli munkaidő
a)
a rendes munkaidőben e napon is foglalkoztatható kormánytisztviselő számára, vagy
b)
az (5) bekezdésben meghatározott esetben
rendelhető el.
(7) A rendkívüli munkaidő elrendelése nem veszélyeztetheti a kormánytisztviselő testi épségét, egészségét, továbbá
nem jelenthet személyi, családi és egyéb körülményeire tekintettel aránytalan terhet.
(8) Teljes napi munkaidő esetén naptári évenként kettőszáz óra rendkívüli munkaidő rendelhető el.
(9) A (8) bekezdésben foglaltakat arányosan kell alkalmazni, ha
a)
a kormányzati szolgálati jogviszony év közben kezdődött,
b)
határozott időre, illetve
c)
részmunkaidőre jött létre.
123. §		
[Az ügyelet és a készenlét]
(1) Rendkívüli esetben a kormánytisztviselő a beosztás szerinti munkaidején felül is köteles meghatározott ideig és
helyen a munkavégzésre rendelkezésre állni.
(2) Négy órát meghaladó időtartamú rendelkezésre állás
a)
a társadalmi közszükségletet kielégítő szolgáltatás folyamatos biztosítása, továbbá
b)
baleset, elemi csapás, súlyos kár, valamint az egészséget vagy a környezetet fenyegető veszély megelőzése,
illetve elhárítása
érdekében rendelhető el.
(3) A kormánytisztviselő a rendelkezésre állás tartama alatt köteles munkára képes állapotát megőrizni és a hivatali
szervezet vezetőjének utasítása szerint munkát végezni.
(4) A munkáltatói jogkör gyakorlója a kormánytisztviselő számára meghatározhatja a rendelkezésre állás helyét
(ügyelet), egyébként a tartózkodási helyét a kormánytisztviselő határozza meg oly módon, hogy a hivatali szervezet
vezetőjének utasítása esetén haladéktalanul rendelkezésre álljon (készenlét).
(5) A rendelkezésre állás elrendelésére a 122. § (4) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.
(6) A rendelkezésre állás időtartamát legalább egy héttel korábban, egy hónapra előre közölni kell. Ettől a munkáltatói
jogkör gyakorlója – különösen indokolt esetben – eltérhet. Az eltérés során az egészséges és biztonságos
munkavégzés követelményeire figyelemmel kell lenni.
(7) Az ügyelet időtartama nem haladhatja meg a huszonnégy órát, amelybe az ügyelet megkezdésének napjára
beosztott rendes, és elrendelt rendkívüli munkaidő tartamát be kell számítani.
(8) A készenlét havi időtartama a százhatvannyolc órát nem haladhatja meg, amelyet munkaidőkeret alkalmazása
esetén átlagban kell figyelembe venni.
(9) Készenlét a heti pihenőnap (heti pihenőidő) időtartama alatt csak a kormánytisztviselő hozzájárulásával rendelhető
el, ha az elrendelést megelőző százhatvannyolc órás időszakban a kormánytisztviselő a heti pihenőnapján
készenlétet teljesített.
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124. §		
[A rendkívüli munkaidő, az ügyelet, a készenlét, valamint a munkaszüneti napi rendes munkaidőben történő
munkavégzés ellenértéke]
(1) A kormánytisztviselőt rendkívüli munkaidő teljesítése esetén annak időtartamával azonos mértékű szabadidő illeti
meg.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a kormánytisztviselőnek
a)
a heti pihenőnapon teljesített rendkívüli munkaidő ellenértékeként a teljesített munkaidő kétszeresének,
b)
a munkaszüneti napon teljesített rendkívüli munkaidő ellenértékeként a teljesített munkaidő
háromszorosának
megfelelő mértékű szabadidő jár.
(3) A kormánytisztviselőt a napi munkaidőn túl teljesített ügyeletért, készenlétért legfeljebb annak időtartamával
megegyező mértékű szabadidő illeti meg. Ha az ügyeletre, készenlétre a kormánytisztviselő heti pihenőnapján,
illetve munkaszüneti napon kerül sor, részére a (2) bekezdés szerinti szabadidő jár.
(4) A rendszeresen rendkívüli munkaidőt teljesítő kormánytisztviselő számára legfeljebb évi huszonöt munkanap
szabadidő-átalány állapítható meg.
(5) A vezetői álláshelyet betöltő kormánytisztviselő részére akkor jár a rendkívüli munkaidőért szabadidő, illetve
szabadidő-átalány, ha ezt a közszolgálati szabályzat megállapítja.
(6) Munkaszüneti napon rendes munkaidőben történő munkavégzésre kötelezett kormánytisztviselőt a teljesített
munkavégzés időtartama kétszeresének megfelelő mértékű szabadidő illeti meg.
(7) A szabadidőt a rendkívüli munkaidő, illetve a (6) bekezdés szerinti munkaidő teljesítését követően legkésőbb
harminc napon belül kell kiadni, ha ez nem lehetséges, meg kell váltani. A megváltás mértéke a kormánytisztviselő
kifizetéskori illetményének a szabadidőre járó arányos összege.
125. §		
[A távmunka]
(1) A távmunka a foglalkoztató kormányzati igazgatási szerv székhelyétől, illetve a munkavégzés rendes
helyétől elkülönült helyen rendszeresen folytatott olyan tevékenység, amelyet információtechnológiai vagy
számítástechnikai eszközzel (a továbbiakban együtt: számítástechnikai eszköz) végeznek, és eredményét
elektronikusan továbbítják, ide nem értve az otthoni munkavégzést.
(2) A távmunka megállapodás alapján, a munkáltatói jogkör gyakorlója által meghatározott helyen végezhető.
(3) Eltérő megállapodás hiányában a munkavégzéshez, valamint a kapcsolattartáshoz szükséges eszközöket
a munkáltatói jogkör gyakorlója biztosítja.
(4) A távmunkavégzésre vonatkozó részletszabályokat a Kormány rendeletében állapítja meg, amelynek alapján
a munkáltatói jogkör gyakorlója a speciális feltételeket és szabályokat szabályzatban rögzíti.
(5) A munkáltatói jogkör gyakorlója előírhatja, hogy az általa biztosított számítástechnikai vagy elektronikus eszközt
a kormánytisztviselő kizárólag a munkavégzéshez használhatja.
(6) A munkáltatói jogkör gyakorlója a távmunkát végző kormánytisztviselőnek minden olyan tájékoztatást köteles
megadni, amelyet más kormánytisztviselőnek biztosít.
(7) A munkáltatói jogkör gyakorlója tájékoztatja a kormánytisztviselőt
a)
a munkáltatói jogkör gyakorlója általi ellenőrzés szabályairól,
b)
a számítástechnikai vagy elektronikus eszköz használata korlátozásának szabályairól.
(8) A munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg az ellenőrzés módját és a munkavégzés helyeként szolgáló ingatlan
területén történő ellenőrzés esetén annak bejelentése és megkezdése közötti legrövidebb tartamot. Az ellenőrzés
nem jelenthet a kormánytisztviselő, valamint a munkavégzés helyeként szolgáló ingatlant használó más személy
számára aránytalan terhet.
126. §		
[Az otthoni munkavégzés]
(1) A kormánytisztviselő és a munkáltatói jogkör gyakorlójának megállapodása esetén a kormánytisztviselő a munkáját
a munkavégzés rendes helyétől eltérően a lakó-, illetve tartózkodási helyén, saját eszközeivel is végezheti.
(2) Az otthoni munkavégzésre abban az esetben kerülhet sor, ha az elvégzendő munka jellege ezt lehetővé teszi,
továbbá ha az otthoni munkavégzés elrendelése vagy lehetővé tétele nem jár a kormányzati igazgatási szerv vagy
a kormánytisztviselő számára aránytalan sérelemmel.
(3) Az otthoni munkavégzésre irányuló megállapodásban rögzíteni kell az otthoni munkavégzés idejét, az egyedileg
elvégzendő feladatokat, továbbá a kapcsolattartás és az elvégzett munka leadásának módját és időpontját.
(4) Az otthoni munkavégzés részletes szabályait a Kormány rendeletben, továbbá ennek keretei között a munkáltatói
jogkör gyakorlója a közszolgálati szabályzatban állapítja meg.
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127. §		
[Az egyes kormánytisztviselői csoportokra vonatkozó különös rendelkezések]
(1) A munka- és pihenőidőre vonatkozó szabályokat a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni
a jogszabályban meghatározott egészségkárosító kockázat fennállásakor.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben
a)
egyenlőtlen munkaidő-beosztás csak a kormánytisztviselő hozzájárulása esetén alkalmazható,
b)
a heti pihenőnapok egyenlőtlenül nem oszthatók be,
c)
rendkívüli munkaidő vagy készenlét nem rendelhető el.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a kormánytisztviselő beosztás szerinti napi munkaideje éjszakai
munkavégzés során a nyolc órát nem haladhatja meg.
128. §		
[A szabadság]
(1) A kormánytisztviselőnek a munkában töltött idő alapján minden naptári évben 20 munkanap alapszabadság jár
és az alapszabadságon felül évente a (3)–(8) bekezdésben és a 155. §-ban meghatározott pótszabadságot jogosult
igénybe venni (a továbbiakban együtt: szabadság).
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl szabadság jár a következő időszakok alapján:
a)
a munkaidő-beosztás alapján történő munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés időtartama,
b)
a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság első hat hónapja,
c)
a hozzátartozó ápolása miatt kapott harminc napot meg nem haladó fizetés nélküli szabadság idejének
tartama,
d)
a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés három hónapot meg nem haladó időtartama,
e)
a 93. § (2) bekezdés a), b), h) és j) pontjában meghatározott esetek, valamint
f)
minden olyan munkában nem töltött idő, amelyre a kormánytisztviselő illetményre jogosult.
(3) A minisztérium kormánytisztviselője az (1) bekezdés szerinti alapszabadságán felül az általa betöltött álláshely
besorolásától függően évente:
a)
kormánytanácsos besorolásnál három munkanap,
b)
vezető-kormánytanácsos besorolásnál öt munkanap,
c)
kormány-főtanácsos besorolásnál hét munkanap,
d)
vezető-kormányfőtanácsos besorolásnál kilenc munkanap
pótszabadságot vehet igénybe.
(4) A kormányzati főhivatal és a központi hivatal kormánytisztviselője az (1) bekezdés szerinti alapszabadságán felül
az általa betöltött álláshely besorolásától függően évente:
a)
hivatali tanácsos besorolásnál három munkanap,
b)
vezető-hivatalitanácsos besorolásnál öt munkanap,
c)
hivatali főtanácsos I. besorolásnál hét munkanap,
d)
hivatali főtanácsos II. besorolásnál nyolc munkanap,
e)
vezető-hivatalifőtanácsos besorolásnál kilenc munkanap
pótszabadságot vehet igénybe.
(5) A szakmai vezetői álláshelyet betöltő kormánytisztviselő a (3) bekezdésben szereplő pótszabadság helyett vezetői
pótszabadságot vehet igénybe, amelynek mértéke évente:
a)
osztályvezetőnél öt munkanap,
b)
főosztályvezetőnél tíz munkanap.
(6) Ha a föld alatt állandó jelleggel, illetve az ionizáló sugárzásnak kitett munkahelyen dolgozó
kormánytisztviselő naponta legalább három órán keresztül tevékenységét ionizáló sugárzásnak kitett
munkakörülmények között végzi, évenként öt munkanap pótszabadságot, ha pedig a kormánytisztviselő ilyen
munkahelyen legalább öt évet eltöltött, évenként tíz munkanap pótszabadságot vehet igénybe.
(7) A sugárártalomnak kitett munkahelyen eltöltött napi munkaidőtől függetlenül a (6) bekezdésben meghatározott
pótszabadság illeti meg azt a kormánytisztviselőt is, akit rendszeres kettős egészségi ártalomnak kitett
munkahelyen foglalkoztatnak, feltéve, hogy az egyik egészségi ártalom sugárártalom.
(8) A kormánytisztviselő, ha
a)
a rehabilitációs hatóság vagy jogelődjei által végzett hatályos minősítés alapján
aa)
az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy
kisebb mértékű,
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ab)

legalább 40 százalékos egészségkárosodással rendelkezik, az erről szóló szakvélemény, szakhatósági
állásfoglalás, hatósági bizonyítvány alapján,
ac)
a munkaképesség-csökkenése legalább 50 százalékos mértékű,
b)
a komplex minősítés alól jogszabály rendelkezése alapján mentesül, rokkantsági ellátás folyósításának
időtartama alatt (megváltozott munkaképességű személy),
c)
fogyatékossági támogatásra jogosult, vagy
d)
vakok személyi járadékára jogosult,
évenként öt munkanap pótszabadságot vehet igénybe.
129. §		
[A szabadság kiadása]
(1) A szabadságot az esedékességének évében kell kiadni és kivenni.
(2) A munkáltatói jogkör gyakorlója
a)
szolgálati érdek esetén az alapszabadságot az esedékesség évét követő év márciusának utolsó napjáig
adja ki,
b)
a pótszabadságot – az a) pontra és a (6) bekezdésben foglaltakra tekintettel – az esedékesség évét követő év
júniusának utolsó napjáig adhatja ki és a kormánytisztviselő eddig az időpontig veheti igénybe,
ha az esedékesség éve eltelt.
(3) A (2) bekezdés szerinti határidőt követően a szabadság nem adható ki és nem vehető igénybe.
(4) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott szolgálati érdeknek minősül különösen, ha az alapszabadság kiadása
miatt
a)
a szervezet alapfeladatainak folyamatos ellátása, vagy
b)
az előre nem tervezhető, rendkívüli feladatok határidőre történő ellátása
nem biztosítható.
(5) A szabadság felével a kormánytisztviselő rendelkezik.
(6) A pótszabadság – a 155. § (4)–(6) bekezdése szerinti pótszabadság kivételével – abban az esetben adható ki és
vehető igénybe, ha az alapszabadság már kiadásra került.
(7) A munkáltatói jogkör gyakorlója a kormánytisztviselőt – a (3) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – megfelelő időn
belül tájékoztatja a még igénybe nem vett szabadság mértékéről és az igénybevétel lehetőségének határidejéről.
(8) A munkáltatói jogkör gyakorlója a kormánytisztviselő már megkezdett szabadságát kivételesen fontos érdekből
megszakíthatja. Ebben az esetben a szabadság alatti tartózkodási helyről a munkahelyre, illetve a visszautazással,
valamint a munkával töltött idő a szabadságba nem számít be. A kormánytisztviselőnek a megszakítással
összefüggésben felmerült kárát, illetve költségeit a kormányzati igazgatási szerv köteles megtéríteni.
(9) A szabadság kiadásánál a munkarend (munkaidő-beosztás) szerinti munkanapokat kell figyelembe venni.
(10) A kormánytisztviselő részére a szabadság arányos része jár, ha a kormányzati szolgálati jogviszonya év közben
kezdődött vagy szűnt meg.
(11) A szabadságot – a (13) és (22) bekezdést kivéve – pénzben megváltani nem lehet, és a szabadság nem halmozódhat.
(12) A szabadság megváltásával kapcsolatos kormánytisztviselői igény elévülése a kormányzati szolgálati jogviszony
megszűnésének napján kezdődik.
(13) A kormányzati szolgálati jogviszony megszűnése és megszüntetése esetén, ha a munkáltatói jogkör gyakorlója
az arányos szabadságot nem adta ki, az arányos szabadságot (ha a kormánytisztviselőnek van fennmaradó
szabadsága) a jogviszony megszűnését követő 40. napon kell megváltani.
(14) Annak a kormánytisztviselőnek, akinek a munkaidő-beosztása nem biztosít hetenként két pihenőnapot, úgy kell
számítani a szabadságát, hogy azonos naptári időszakra (hétre) mentesüljön a munkavégzés alól, mint az ötnapos
munkahéttel dolgozók.
(15) A heti kettőnél több pihenőnapot biztosító munkaidő-beosztás esetén a szabadság kiadása tekintetében a hét
minden napja munkanapnak számít, kivéve a kormánytisztviselő két pihenőnapját, valamint a munkaszüneti napot.
(16) Ha a kormánytisztviselő a kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnéséig több szabadságot vett igénybe annál,
mint ami a kormányzati igazgatási szervnél töltött időre megilletné, a különbözetre kifizetett illetményt köteles
visszafizetni.
(17) Nem követelhető vissza a túlfizetés, ha a kormányzati szolgálati jogviszony a kormánytisztviselő nyugdíjasnak
minősülése, halála, az általa betöltött álláshely központosított álláshelyállományba kerülése, vagy a kormányzati
igazgatási szerv jogutód nélküli megszűnése miatt szűnt meg.
(18) Ha a kormánytisztviselő az esedékesség évében a részére járó szabadságnál több szabadságban részesült,
a kormánytisztviselő a következő évben arányosan kevesebb szabadságra jogosult.
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(19) A fél napot elérő töredéknap egész munkanapnak számít.
(20) Ha a szabadság mértékét érintő változásra év közben kerül sor, akkor a kormánytisztviselő számára
az alapszabadság arányos része jár, illetve a pótszabadság arányos része vehető igénybe.
(21) A kormánytisztviselőnek a szabadság kivételére vonatkozó igényét a szabadság kezdete előtt legkésőbb
tizenöt nappal be kell jelentenie. Ha a kormánytisztviselőt érintő olyan körülmény merül fel, amely miatt
a munkavégzési kötelezettség teljesítése számára személyi, illetve családi körülményeire tekintettel aránytalan vagy
jelentős sérelemmel járna, a kormánytisztviselő erről haladéktalanul értesíti a munkáltatói jogkör gyakorlóját. Ebben
az esetben a munkáltatói jogkör gyakorlója a szabadságot a tizenöt napos bejelentési határidőre vonatkozó szabály
mellőzésével köteles kiadni. A kormánytisztviselő a hivatali szervezet vezetőjének felszólítása esetén a körülmény
fennállását a munkába állásakor haladéktalanul igazolni köteles.
(22) Ha a kormánytisztviselő a gyermek ápolása, gondozása miatt kapott fizetés nélküli szabadság első hat hónapjára
járó szabadságot nem kapta meg, azt a felek megállapodása alapján pénzben is meg lehet váltani a gyermek
ápolása, illetve gondozása céljára kapott fizetés nélküli szabadság megszűnését követően.
130. §		
[A betegszabadság]
(1) A munkáltatói jogkör gyakorlója a kormánytisztviselő számára a betegség miatti igazolt keresőképtelenség
időtartamára naptári évenként tizenöt munkanap betegszabadságot ad ki.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem jár betegszabadság a társadalombiztosítási szabályok szerinti üzemi
baleset és foglalkozási betegség miatti keresőképtelenség, valamint a várandósság miatti keresőképtelenség
időtartamára.
(3) Év közben kezdődő kormányzati szolgálati jogviszony esetén a kormánytisztviselő a betegszabadság arányos
részére jogosult.
(4) A betegszabadság kiadásánál a 129. §-ban foglalt rendelkezéseket kell azzal az eltéréssel alkalmazni, hogy ha
a kormánytisztviselő a munkaszüneti nap miatt mentesülne a munkavégzési kötelezettsége alól, ezt a napot
munkanapként kell figyelembe venni.
(5) A betegszabadság tekintetében a 129. § (19) bekezdése megfelelően irányadó.
131. §		
[A fizetés nélküli szabadság]
(1) A kormánytisztviselőnek fizetés nélküli szabadság jár a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés
időtartamára.
(2) A kormánytisztviselőnek fizetés nélküli szabadság jár a külszolgálat időtartamára, ha házastársa vagy élettársa
külszolgálatot teljesít.
(3) A kormánytisztviselőnek fizetés nélküli szabadság engedélyezhető a nemzetközi közigazgatási szakértői
tevékenység időtartamára.
(4) A kormánytisztviselő a fizetés nélküli szabadság igénybevételét legalább tizenöt nappal korábban köteles írásban
bejelenteni.
(5) A fizetés nélküli szabadság a kormánytisztviselő által megjelölt időpontban, de legkorábban a szabadság
megszüntetésére irányuló jognyilatkozat közlésétől számított harmincadik napon szűnik meg.
(6) A (4) és (5) bekezdés határidőre vonatkozó rendelkezéseit nem kell alkalmazni a (1) bekezdés szerinti fizetés nélküli
szabadságra.
132. §		
[A kormányzati igazgatási szünet]
(1) A Kormány a kormányzati igazgatási szervekre vonatkozóan rendeletben állapíthatja meg azt az időszakot
(kormányzati igazgatási szünet), amely alatt lehetőség szerint ki kell adni az esedékessége évére járó szabadság
azon részét, amellyel a munkáltatói jogkör gyakorlója rendelkezik.
(2) A kormányzati igazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője a Kormány által megállapított kormányzati
igazgatási szünet időtartamán belül, az egyes szervezeti egységek esetében eltérő időszakban, illetve időtartamban
határozhatja meg a szabadság kiadását.
(3) A munkáltató jogkör gyakorlója a kormányzati igazgatási szünet alatt a szabadságot úgy adja ki, hogy biztosítja
a zavartalan ügymenetet, valamint a lakossági ügyfélszolgálattal rendelkező szervek esetében a folyamatos
feladatellátást.
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133. §		
[A munka- és a pihenőidő nyilvántartása]
(1) A munkáltatói jogkör gyakorlója köteles nyilvántartani
a)
a rendes és rendkívüli munkaidő,
b)
a készenlét,
c)
a szabadság, valamint
d)
az egyéb munkaidő-kedvezmények
időtartamát.
(2) A nyilvántartásból naprakészen megállapíthatónak kell lennie a teljesített rendes és rendkívüli munkaidő, valamint
a készenlét kezdő és befejező időpontjának is.
(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilvántartás – a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően – az írásban közölt
munkaidő-beosztás hónap végén történő igazolásával és a változás naprakész feltüntetésével is vezethető.
(4) A munkáltatói jogkör gyakorlója – a kormánytisztviselők igényének megismerése után – a tárgyévben február
végéig éves szabadságolási tervet (a továbbiakban: szabadságolási terv) készíthet a szabadságok tárgyévi
ütemezéséről, s arról a kormánytisztviselőket tájékoztatja.

XIX. FEJEZET
AZ ILLETMÉNY, AZ ILLETMÉNYEN FELÜLI JUTTATÁSOK, KEDVEZMÉNYEK ÉS TÁMOGATÁSOK
134. §		
[Az illetmény]
(1) A kormánytisztviselő a kormányzati szolgálati jogviszonya alapján havonta az 1. melléklet szerinti illetményre
jogosult, amelyet a munkáltatói jogkör gyakorlója állapít meg az álláshelyhez tartozó besorolás szerinti sávon belül.
Az illetményt száz forintra kerekítve kell megállapítani. A kerekítés nem minősül munkáltatói intézkedésen alapuló,
az általánostól eltérő illetménymegállapításnak.
(2) Az illetmény összegének legalább a garantált bérminimum összegét el kell érnie.
(3) A garantált bérminimum összegét és hatályát a Kormány állapítja meg.
(4) Havi illetmény esetén az egy órára járó illetmény meghatározása során a havi illetmény összegét osztani kell
a)
általános teljes napi munkaidő esetén: 174 órával,
b)
általánostól eltérő teljes napi vagy részmunkaidő esetén: 174 óra időarányos részével.
(5) A kormánytisztviselő megállapított illetménye az adott naptári évben a teljesítményértékelése alapján módosítható.
135. §		
[Díjazás munkavégzés hiányában]
(1) A kormánytisztviselőt, ha a kormányzati igazgatási szerv működési körében felmerült okból nem tud munkát
végezni, az emiatt kiesett munkaidőre (állásidő) illetmény illeti meg.
(2) A kormánytisztviselőt, ha a 93. § (2) bekezdés j) vagy l) pontja alapján mentesül a munkavégzés alól, a kiesett
munkaidőre a munkáltatói jogkör gyakorlójával történt megállapodásuk szerint illeti meg díjazás.
(3) A kormánytisztviselőt illetmény illeti meg
a)
a szabadság időtartamára,
b)
a 93. § (2) bekezdés c)–g) és i) pontjában meghatározott esetekben,
c)
ha e törvény munkavégzés nélkül illetmény fizetését annak mértéke meghatározása nélkül írja elő,
d)
a munkaszüneti nap miatt kiesett időre.
(4) A betegszabadság tartamára az illetmény 70%-a jár.
136. §		
[Az illetmény védelme]
(1) Az illetményt – külföldön történő munkavégzés vagy jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a magyar
törvényes pénznemben kell megállapítani és kifizetni.
(2) Az illetményt utalvány vagy fizetőeszköz helyettesítésére szolgáló más formában kifizetni nem lehet.
137. §		
[Az illetmény kifizetésének szabályai]
(1) A kormánytisztviselőt az e törvény alapján megillető illetmény kifizetése a kormánytisztviselő által választott
fizetési számlára történő átutalással, fizetési számla hiányában pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés
kézbesítése útján történik.
(2) A fizetési számlához kapcsolódóan a kormánytisztviselő részére legfeljebb havonta a központi költségvetésről szóló
törvényben meghatározott mértékű bankszámla-hozzájárulás adható.
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(3) A kormánytisztviselőt foglalkoztató kormányzati igazgatási szerv viseli az illetmény fizetési számlára történő
átutalásának vagy készpénzben történő kifizetésének a költségét.
(4) A kormánytisztviselő részére járó illetményt havonta utólag, egy alkalommal kell elszámolni és kifizetni. Ha
a jogviszony egy hónapnál rövidebb ideig tart, az illetményt a jogviszony végén kell elszámolni és kifizetni.
(5) Egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén a kormánytisztviselőt foglalkoztató kormányzati igazgatási szerv
a kormánytisztviselő illetményét a 134. § (4) bekezdésében foglaltak megfelelő alkalmazásával számolja el és
fizeti ki.
(6) Az illetményt a tárgyhónapot követő ötödik napig ki kell fizetni.
(7) Az illetmény bankszámlára utalással történő kifizetése esetén, a kormánytisztviselőt foglalkoztató kormányzati
igazgatási szervnek úgy kell eljárnia, hogy a kormánytisztviselő illetményével a bérfizetési napon rendelkezhessen.
(8) Az illetményt a kormánytisztviselő részére kell kifizetni, kivéve, ha erre mást felhatalmaz, vagy bírósági vagy más
hatósági határozat ebben korlátozza.
(9) Ha a jogviszony a kifizetés előtt megszűnt, az illetményt a kormánytisztviselőt foglalkoztató kormányzati igazgatási
szerv köteles az esedékesség napján a kormánytisztviselő által megadott címre elküldeni. Az elküldés költségei
a kormánytisztviselőt foglalkoztató kormányzati igazgatási szervet terhelik.
(10) Az illetményt, ha az illetményfizetési nap heti pihenőnapra (heti pihenőidőre) vagy munkaszüneti napra esik,
legkésőbb az ezt megelőző munkanapon kell kifizetni.
(11) A késedelem idejére a késedelembe esés időpontjától kezdve a késedelemmel érintett naptári félév első napján
érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamatot kell fizetni.
(12) A kormánytisztviselőnek járó vagy adható juttatások és támogatások pénzbeli kifizetésére e § rendelkezéseit
megfelelően alkalmazni kell.
138. §		
[Az elszámolás]
(1) A kormánytisztviselő részére illetményéről részletes írásbeli elszámolást kell adni. Az elszámolásnak olyannak kell
lennie, hogy a kormánytisztviselő a kiszámítás helyességét, valamint az illetményből való levonások jogcímét és
összegét ellenőrizni tudja. Az írásbeli elszámolásnak tartalmaznia kell a rendkívüli munkavégzés jogcímén kifizetett
díjazást is.
(2) Ha az illetmény tárgyhónapra vonatkozó elszámolását követően bekövetkező ok miatt az elszámolás módosítása
szükséges, a kormánytisztviselőt a tárgyhónapra vonatkozó illetmény-elszámolás módosításáról legkésőbb
a következő havi illetmény elszámolásakor tájékoztatni kell. Az illetménykülönbözetet a következő havi illetménnyel
egyidejűleg ki kell fizetni. A kormánytisztviselőt foglalkoztató kormányzati igazgatási szerv a jogalap nélkül kifizetett
illetményt az előlegnyújtásból eredő követelésre vonatkozó szabályok szerint levonhatja.
139. §		
[Az illetményre vonatkozó egyéb szabályok]
(1) Az illetményből való levonásnak – a levonásmentes illetményrészig – jogszabály, végrehajtható határozat alapján
van helye.
(2) A kormánytisztviselőt foglalkoztató kormányzati igazgatási szerv a követelését a kormánytisztviselő hozzájárulása
alapján, illetve, ha az előlegnyújtásból, vagy a kormányzati szolgálati jogviszony év közbeni megszűnése esetén
a 147. § (1) bekezdése és a 159. § (1) bekezdése szerinti juttatás időarányos visszafizetési kötelezettségéből ered
– a levonásmentes illetményrészig – az illetményből levonhatja.
(3) Tilos az olyan illetménylevonás, amely a kormánytisztviselőt foglalkoztató kormányzati igazgatási szerv, annak
képviselője vagy közvetítő személy javára szolgál annak fejében, hogy a kormánytisztviselő jogviszonyt létesítsen,
vagy azt megtartsa.
(4) Egyebekben az illetményből való levonásra a bírósági végrehajtási jogszabályok az irányadók.
(5) Az e §-ban foglalt rendelkezések irányadók a szakszervezeti tagdíj levonására is.
(6) Az illetménnyel szemben beszámításnak nincs helye.
(7) A jogalap nélkül kifizetett illetmény hatvan napon túl akkor követelhető vissza, ha a kormánytisztviselőnek
a kifizetés alaptalanságát fel kellett ismernie vagy azt maga idézte elő.
(8) A kormánytisztviselőt foglalkoztató kormányzati igazgatási szerv a kormánytisztviselő jogviszonnyal összefüggő
tartozásainak megtérítésére irányuló igényét fizetési felszólítással érvényesítheti.
(9) A kormánytisztviselő az illetményére vonatkozó igényéről – az egyezséget kivéve – előre nem mondhat le.
(10) Engedményezésnek pénzkövetelés esetén van helye. A levonásmentes illetményrész nem engedményezhető.
(11) Tartozásátvállalásnak pénzkövetelés esetén van helye. A kormánytisztviselőt foglalkoztató kormányzati igazgatási
szerv tartozását a kormánytisztviselő nem vállalhatja át.
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140. §		
[A kamat]
A kormánytisztviselő és a kormánytisztviselőt foglalkoztató kormányzati igazgatási szerv közötti megállapodás
alapján pénztartozás után kamat köthető ki, feltéve, hogy annak mértéke nem haladja meg a Ptk. 6:47. §-a szerinti
mértéket.
141. §		
[Az érdemek elismerése]
(1) A kormánytisztviselő a következő érdemelismerésekben részesíthető:
a)
írásbeli dicséret,
b)
teljesítmény elismerés,
c)
motivációs elismerés,
d)
álláshelyi elismerés,
e)
szolgálati elismerés.
(2) Az elismerésben részesítés feltételeit és az elismeréssel járó juttatás mértékét a Kormány rendeletben állapítja meg.
(3) Az elismerések elbírálásának és elszámolásának rendjét a kormányzati igazgatási szerv közszolgálati szabályzatában
állapítja meg, és a személyi juttatások előirányzatának keretein belül biztosítja.
142. §		
[A teljesítmény elismerés]
A kormánytisztviselő hosszabb időn át tartó kimagasló teljesítményéért és feladatainak eredményes ellátásáért
teljesítmény elismerésben részesíthető.
143. §		
[A motivációs elismerés]
A kormánytisztviselő valamely kompetenciájára, speciális képességére, ismeretére, tudására figyelemmel motivációs
elismerésben részesíthető, amennyiben az adott álláshelyen történő munkavégzése a munkáltatói jogkör
gyakorlójának kiemelt érdeke.
144. §		
[Az álláshelyi elismerés]
(1) A kormánytisztviselő szolgálati ideje alapján elismerésre jogosult, amelynek mértéke
a)
öt év kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő esetén háromhavi,
b)
tíz év kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő esetén háromhavi,
c)
tizenöt év kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő esetén hathavi,
d)
húsz év kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő esetén hathavi,
e)
huszonöt év kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő esetén kilenchavi,
f)
harminc év kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő esetén kilenchavi,
g)
harmincöt év kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő esetén huszonnégyhavi, és ezt követő minden
öt év kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő esetén további öthavi
illetménynek megfelelő összeg.
(2) Az álláshelyi elismerésre jogosító idő megállapításánál az egy adott álláshelyen eltöltött időt kell figyelembe venni.
145. §		
[A szolgálati elismerés]
(1) A kormánytisztviselő szolgálati ideje alapján elismerésre jogosult, amelynek mértéke
a)
huszonöt év kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő esetén kéthavi,
b)
harminc év kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő esetén háromhavi,
c)
harmincöt év kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő esetén négyhavi,
d)
negyven év kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő esetén öthavi
illetménynek megfelelő összeg.
(2) A szolgálati elismerés az (1) bekezdés szerinti kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő betöltésének
a napján esedékes.
(3) Az elismerésre jogosító idő megállapításánál
a)
az e törvény, a Kttv., a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény, a kormánytisztviselők jogállásáról szóló
törvény és az állami tisztviselőkről szóló törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban,
kormányzati szolgálati, közszolgálati, kormánytisztviselői és állami szolgálati jogviszonyban töltött időt,
b)
a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, közalkalmazotti
jogviszonyban töltött időt,

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 208. szám

35967

c)

a hivatásos szolgálati jogviszony, a honvédelmi alkalmazotti jogviszony, a rendvédelmi igazgatási szolgálati
jogviszony időtartamát,
d)
a bíróságnál és ügyészségnél szolgálati viszonyban, munkaviszonyban töltött időt,
e)
a hivatásos nevelőszülői jogviszonyban és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban töltött időt,
f)
az e törvény, a Kttv., a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény, a kormánytisztviselők jogállásáról
szóló törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervnél ösztöndíjas
foglalkoztatási jogviszonyban töltött időt,
g)
a 104. § (10) bekezdése szerinti jogviszony-létesítés esetén a két jogviszony közötti időtartamot, és
h)
az állami vezetői szolgálati jogviszonyban töltött időt
kell figyelembe venni.
(4) A kormánytisztviselő nem jogosult szolgálati elismerésre (jubileumi jutalom), ha másik foglalkoztatási
jogviszonyban azt már megkapta, ugyancsak nem jogosult, amennyiben álláshelyi elismerésben részesült.
146. §		
[A céljuttatás]
(1) A kormánytisztviselő az általa végrehajtott többletfeladatokra figyelemmel rendkívüli céljuttatásban részesíthető.
(2) A munkáltatói jogkör gyakorlója – ide nem értve a helyettesítést – rendkívüli, célhoz köthető feladatot állapíthat
meg a kormánytisztviselő részére, amelynek teljesítése a feladatának ellátásából adódó munkaterhet jelentősen
meghaladja.
(3) A célhoz köthető feladat eredményes végrehajtásáért a kormánytisztviselő illetményén felül írásban, a célhoz
köthető feladat megállapításakor vagy teljesítésének igazolásakor céljuttatást határoz meg a megállapított személyi
juttatások előirányzata terhére.
(4) A munkáltatói jogkör gyakorlója a (2) bekezdésen túl célhoz köthető feladatot állapíthat meg más kormányzati
igazgatási szervnél foglalkoztatott kormánytisztviselő részére, az érintett hivatali szervezet vezetőjének
egyetértésével. A céljuttatást a célhoz köthető feladatot tűző munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg
a kormánytisztviselő részére.
(5) A nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenység célhoz köthető feladat teljesítésével is ellátható. Ellátásának
időtartama a tárgyévben a hat hónapot nem haladhatja meg. A célhoz köthető feladat eredményes végrehajtásáért
a céljuttatást a kormányzati igazgatási szerv vezetője előlegezi meg.
(6) A célhoz köthető feladat meghatározásánál a kormányzati igazgatási szerv, valamint a digitális megoldások
exportjával és programjának fejlesztésével összefüggő feladatok koordinációját ellátó szervezet közötti
megállapodáson alapul. A megállapodás tartalmazza különösen a nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenység
meghatározását, a végrehajtás szabályait, a kormánytisztviselő díjazását, költségtérítését és az elszámolás rendjét.
(7) Az (5) és (6) bekezdés alkalmazásakor az (1)–(4) bekezdést, valamint az ideiglenes külföldi kiküldetés szabályait nem
kell alkalmazni.
(8) A nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenység tartalmát, típusát, a célhoz köthető feladattal kapcsolatos
megállapodásra vonatkozó részletszabályokat a Kormány rendeletében állapítja meg.
147. §		
[A cafetéria-juttatás]
(1) A kormánytisztviselő béren kívüli juttatásként a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §
(1) bekezdésében felsorolt juttatásokra a költségvetési törvényben meghatározott mértékig a Kormány által
meghatározott rendben jogosult (cafetéria-juttatás).
(2) A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő
kormányzati igazgatási szervet terhelő közterhek megfizetésére is.
(3) Nem jogosult cafetéria-juttatásra a tartós külszolgálaton lévő, a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról
szóló törvény szerinti külképviselet által foglalkoztatott munkavállaló és külképviselet által foglalkoztatott
házastárs, a 103. § szerinti szakértői tevékenységet ellátó kormánytisztviselő, továbbá a kormánytisztviselő
azon időtartam vonatkozásában, amely alatt illetményre nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama
meghaladja a harminc napot. A harminc napot meghaladó távollét esetében a kormánytisztviselőt a távollét
első napjától kezdve nem illeti meg a juttatás. A távollétek időtartamát – a jogosultság szempontjából – nem lehet
összeszámítani.
(4) A hivatali szervezet vezetője a közszolgálati szabályzatban rendelkezik a cafetéria-juttatás igénybevételének
részletes szabályairól, elszámolásának rendjéről és visszatérítésének szabályairól.
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148. §		
[Egyéb juttatások, támogatások]
(1) A kormánytisztviselő részére további visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő juttatás biztosítható. Ilyen juttatás:
a)
a lakhatási jellegű támogatások (lakásépítési és -vásárlási támogatás, bérleti díj hozzájárulás),
b)
az egyéb szociális jellegű támogatás,
c)
a tanulmányi jellegű támogatások,
d)
a XX. Fejezetben felsorolt gyermeknevelési és családalapítási támogatások.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés
szabályait a Kormány rendeletben állapítja meg.
(3) Az elhunyt kormánytisztviselőt a kormányzati igazgatási szerv vezetője a közszolgálat halottjává nyilváníthatja.
Az elhunyt nyugalmazott kormánytisztviselő akkor nyilvánítható a közszolgálat halottjává, ha jogviszonyát nem
büntetőeljárásban hozott bírói ítélet alapján vagy érdemtelenség jogcímén történő felmentéssel, vagy fegyelmi
eljárás eredményeként szüntették meg. A közszolgálat halottjává nyilvánított személy temetési költségeit
a kormányzati igazgatási szerv részben vagy egészben átvállalja.
149. §		
[A lakhatási jellegű juttatások, támogatások]
(1) A kormánytisztviselő részére lakhatási támogatások nyújthatók, amelyek különösen az alábbiak:
a)
a minisztérium vagy a szerv kezelésében levő állami tulajdonú lakás biztosítása bérleti díj megfizetése
ellenében (szolgálati lakás),
b)
az önkormányzati vagy magántulajdonú lakás bérletéhez lakbértámogatás vagy albérletidíj-hozzájárulás,
c)
lakhatás biztosításához szükséges lakás, ház vagy ingatlan megszerzésének anyagi támogatása kamatmentes
kölcsönnel vagy vissza nem térítendő juttatással,
d)
a lakásigény megoldásához egyszeri pénzbeli támogatás nyújtása,
e)
szálló- vagy garzonelhelyezés,
f)
a lakhatással kapcsolatos költségekhez való hozzájárulás,
g)
a lakástulajdon megszerzéséhez nyújtott hitelintézeti kölcsön igénybevételének állami támogatása.
(2) Ha a kormánytisztviselő lakás építéséhez, vásárlásához hitelintézettől igényelt állami kamattámogatású kölcsön
összege meghaladja e lakásingatlan hitelbiztosítéki értékének a hitelintézet által meghatározott legmagasabb
arányát, a különbözetre az állam készfizető kezességet vállal. A kormánytisztviselő az állami kezességvállalást
– az erre az állammal szerződésben kötelezettséget vállaló – hitelintézeten keresztül veheti igénybe.
(3) Az állam készfizető kezességet a (2) bekezdésben foglaltakon túl annál a kormánytisztviselőnél vállalhat, aki:
a)
határozatlan időre létesített kormányzati szolgálati jogviszonyt,
b)
legalább hároméves közigazgatási gyakorlattal rendelkezik,
c)
felmentési vagy lemondási idejét nem tölti,
d)
ellen nem folyik fegyelmi-, vagy büntetőeljárás és
e)
a (2) bekezdés szerinti kezességvállalással biztosított hitelrészt a hitelintézetnek kiegyenlítette, illetve
a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa – az igénylés időpontjában – állami kezességvállalással
biztosított lakáscélú hitel törlesztésére nem kötelezett.
(4) A (3) bekezdésben foglalt kezességvállalás részletszabályait a Kormány rendeletben állapítja meg.
(5) A kormánytisztviselő számára – a Kormány által meghatározott rendben – magántulajdonú lakás megszerzéséhez
igénybe vett hitelintézeti kölcsönhöz támogatás nyújtható.
(6) A kormánytisztviselő a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben meghatározott
hitelintézetnél – önerő biztosítása nélkül, amennyiben a Kormány által rendeletben meghatározott feltételeknek
megfelel – magántulajdonú lakás építéséhez vagy vásárlásához forintalapú lakáscélú kölcsönszerződés megkötését
kezdeményezheti.
150. §		
[Az egyéb szociális jellegű támogatás]
A kormánytisztviselő részére kérelmére – súlyos anyagi megterheléssel járó körülményeinek enyhítésére –
a Kormány rendelete szerint támogatás adható.
151. §		
[A tanulmányi jellegű támogatások]
(1) A kormánytisztviselő számára szellemi fejlődéséhez, a munkájának minél magasabb színvonalon történő ellátásához
szükséges ismertek megszerzéséhez, illetve bővítéséhez nyújtható támogatások:

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 208. szám

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
(8)

(9)
(10)

(11)

(12)
(13)
(14)

(15)
(16)

(17)
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a)
ösztöndíj,
b)
képzési, továbbképzési támogatás,
c)
nyelvtanulási támogatás.
Az ösztöndíj és a támogatások mértékét és igénybevételének módját a kormányzati igazgatási szerv közszolgálati
szabályzata állapítja meg.
A kormánytisztviselő és a kormányzati igazgatási szerv tanulmányi szerződést köthet. A tanulmányi szerződésben
a kormányzati igazgatási szerv vállalja, hogy a tanulmányok alatt támogatást nyújt, a kormánytisztviselő pedig
arra kötelezi magát, hogy a megállapodás szerinti tanulmányokat folytatja és a képzettség megszerzése után
a támogatás mértékével arányos időn – de legfeljebb öt éven – keresztül kormányzati szolgálati jogviszonyát
lemondással nem szünteti meg. A tanulmányi szerződést írásba kell foglalni.
Nem köthető tanulmányi szerződés
a)
jogszabály vagy közszolgálati szabályzat alapján járó kedvezmények biztosítására, továbbá,
b)
ha a tanulmányok elvégzésére a kormányzati igazgatási szerv kötelezte a kormánytisztviselőt.
A tanulmányi szerződésben meg kell határozni a támogatás formáját és mértékét, továbbá – a támogatás
mértékével arányosan – a kormánytisztviselő által a kormányzati igazgatási szervnél kötelezően kormányzati
szolgálati jogviszonyban töltendő idő tartamát, amely öt évnél hosszabb nem lehet.
Az adott kormányzati igazgatási szervnél kormányzati szolgálati jogviszonyban töltendő idő tartamába
– a tanulmányi szerződés ellenkező kikötése hiányában – nem számít be a kormányzati szolgálati jogviszony
szünetelésének azon esete, amelyre a kormánytisztviselőt szabadság nem illeti meg.
Amennyiben a kormányzati igazgatási szerv a támogatást nem biztosítja vagy egyéb lényeges szerződésszegést
követ el, a kormánytisztviselő mentesül a szerződésből folyó kötelezettségei alól.
Ha a támogatásban részesülő kormánytisztviselő tanulmányait nem megfelelő eredménnyel folytatja, nem lép
a szerződés szerinti időpontban az adott kormányzati igazgatási szervnél munkába, a meghatározott időtartamot
nem tölti le, vagy egyéb lényeges szerződésszegést követ el, a kormányzati igazgatási szerv követelheti
a ténylegesen nyújtott támogatásnak megfelelő összeg megtérítését.
Amennyiben a támogatásban részesülő a szerződésben kikötött időtartamnak csak egy részét nem tölti le,
megtérítési kötelezettsége ezzel arányos.
A tanulmányi szerződést mindkét fél felmondhatja, ha körülményeiben olyan lényeges változás következett be,
amely a tanulmányi szerződésből eredő kötelezettség teljesítését lehetetlenné tenné, vagy annak teljesítése
aránytalan sérelemmel járna.
A kormánytisztviselő felmondása esetén a kormányzati igazgatási szerv az általa nyújtott támogatást
visszakövetelheti. A kormányzati igazgatási szerv a támogatást arányosan követelheti vissza, ha a kormánytisztviselő
a szerződésben kikötött tartamnak csak egy részét tölti le. A kormányzati igazgatási szerv felmondása esetén
a támogatás nem követelhető vissza.
Bármely fél szerződésszegése esetén a másik fél a szerződésszegésből eredő esetleges kárát a Ptk.
szerződésszegéssel okozott károkért való felelősségre vonatkozó rendelkezései alapján érvényesítheti.
A felek tanulmányi szerződéssel kapcsolatos személyiségi jogainak megsértése esetén jogkövetkezményként a Ptk.
2:51–2:53. §-át kell alkalmazni.
A kormánytisztviselő saját elhatározása alapján iskolarendszerű oktatásban, képzésben csak a kormányzati
igazgatási szervnek tett előzetes bejelentés vagy tanulmányi szerződés alapján folytathat tanulmányokat.
A kormányzati igazgatási szerv csak abban az esetben korlátozhatja az oktatásban, képzésben való részvételt,
ha az a kormányzati érdek aránytalan sérelmével járna. A képzésben részt vevő részére tanulmányi munkaidő
kedvezményként a tanulmányok folytatásához szükséges szabadidőt biztosítani kell, a tanulmányi mentesítés
időtartamára a kormánytisztviselő illetményre jogosult, a kormánytisztviselő köteles ledolgozni a tanulmányi
mentesítés időtartamát.
A (14) bekezdés szerinti szabadidő mértékét az oktatási intézmény által kiadott, a kötelező iskolai foglalkozás és
szakmai gyakorlat időtartamáról szóló igazolás alapján kell megállapítani.
A (15) bekezdésben foglaltakon túl vizsgánként, ha pedig egy vizsganapon több vizsgatárgyból kell vizsgázni,
vizsgatárgyanként – a vizsga napját is beleszámítva – négy munkanap szabadidőt kell biztosítani. Vizsgának
az oktatási intézmény által meghatározott számonkérés minősül. A diplomamunka, szak- és évfolyamdolgozat
elkészítéséhez tíz munkanap szabadidőt kell biztosítani.
A kormányzati igazgatási szerv a kormánytisztviselőnek iskolarendszeren kívüli oktatásban, képzésben tanulmányi
munkaidő-kedvezmény biztosíthat.
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(18) A kormányzati igazgatási szerv a kormánytisztviselő részére négyévente egyszer tizenöt nap – a szabadságon
felüli – fizetett, valamint azon túl fizetés nélküli alkotói szabadságot biztosíthat valamely képzettség, szakképzettség,
végzettség, szakvizsga, valamint tudományos fokozat megszerzése céljából.

XX. FEJEZET
A GYERMEKET NEVELŐ ÉS CSALÁDOT ALAPÍTÓ KORMÁNYTISZTVISELŐKRE VONATKOZÓ KIEGÉSZÍTŐ
RENDELKEZÉSEK
152. §		
[A munkaidőre vonatkozó további rendelkezések]
(1) A kormánytisztviselő várandósságának megállapításától a gyermeke hároméves koráig, illetve a gyermekét egyedül
nevelő kormánytisztviselő esetén gyermeke hároméves koráig
a)
egyenlőtlen munkaidő-beosztás csak a kormánytisztviselő hozzájárulása esetén alkalmazható,
b)
a heti pihenőnapok egyenlőtlenül nem oszthatók be,
c)
rendkívüli munkaidő vagy készenlét nem rendelhető el,
d)
a kormánytisztviselő számára éjszakai munkavégzés nem rendelhető el.
(2) A gyermekét egyedül nevelő kormánytisztviselő számára – gyermeke hároméves korától négyéves koráig –
rendkívüli munkaidő vagy készenlét – a 122. § (5) bekezdésében foglaltakat kivéve – csak hozzájárulásával
rendelhető el.
153. §		
[A képzés támogatása és a kormánytisztviselő tájékoztatása]
(1) A kormánytisztviselő a képzéshez, továbbképzéshez, nyelvtanuláshoz a 151. § alapján nyújtott támogatásra jogosult
a szülési szabadság, illetve a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság ideje alatt is.
(2) A kormánytisztviselő jogosult a szülési szabadság, illetve a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli
szabadság ideje alatt a közszolgálat egészét és a kormányzati igazgatási szervet érintő változásokkal kapcsolatos
rendszeres – elektronikus formában történő – tájékoztatásra.
154. §		
[A felmentési időre vonatkozó rendelkezések]
(1) A felmentési idő a 111. §-ban megállapított időhöz képest
a)
a legalább egy gyermeket háztartásában nevelő kormánytisztviselő esetében harminc nappal,
b)
a legalább három gyermeket háztartásában nevelő kormánytisztviselő esetében hatvan nappal
meghosszabbodik, ha azt a kormánytisztviselő kéri.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kedvezményre a gyermek mindkét kormánytisztviselő szülője jogosult, ha
a kormánytisztviselő és a gyermek közös háztartásban él.
155. §		
[A pótszabadságra vonatkozó rendelkezések]
(1) A kormánytisztviselő a tizennyolc évesnél fiatalabb gyermek után
a)
egy gyermek esetén négy,
b)
két gyermek esetén nyolc,
c)
kettőnél több gyermek esetén összesen tizennégy
munkanap pótszabadság igénybevételére jogosult.
(2) Az (1) bekezdés szerinti pótszabadság fogyatékkal élő gyermekenként két munkanappal nő, ha a kormánytisztviselő
gyermeke fogyatékkal él.
(3) A pótszabadságra való jogosultság szempontjából a gyermeket először a születésének évében, utoljára pedig abban
az évben kell figyelembe venni, amelyben a tizennyolcadik életévét betölti.
(4) Az apa gyermeke születése esetén, legkésőbb a születést követő második hónap végéig nyolc, ikergyermekek
születése esetén tíz munkanap pótszabadság igénybevételére jogosult, amelyet kérésének megfelelő időpontban
kell kiadni. A szabadság akkor is jár, ha a gyermek halva születik vagy meghal.
(5) A nagyszülő unokája születése esetén öt munkanap pótszabadságot vehet igénybe legkésőbb a születést követő
második hónap végéig, amelyet kérésének megfelelő időpontban kell kiadni.
(6) A kormánytisztviselő részére első házassága megkötése alkalmából legkésőbb a házasságkötést követő második
hónap végéig öt munkanap pótszabadság jár.
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(7) A pótszabadságot
a)
az (1) és (2) bekezdés szerinti esetben a gyermek mindkét kormánytisztviselő szülője jogosult igénybe venni,
ha a gyermekkel közös háztartásban él,
b)
az (5) bekezdés szerinti esetben minden kormánytisztviselő nagyszülő jogosult igénybe venni.
156. §		
[A szülési szabadság]
(1) Az anya egybefüggő huszonnégy hét szülési szabadságra jogosult azzal, hogy ebből két hetet köteles igénybe
venni.
(2) A szülési szabadság annak a szülőnek is jár, aki a gyermeket az anya egészségi állapota vagy halála miatt, illetve
végrehajtható bírósági ítélet vagy végrehajtható gyámhatósági határozat alapján gondozza.
(3) A szülési szabadságot – a felek eltérő megállapodása hiányában – úgy kell kiadni, hogy legfeljebb négy hét a szülés
várható időpontja elé essen.
(4) A szülési szabadság igénybe nem vett részét, ha a gyermeket a koraszülöttek ápolására fenntartott intézetben
gondozzák, a szülést követő egy év elteltéig a gyermeknek az intézetből történt elbocsátása után is igénybe lehet
venni.
(5) A szülési szabadság időtartamát – a kifejezetten munkavégzéshez kapcsolódó jogosultságot kivéve – munkában
töltött időnek kell tekinteni.
(6) A szülési szabadság megszűnik
a)
a gyermek halva születése esetén,
b)
ha a gyermek meghal, a halálát követő tizenötödik napon,
c)
ha a gyermeket – jogszabályban foglaltak szerint – ideiglenes hatállyal elhelyezték, átmeneti vagy tartós
nevelésbe vették, továbbá harminc napot meghaladóan bentlakásos szociális intézményben helyezték el,
a gyermek elhelyezését követő napon.
(7) A (6) bekezdésben megjelölt esetben a szabadság időtartama – a szülést követően – hat hétnél rövidebb nem lehet.
157. §		
[A fizetés nélküli szabadságra vonatkozó rendelkezések]
(1) A kormánytisztviselő a gyermeke harmadik életéve betöltéséig – a gyermek gondozása céljából – fizetés nélküli
szabadságra jogosult, amelyet a kormánytisztviselő kérésének megfelelő időpontban kell kiadni.
(2) A kormánytisztviselő – örökbe fogadott gyermeke gondozása céljából – a gyermek gondozásba történő
kihelyezésének kezdő időpontjától számított három évig, de legfeljebb a gyermek tankötelezetté válásának
időpontjáig fizetés nélküli szabadságra jogosult, amelyet a kormánytisztviselő kérésének megfelelő időpontban kell
kiadni.
(3) A kormánytisztviselőnek gyermeke személyes gondozása érdekében – az (1) bekezdésben foglaltakon túl – fizetés
nélküli szabadság jár a gyermek tizedik életéve betöltéséig a gyermekgondozási segély, gyermekgondozást segítő
ellátás folyósításának időtartama alatt.
(4) A kormánytisztviselőnek hozzátartozója tartós – előreláthatólag harminc napot meghaladó – személyes
ápolása céljából, az ápolás idejére, de legfeljebb két évre fizetés nélküli szabadság jár. A tartós ápolást és annak
indokoltságát az ápolásra szoruló személy kezelőorvosa igazolja.
158. §		
[A kötelező részmunkaidő kikötése]
(1) A teljes munkaidőben foglalkoztatott kormánytisztviselő írásbeli kérelmére a kinevezésben részmunkaidőt kell
kikötni, ha a kormánytisztviselő a kérelem benyújtásakor gyermeke harmadik életéve betöltéséig – a gyermek
gondozása céljából – fizetés nélküli szabadságra jogosult. A részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén
a kormánytisztviselő heti munkarendje – a kormánytisztviselő kérelmére – egyenlőtlen munkaidő-beosztással
meghatározható.
(2) A kormánytisztviselőnek a munkaidő egyenlőtlen beosztására vonatkozó (1) bekezdés szerinti kérelme csak abban
az esetben tagadható meg, ha az a munkáltatói jogkör gyakorlója számára lényegesen nagyobb munkaszervezési
terhet jelentene. A munkáltatói jogkör gyakorlója köteles írásban megindokolni a kérelem megtagadását.
(3) A részmunkaidő kikötése
a)
a fizetés nélküli szabadság megszűnését követő naptól,
b)
ha a kormánytisztviselőnek betegsége vagy a személyét érintő más elháríthatatlan akadály esetén
az akadályoztatás megszűnésétől számított harminc napon belül ki kell adni alapszabadságát, a szabadság
leteltét követő naptól
hatályos.
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(4) A (3) bekezdés b) pontjában foglaltak alkalmazása esetén – a felek eltérő megállapodása hiányában – a rendes
szabadság kiadását a fizetés nélküli szabadság lejártát követő első munkanapon meg kell kezdeni. Eltérő
megállapodás esetén a rendes szabadság kiadását a fizetés nélküli szabadság lejártát követő harminc napon belül
meg kell kezdeni.
(5) A kérelmet az (1) bekezdés szerinti fizetés nélküli szabadság igénybevételének megszűnése előtt legalább
hatvan nappal kell a hivatali szervezet vezetőjével közölni. A kérelemben a kormánytisztviselő köteles tájékoztatni
a hivatali szervezet vezetőjét
a)
a fizetés nélküli szabadság igénybevételére jogosító gyermeke harmadik életéve betöltésének időpontjáról,
továbbá
b)
ha egyenlőtlen munkaidő-beosztásban kíván dolgozni, a munkaidő-beosztásra vonatkozó javaslatáról.
(6) Az (1) bekezdés szerinti kérelem alapján kikötött részmunkaidőben a munkáltatói jogkör gyakorlója
a kormánytisztviselőt
a)
a kérelem szerinti időpontig, de
b)
legfeljebb a gyermek hároméves koráig, három vagy több gyermeket nevelő kormánytisztviselő esetén
a gyermek ötéves koráig
köteles foglalkoztatni. Ezt követően a kormánytisztviselő munkaidejét a kérelem benyújtása előtti mérték szerint kell
megállapítani.
(7) Az (1)–(6) bekezdés nem alkalmazható a vezetői álláshelyen foglalkoztatott kormánytisztviselő tekintetében.
159. §		
[A cafetéria-juttatásra vonatkozó rendelkezések]
(1) A gyermeket nevelő kormánytisztviselőnek gyermekenként – a gyermek tízéves koráig – a 147. § szerinti cafetériajuttatásnál magasabb összegű cafetéria-juttatás nyújtható.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kedvezményre a gyermek mindkét kormánytisztviselő szülője jogosult, ha
a kormánytisztviselő és a gyermek közös háztartásban él.
(3) Az (1) bekezdés alapján a juttatás abban az évben jár utoljára, amikor a gyermek a 10. életévét betölti.
(4) Az (1) bekezdés szerinti juttatás mértékét és igénybevételének szabályait a munkáltatói jogkör gyakorlója
szabályzatban állapítja meg.
160. §		
[Az otthoni munkavégzésre vonatkozó rendelkezések]
(1) A munkáltató jogkör gyakorlója a közszolgálati szabályzatában a tízéves vagy annál fiatalabb gyermeket nevelő
kormánytisztviselő otthoni munkavégzése vonatkozásában a 126. §-ban foglaltaknál kedvezőbb rendelkezéseket
állapíthat meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kedvezményre a gyermek mindkét kormánytisztviselő szülője jogosult, ha a gyermekkel
közös háztartásban él.
161. §		
[A családalapítási támogatás]
(1) A család alapításakor felmerülő többletkiadásokhoz való hozzájárulás céljából a kormánytisztviselő részére
kérelemre, kamatmentesen, a kormányzati szolgálati jogviszony fennállása alatt egy alkalommal a házastársa vagy
élettársa jövedelmi viszonyainak figyelembevételével, legfeljebb azonban a minimálbér ötszörösének megfelelő
összegben családalapítási támogatás nyújtható.
(2) A kormánytisztviselő gyermeke születése esetén támogatásra jogosult, ha jogviszonyának ideje alatt gyermeke
született vagy gyermeket legfeljebb 6 hónapos korában jogerősen örökbefogadott, és a gyermek eltartásáról saját
háztartásában gondoskodik, ideértve azt az esetet is, ha a gyermek betegségének gyógyítása miatt átmenetileg
egészségügyi intézményben tartózkodik.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti támogatásra a gyermek mindkét kormánytisztviselő szülője jogosult, ha a gyermekkel
közös háztartásban él.
162. §		
[Az iskolakezdési és gyermeknevelési támogatás]
(1) A kormánytisztviselő – a Kormány rendeletében meghatározott mértékben és módon – évente egy alkalommal
iskolakezdési támogatásra jogosult a közoktatásban résztvevő, iskolai tanulmányokat folytató, saját háztartásban
nevelt gyermekére tekintettel.
(2) Az (1) bekezdés alapján az a kormánytisztviselő jogosult támogatásra, aki a tárgyév augusztus 1-jén kormányzati
szolgálati jogviszonyban áll, és aki a gyermeknek szülője, gyámja – kivéve a gyermekvédelmi gyámot – vagy
a szülőnek, gyámnak közös háztartásban élő házastársa vagy élettársa.
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(3) A kormánytisztviselő évente egy alkalommal – a gyermekes családok élethelyzetének javítása érdekében –
gyermekenként gyermeknevelési támogatásra jogosult.
(4) Az (1) és (3) bekezdés szerinti támogatásra a gyermek mindkét kormánytisztviselő szülője jogosult, ha a gyermekkel
közös háztartásban él.
163. §		
[A táborozás támogatása]
(1) A kormánytisztviselő az óvodás, illetve az iskolás gyermekének nyári szünidei felügyelete, valamint táboroztatása
költségeihez támogatásra jogosult a Kormány rendeletében meghatározott mértékben és módon.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatásra a gyermek mindkét kormánytisztviselő szülője jogosult, ha a gyermekkel közös
háztartásban él.

XXI. FEJEZET
A KÁRTÉRÍTÉSI ÉS A FEGYELMI FELELŐSSÉG
164. §		
[A kormánytisztviselő kártérítési felelőssége]
(1) A kormánytisztviselő, ha nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható, a kormányzati szolgálati
jogviszonyából eredő kötelezettség megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételek fennállását, a kár bekövetkeztét, illetve mértékét, valamint az okozati
összefüggést a kormányzati igazgatási szervnek kell bizonyítania.
(3) A kártérítés mértéke nem haladhatja meg a kormánytisztviselő négyhavi illetményét vagy a tartósan külszolgálaton
lévő kormánytisztviselő négyhavi devizailletményét. Szándékos és súlyosan gondatlan károkozás esetén a teljes kárt
kell megtéríteni.
(4) Nem kell megtéríteni azt a kárt, amelynek bekövetkezése a károkozás idején nem volt előre látható, vagy amelyet
a kormányzati igazgatási szerv vétkes magatartása okozott, vagy amely abból származott, hogy a kormányzati
igazgatási szerv kárenyhítési kötelezettségének nem tett eleget.
(5) A kormányzati igazgatási szerv vétkes magatartásának kell különösen tekinteni, ha a kár olyan utasítás teljesítéséből
keletkezett, amelynek következményeire az utasított kormánytisztviselő az utasítást adó figyelmét – a 94. §
(3) bekezdésében meghatározott módon – előzőleg felhívta.
(6) A kormánytisztviselő vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a visszaszolgáltatási vagy
elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkezett hiány esetén, amelyeket állandóan őrizetben
tart, kizárólagosan használ vagy kezel.
(7) Mentesül a kormánytisztviselő a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiányt elháríthatatlan külső ok idézte elő, vagy
a kormányzati igazgatási szerv a biztonságos őrzés feltételeit nem biztosította.
(8) A kormánytisztviselőt a (6) bekezdés szerinti teljes anyagi felelősség csak akkor terheli, ha a dolgot jegyzék vagy
elismervény alapján aláírásával igazoltan vette át. A dolog több kormánytisztviselő részére megőrzés céljából
történő átadásánál a jegyzéket vagy elismervényt valamennyi átvevő kormánytisztviselőnek alá kell írnia.
A kormánytisztviselő meghatalmazhatja az átvevőt, hogy a dolgot helyette és nevében átvegye.
(9) A pénztárost, a pénzkezelőt vagy értékkezelőt a (8) bekezdés szerinti jegyzék vagy elismervény nélkül is terheli
a felelősség az általa kezelt pénz, értékpapír és egyéb értéktárgy tekintetében.
(10) A (6) és (8) bekezdésben meghatározott feltételek meglétét, a kár (hiány) bekövetkeztét, illetve mértékét
a kormányzati igazgatási szerv bizonyítja.
(11) Ha a megőrzésre átadott dologban megrongálódása folytán keletkezett kár, a kormánytisztviselő mentesül
a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.
(12) Leltárhiány a kezelésre szabályszerűen átadott és átvett anyagban, áruban (leltári készletben) ismeretlen okból
keletkezett, a természetes mennyiségi csökkenéssel és a kezeléssel járó veszteség mértékét meghaladó hiány.
Azon anyagok körét, amelyek után természetes mennyiségi csökkenés, kezeléssel járó veszteség nem számolható
el, valamint a csökkenés és a veszteség alsó és felső határát a munkáltatói jogkör gyakorlója határozza meg. Egy
leltári időszakra a természetes mennyiségi csökkenés, illetve a kezeléssel járó veszteség változó mértékben is
megállapítható.
(13) Az a kormánytisztviselő, akinek az ügyrendben rögzített feladatai közé tartozik a részére szabályszerűen átadott és
átvett anyag, áru (leltári készlet) kezelése, a keletkezett leltárhiányért vétkességére való tekintet nélkül felel.
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(14) A leltárhiány miatt való felelősséget csak abban az esetben lehet érvényesíteni, ha
a)
írásban rögzített a leltárhiányért való felelősség megnevezése és mértéke;
b)
a leltári készlet szabályszerű átadása és átvétele megtörtént;
c)
a leltárhiányt a kormányzati igazgatási szerv által meghatározott leltározási rend szerint lebonyolított, a teljes
leltári készletet érintő leltárfelvétel során állapítják meg.
(15) Ha a leltárhiányért a (13) bekezdés szerint felelős kormánytisztviselő olyan álláshelyen dolgozik, ahol az átvett leltári
készletet állandóan egyedül kezeli, a leltárhiány teljes összegéért felel.
(16) A leltárhiányért a (13) bekezdés szerint felelős, valamint a leltári készletet kezelő többi kormánytisztviselő
a leltárhiányért illetményük arányában felelnek.
(17) Leltározásnál a kormánytisztviselő, illetve akadályoztatása esetén képviselője jelenlétének feltételét biztosítani
kell. Ha a kormánytisztviselő a képviseletéről nem gondoskodik, a kormányzati igazgatási szerv e feladat ellátására
szakmailag alkalmas, érdektelen képviselőt köteles kijelölni.
(18) A kormánytisztviselő a leltárfelvétel során, illetve a leltárfelvétel után a leltározással kapcsolatban észrevételt tehet.
(19) A leltárhiányért fennálló felelősség megállapítására a (26) bekezdésben foglaltak az irányadók azzal az eltéréssel,
hogy a felelősséget a leltárfelvétel befejezését követő hatvan napon belül el kell bírálni. Büntetőeljárás esetén
e határidő harminc nap és a bíróság büntetőeljárást befejező jogerős vagy véglegessé vált határozatának, vagy
az ügyészség, illetve a nyomozó hatóság további jogorvoslattal nem támadható eljárást megszüntető határozatának
a kézbesítését követő nappal kezdődik. A határidő eltelte után a (13) bekezdés szerint felelős kormánytisztviselőt
kártérítésre nem lehet kötelezni.
(20) Ha a kárt többen együttesen okozták, azt vétkességük arányában, ha ez nem állapítható meg, közrehatásuk
arányában viselik. A kárt a kormánytisztviselők egyenlő arányban viselik, ha a vétkesség vagy a közrehatás arányát
nem lehet megállapítani.
(21) A megőrzésre átadott dolgokban bekövetkezett hiány esetén a kormánytisztviselők illetményük arányában felelnek.
(22) Amennyiben a kárt többen szándékosan okozták, egyetemleges kötelezésnek van helye.
(23) Kártérítés címén a károkozó kormánytisztviselő köteles megtéríteni
a)
a kormányzati igazgatási szerv vagyonában beállott értékcsökkenést,
b)
az elmaradt vagyoni előnyt, és
c)
a munkáltatói jogkör gyakorlóját ért vagyoni hátrányok kiküszöböléséhez szükséges költségeket.
(24) A kárt pénzben kell megtéríteni, kivéve, ha a körülmények a kár természetben való megtérítését indokolják.
(25) A kár összegének meghatározásánál:
a)
a megrongált dolog kijavítására fordított kiadást – ideértve az üzemviteli költséget is – és a kijavítás ellenére
még fennmaradó esetleges értékcsökkenés mértékét;
b)
ha a dolog megsemmisült vagy használhatatlanná vált, illetve, ha nincs meg, a károkozás időpontjában
érvényes fogyasztói árat kell – az avulásra is tekintettel – figyelembe venni.
(26) A kormánytisztviselő kártérítési felelősségének megállapítására a fegyelmi eljárásra kormányrendeletben
meghatározott szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az eljárás megindítására az elévülésre vonatkozó
rendelkezések az irányadók.
(27) A (26) bekezdéstől eltérően, ha a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnik, a munkáltatói
jogkör gyakorlója a kormánytisztviselő kártérítési felelősségének megállapítása érdekében közvetlenül bírósághoz
fordulhat.
(28) A kormánytisztviselőt rendkívüli méltánylást érdemlő körülmények alapján a Közszolgálati Döntőbizottság vagy
a bíróság a kártérítés alól részben mentesítheti. Ennek során különösen a károkozó cselekménnyel összefüggő
feladatvégrehajtás sürgősségét, valamint egyéb sajátos körülményeit, a felek vagyoni helyzetét, a jogsértés súlyát,
a károkozás mértékét, a kártérítés teljesítésének következményeit értékeli.
165. §		
[A kormányzati igazgatási szerv kártérítési felelőssége]
(1) A kormányzati igazgatási szerv a kormánytisztviselőnek a kormányzati szolgálati jogviszonyával összefüggésben
okozott kárért vétkességére tekintet nélkül, teljes mértékében felel.
(2) Mentesül a kormányzati igazgatási szerv a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy
a)
a kárt ellenőrzési körén kívül eső olyan körülmény okozta, amellyel nem kellett számolnia és nem volt
elvárható, hogy a károkozó körülmény bekövetkezését elkerülje, vagy a kárt elhárítsa, vagy
b)
a kárt kizárólag a károsult elháríthatatlan magatartása okozta.
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(3) Nem kell megtéríteni
a)
azt a kárt, amellyel kapcsolatban a kormányzati igazgatási szerv bizonyítja, hogy bekövetkezése a károkozás
idején nem volt előre látható,
b)
a kárnak azt a részét, amelyet a kormánytisztviselő vétkes magatartása idézett elő, vagy amely abból
származott, hogy a kormánytisztviselő kárenyhítési kötelezettségének nem tett eleget.
(4) A kormánytisztviselő bizonyítja, hogy a károkozás a kormányzati szolgálati jogviszonyával okozati összefüggésben
következett be.
(5) A kár megtérítésére a 164. § (1)–(3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket megfelelően kell alkalmazni.
(6) A kormánytisztviselő kirendelése vagy kormányzati érdekből történő kirendelése esetén a munkáltatói jogkör
gyakorlók felelőssége egyetemleges.
(7) A kormányzati igazgatási szervet az (1) bekezdés szerint terheli a felelősség a kormánytisztviselő munkahelyre bevitt
tárgyaiban, dolgaiban bekövetkezett károkért.
(8) A kormányzati igazgatási szerv előírhatja a munkahelyre bevitt dolgok megőrzőben való elhelyezését vagy a bevitel
bejelentését. A munkába járáshoz vagy a munkavégzéshez nem szükséges dolgok csak a munkáltató engedélyével
vihetők be. E szabályok megsértése esetén a kormányzati igazgatási szerv a bekövetkezett kárért csak szándékos
károkozása esetén felel.
(9) A kormányzati szolgálati jogviszony körében az elmaradt jövedelem megállapításánál az elmaradt illetményt és
azon rendszeres juttatások pénzbeli értékét kell figyelembe venni, amelyekre a kormánytisztviselő a kormányzati
szolgálati jogviszony alapján az illetményén felül jogosult, feltéve, ha azokat a károkozás bekövetkezését
megelőzően rendszeresen igénybe vette.
(10) A kormányzati szolgálati jogviszonyon kívül elmaradt jövedelemként a sérelem folytán elmaradt egyéb rendszeres,
jogszerűen megszerzett jövedelmet kell megtéríteni.
(11) Meg kell téríteni azt a kárt is, amelyet a kormánytisztviselő a sérelemből eredő jelentős fogyatékossága ellenére,
rendkívüli munkateljesítménnyel hárít el.
(12) Nem kell megtéríteni azon juttatások értékét, amelyek rendeltetésük szerint csak munkavégzés esetén járnak.
(13) A dologi kár összegét a kártérítés megállapításakor érvényes fogyasztói ár alapján kell meghatározni.
(14) A dologi kár összegét az avulás figyelembevételével kell kiszámítani. Kárként a javítási költséget kell figyelembe
venni, ha a dologban okozott kár az értékcsökkenés nélkül kijavítható.
(15) A kormányzati igazgatási szerv köteles megtéríteni a kormánytisztviselő hozzátartozójának a károkozással
összefüggésben felmerült kárát is.
(16) Az eltartott hozzátartozó, ha a károkozással összefüggésben a kormánytisztviselő meghal, az (1) bekezdésben
foglaltakon túlmenően olyan összegű tartást pótló kártérítést is igényelhet, amely szükségletének – a tényleges
vagy az elvárhatóan elérhető illetményét, jövedelmét is figyelembe véve – a sérelem előtti színvonalon való
kielégítését biztosítja.
(17) A kártérítés összegének kiszámításánál le kell vonni
a)
a társadalombiztosítás vagy az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár által nyújtott ellátást,
b)
amit a kormánytisztviselő megkeresett vagy az adott helyzetben elvárhatóan megkereshetett volna,
c)
amihez a kormánytisztviselő (hozzátartozója) a megrongálódott dolog hasznosításával hozzájutott,
d)
amihez a jogosult a károkozás folytán megtakarított kiadások eredményeként jutott hozzá.
(18) A kártérítés alapjául szolgáló jövedelem meghatározásánál a jövedelmet – a jogosultat a társadalombiztosítási
szabályok szerint terhelő – járulékkal csökkentett összegben kell figyelembe venni.
(19) Kártérítésként járadékot is meg lehet állapítani. Rendszerint járadékot kell megállapítani akkor, ha a kártérítés
a kormánytisztviselő vagy vele szemben tartásra jogosult hozzátartozója tartását vagy tartásának kiegészítését
hivatott szolgálni.
(20) A kormányzati igazgatási szerv olyan összegű általános kártérítés megfizetésére köteles, amely a károsult teljes
anyagi kárpótlására alkalmas, ha a kár vagy egy részének mértéke pontosan nem számítható ki. Általános kártérítés
járadékként is megállapítható.
(21) A károsult, a kormányzati igazgatási szerv, vagy felelősségbiztosítás alapján nyújtott kártérítés esetén a biztosító,
ha a kártérítés megállapítása után a körülményekben lényeges változás következik be, a megállapított kártérítés
módosítását kérheti.
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(22) A kártérítés módosításának alapjául szolgáló illetményváltozás mértékének meghatározásánál a munkáltatói
jogkör gyakorlójának a károsultat a sérelem bekövetkezésekor foglalkoztató szervezeti egységénél, a károsulttal
azonos feladatot ellátó kormánytisztviselők ténylegesen megvalósult átlagos, éves illetményváltozásának a mértéke
az irányadó. Azonos feladatot ellátó kormánytisztviselők hiányában a módosítás alapjaként a szervezeti egységnél
megvalósult átlagos éves illetményváltozást kell figyelembe venni.
(23) A kormányzati igazgatási szerv és a biztosító a szükséghez képest a kormánytisztviselőtől, illetve hozzátartozójától
a munkavégzésből származó jövedelméről, jövedelmi viszonyairól évente igazolást kérhet.
(24) A kormányzati igazgatási szerv a károsultat tizenöt napon belül értesíti, ha a kártérítés mértékének módosítását
megalapozó illetményváltozást hajtott végre.
(25) A kormányzati igazgatási szerv a károkozásról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül köteles
a károsultat felhívni kárigénye előterjesztésére. A kormányzati igazgatási szerv ó a kárigény bejelentésére
tizenöt napon belül írásbeli, indokolt választ ad.
(26) Az elévülés szempontjából önállónak kell tekinteni
a)
az illetmény és a táppénz,
b)
az illetmény és a sérelem folytán csökkent kereset, valamint
c)
az illetmény és a rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, rokkantsági ellátás vagy rehabilitációs
ellátás
különbözetének megtérítése iránti igényt.
(27) Ha a sérelemmel összefüggésben több és egymástól eltérő időpontban esedékes újabb elkülönülő kárigény
származik, ezek elévülési idejét egymástól függetlenül, az egyes igények esedékessé válásától kezdődően,
külön-külön kell számítani.
(28) Az elévülési idő az (1) bekezdésben foglalt megkülönböztetéssel
a)
a táppénz első fizetésének napjától,
b)
attól az időponttól, amikor a sérelem folytán bekövetkezett munkaképesség-csökkenés, egészségkárosodás
első ízben vezetett jövedelem kiesésben megmutatkozó károsodásra,
c)
a rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, rokkantsági ellátás vagy rehabilitációs ellátás
folyósításának időpontjától
kezdődik.
(29) Járadékigény hat hónapnál régebbi időre visszamenőleg csak akkor érvényesíthető, ha a jogosultat a követelés
érvényesítésében mulasztás nem terheli, illetve a munkáltató a (25) bekezdésben meghatározott kötelezettségét
elmulasztotta. Három évnél régebbi időre visszamenőleg járadékigény nem érvényesíthető.
166. §		
[A fegyelmi felelősség]
(1) Fegyelmi vétséget követ el a kormánytisztviselő, ha kormányzati szolgálati jogviszonyból eredő kötelezettségét
vétkesen megszegi.
(2) A fegyelmi vétséget elkövető kormánytisztviselővel szemben kiszabható fegyelmi büntetések:
a)
megrovás,
b)
illetménycsökkentés besorolási kategórián belül,
c)
vezetői álláshelyről nem vezetői álláshelyre helyezés,
d)
hivatalvesztés.
(3) A kormánytisztviselő a fegyelmi büntetés hatálya alatt áll
a)
a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott büntetésnél 1 évig;
b)
a (2) bekezdés c) pontjában meghatározott büntetés végrehajtásától számított 2 évig;
c)
a (2) bekezdés d) pontjában meghatározott büntetésnél 3 évig.
Az időtartam elteltével a fegyelmi büntetést minden nyilvántartásból törölni kell.
(4) A kormánytisztviselő a fegyelmi büntetéséről a kormányzati szolgálati jogviszony tartama alatt köteles számot
adni. Ha a kormányzati szolgálati jogviszony hivatalvesztés miatt szűnt meg, a volt kormánytisztviselő kormányzati
igazgatási szervnél három évig nem alkalmazható.
(5) A kormánytisztviselő a fegyelmi eljárás megindulásától kezdődően kérheti az azonnali hatályú felmentését. Ebben
az esetben végkielégítés nem illeti meg.
(6) A vizsgálóbiztos javaslatára a munkáltatói jogkör gyakorlója a fegyelmi eljárás alá vont kormánytisztviselőt
legfeljebb a fegyelmi határozat kihirdetéséig állásából felfüggesztheti, ha jelenléte a tényállás tisztázását gátolná
vagy a kötelezettségszegés súlya és jellege a munkahelytől való távoltartást indokolja.
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(7) Azonnal meg kell szüntetni a felfüggesztést, ha annak indoka már nem áll fenn.
(8) A felfüggesztés idejére illetmény jár, ennek azonban 50%-át a felfüggesztés megszüntetéséig vissza kell tartani. (8)
A visszatartott összeget a fegyelmi határozat jogerőre emelkedése után ki kell fizetni, kivéve, ha a hivatalvesztést
kimondó határozat véglegessé vált.
(9) A kormányzati igazgatási szerv megrovás fegyelmi büntetést fegyelmi eljárás lefolytatása nélkül is kiszabhat,
amennyiben a tényállás megítélése egyszerű és a kötelezettségszegést a kormánytisztviselő elismeri.
(10) Fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúja esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója köteles az eljárást
megindítani. Nem lehet fegyelmi eljárást indítani, ha a kötelezettségszegés felfedezése óta három hónap, illetve
a fegyelmi vétség elkövetése óta három év eltelt.
(11) Külföldön elkövetett kötelezettségszegés esetén a határidőket a belföldre történő visszaérkezéstől kell számítani,
kivéve a tartós külszolgálat esetén, külföldön elkövetett kötelezettségszegést.
(12) A fegyelmi eljárás részletszabályait a Kormány rendeletében állapítja meg.

XXII. FEJEZET
A KÖZSZOLGÁLATI DÖNTŐBIZOTTSÁG ELJÁRÁSA, A JOGVITA
167. §		
[A Közszolgálati Döntőbizottság]
(1) A Közszolgálati Döntőbizottság elnökét és helyettesét, valamint tagjait (közszolgálati biztosok) a közigazgatási
minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter nevezi ki határozatlan időre.
(2) A Közszolgálati Döntőbizottság tagja az lehet, aki
a)
legalább ötéves közigazgatási gyakorlattal,
b)
felsőfokú iskolai végzettséggel,
c)
közigazgatási vagy jogi szakvizsgával rendelkezik és
d)
közszolgálati jog területén gyakorlatot szerzett.
(3) Nem keletkeztet összeférhetetlenséget, ha a kormánytisztviselő, illetve a szakmai vezető vagy szakmai felső vezető
a Közszolgálati Döntőbizottság tagja.
(4) A közszolgálati panasz elbírálásában eljáró tanács tagjának összeférhetetlenségére a fegyelmi eljárásban
kormányrendelet által meghatározott összeférhetetlenségi szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
(5) A Közszolgálati Döntőbizottság szervezetére, eljárására és tagjainak juttatásaira vonatkozó szabályokat a Kormány
rendeletben állapítja meg.
168. §		
[A jogvita]
(1) A kormánytisztviselő a kormányzati szolgálati jogviszonyból származó igényének érvényesítése érdekében
– a (3) bekezdésben meghatározott esetekben – közszolgálati panaszt nyújthat be a kormányzati igazgatási szerv
ellen. A kormányzati igazgatási szerv és az érdekképviseleti szerv az e törvényből származó igényét bíróság előtt
érvényesítheti.
(2) A közszolgálati panaszt a sérelmesnek tartott munkáltatói intézkedésről szóló irat kézbesítésétől számított
harminc napon belül lehet a Közszolgálati Döntőbizottsághoz benyújtani.
(3) A Közszolgálati Döntőbizottság hatáskörébe az alábbi munkáltatói intézkedések tárgyában indult panaszügyek
tartoznak:
a)
a kormányzati szolgálati jogviszony megszűnése és megszüntetése,
b)
az összeférhetetlenség megszüntetésére irányuló írásbeli felszólítás,
c)
a teljesítményértékelés,
d)
a fegyelmi és kártérítési ügyben hozott határozat,
e)
a kinevezés egyoldalú módosítása,
f)
a sérelemdíj megfizetése ügyében hozott határozat.
(4) A Közszolgálati Döntőbizottság döntésével szemben a kormánytisztviselő, illetve a kormányzati igazgatási szerv
bírósághoz fordulhat.
(5) A kormánytisztviselő közvetlenül a bírósághoz fordulhat keresetével
a)
ha a Közszolgálati Döntőbizottság a (10) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem bírálja el
a közszolgálati panaszt, ebben az esetben a határidő lejártától számított harminc napon belül,
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b)

(6)

(7)
(8)

(9)

(10)

(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

a fizetési felszólítással szemben a sérelmesnek tartott munkáltatói intézkedésről szóló irat kézbesítésétől
számított harminc napon belül,
c)
a (3) bekezdésben és a b) pontban meghatározottakon kívüli egyéb tárgyú igény esetén az igény
érvényesítésére vonatkozó elévülési időn belül.
A jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó megállapodás megtámadása esetén
a kormánytisztviselő a közszolgálati panaszt, a munkáltató a keresetlevelet a 74. § (10) és (11) bekezdése
szerinti megtámadás eredménytelenségének megállapításától számított harminc napon belül terjesztheti elő.
A megtámadás eredménytelen, ha a másik fél annak közlésétől számított tizenöt napon belül nem válaszol, vagy azt
nem fogadja el.
A kormányzati igazgatási szerv mérlegelési jogkörébe tartozó döntése ellen a kormánytisztviselő a Közszolgálati
Döntőbizottsághoz, illetve a bírósághoz akkor fordulhat, ha e törvény megengedi.
A közszolgálati panasz beadására megállapított határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a Közszolgálati
Döntőbizottsághoz intézett közszolgálati panaszt legkésőbb a határidő utolsó napján ajánlott küldeményként
postára adták vagy elektronikus dokumentumban megküldték. Ha a fél a közszolgálati panasz beadására
megállapított határidőt elmulasztja, igazolással élhet. Az igény hat hónap elteltével nem érvényesíthető
A (3) bekezdés a) és e) pontjában, valamint az (5) bekezdés b) pontjában foglalt munkáltatói intézkedés, továbbá
a hivatalvesztés fegyelmi büntetést kiszabó fegyelmi határozat kivételével a közszolgálati panasz, illetve
a keresetlevél benyújtásának a munkáltatói intézkedés hatályosulására halasztó hatálya van.
A közszolgálati panaszt a Közszolgálati Döntőbizottság a beérkezéstől számított hatvan napon belül indokolással
ellátott határozatban bírálja el és döntését írásban közli. Ezt a határidőt indokolt esetben a Közszolgálati
Döntőbizottság egy alkalommal hatvan nappal meghosszabbíthatja.
A Közszolgálati Döntőbizottság hatásköre az e törvény hatálya alá tartozó kormányzati igazgatási szervnél
keletkezett jogvitára terjed ki.
A közszolgálati panaszt háromfős tanács bírálja el. Az eljáró tanács tagjait és a tanács elnökét a Közszolgálati
Döntőbizottság elnöke jelöli ki. A tanács elnöke az lehet, aki jogász szakképzettséggel rendelkezik.
A tanács a határozatát többségi szavazással hozza.
A Közszolgálati Döntőbizottság eljárása illeték- és költségmentes.
A Közszolgálati Döntőbizottság a jogviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményeiről a 116. §-ban
meghatározottak szerint dönt.

169. §		
[A véleményezési eljárás]
(1) A kormánytisztviselő a 168. § (3) bekezdésében meghatározottakon kívüli, a kormányzati igazgatási szerv bármely
e törvényből származó igényével összefüggésében véleményt kérhet a Közszolgálati Döntőbizottságtól az igény
megalapozottságáról.
(2) A Közszolgálati Döntőbizottság véleményezési eljárása nem érinti az e törvény alapján biztosított bírósághoz
fordulás jogát.
(3) A véleményezési eljárásra a 168. § (10) és (14) bekezdése megfelelően alkalmazandó, azzal, hogy a Közszolgálati
Döntőbizottság nem határozatot hoz, hanem a Közszolgálati Döntőbizottság tagja által kiadmányozott és
indokolással ellátott véleményt bocsát ki.
(4) A véleményezési eljárásra a 168. § (12) és (13) bekezdése nem alkalmazható.

XXIII. FEJEZET
AZ ÉRDEKEGYEZTETÉS
170. §		
[A kormánytisztviselői érdekegyeztetés]
(1) A kormánytisztviselők szociális és gazdasági érdekeinek védelme, továbbá a munkabéke fenntartása érdekében
e törvény szabályozza a szakszervezet és a kormányzati igazgatási szerv, illetve érdekképviseleti szervezeteik
kapcsolatrendszerét. Ennek keretében biztosítja a kormánytisztviselők részvételét a munkafeltételek alakításában,
meghatározza a munkaügyi konfliktusok megelőzésére, feloldására irányuló eljárást.
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(2) A kormánytisztviselőknek, illetve a kormányzati igazgatási szerveknek joga, hogy – törvényben meghatározott
feltételek szerint – gazdasági és társadalmi érdekeik előmozdítása, védelme érdekében, mindennemű
megkülönböztetés nélkül, másokkal együtt érdek-képviseleti szervezetet alakítsanak, illetve az általuk választott
szervezetbe – kizárólag az adott szervezet szabályaitól függően – belépjenek, vagy az ilyen jellegű szervezetektől
távol maradjanak.
(3) Az érdekképviseleti szervezetek jogosultak szövetségeket létesíteni, illetve ilyenekhez csatlakozni, ideértve
a nemzetközi szövetségeket is.
(4) A kormánytisztviselők jogosultak a kormányzati igazgatási szervnél szakszervezet létrehozására. A szakszervezet
szerveket működtethet, ezek működésébe tagjait bevonhatja.
(5) A kormányzati igazgatási szerv, illetve a szakszervezet köteles egymást írásban tájékoztatni a képviseletére jogosult,
valamint a tisztségviselő személyéről.
(6) A kormányzati igazgatási szerv nem köteles tájékoztatást adni vagy konzultációt folytatni, ha ez olyan tény,
információ, megoldás vagy adat nyilvánosságra kerülésével járhat, amely a közszolgálat érdekeit, illetve működését
vagy a kormányzati igazgatási szerv jogos érdekeit, illetve működését veszélyeztetné.
(7) A szakszervezet nevében vagy érdekében eljáró személy olyan tényt, információt, megoldást vagy adatot, amelyet
a kormányzati igazgatási szerv jogos érdekei, illetve működése, valamint a közszolgálat érdekei, illetve működése
védelmében kifejezetten bizalmasan vagy minősített adatként való kezelésre történő utalással hozott tudomására,
semmilyen módon nem hozhatja nyilvánosságra és azt az e törvényben meghatározott célok elérésén kívüli
tevékenységben semmilyen módon nem használhatja fel.
(8) A szakszervezet nevében vagy érdekében eljáró személy a tevékenysége során tudomására jutott információkat
csak a kormányzati igazgatási szerv jogos érdekeinek, illetve működésének, valamint a közszolgálat érdekeinek,
illetve működésének veszélyeztetése, valamint a személyiségi jogok megsértése nélkül hozhatja nyilvánosságra.
(9) Az e törvényben a szakszervezet számára biztosított jogok a kormányzati igazgatási szervnél képviselettel
rendelkező helyi szakszervezetet illetik meg.
(10) A kormányzati igazgatási szerv nem követelheti, hogy a kormánytisztviselő szakszervezethez való tartozásáról
nyilatkozzék.
(11) A kormánytisztviselő alkalmazását nem lehet attól függővé tenni, hogy tagja-e valamely szakszervezetnek, illetve
megszünteti-e korábbi szakszervezeti tagságát, vagy vállalja-e a szakszervezetbe történő belépést.
(12) Szakszervezethez való tartozása vagy szakszervezeti tevékenysége miatt tilos a kormánytisztviselő kormányzati
szolgálati jogviszonyát megszüntetni vagy a kormánytisztviselőt más módon megkülönböztetni.
(13) Nem lehet jogosultságot vagy juttatást valamely szakszervezethez való tartozástól vagy az attól való
távolmaradástól függővé tenni.
(14) A kormányzati igazgatási szerv szakszervezeti tagdíj levonásáért és a szakszervezet részére történő átutalásáért
ellenértéket nem követelhet.
(15) A munkavállalói érdekképviseleti tagdíjfizetés önkéntességéről szóló 1991. évi XXIX. törvénytől eltérően
a kormányzati igazgatási szerv a kormánytisztviselők illetményéből a szakszervezeti tagdíjat az erre vonatkozó
megállapodása esetén vonja le.
171. §		
[A központi érdekegyeztetés]
(1) A kormányzati igazgatási szervek, valamint a kormánytisztviselők érdekeinek egyeztetése, a vitás kérdések
tárgyalásos rendezése, valamint a megfelelő megállapodások kialakítása céljából a Kormány, az országos
önkormányzati érdekképviseleti szervezetek, valamint a kormánytisztviselők és a köztisztviselők országos
munkavállalói érdekképviseleti szervezeteinek tárgyalócsoportja részvételével Közszolgálati Érdekegyeztető Fórum
(a továbbiakban: KÉF) működik.
(2) A KÉF hatáskörébe a közigazgatásban foglalkoztatott kormánytisztviselők és köztisztviselők élet- és
munkakörülményeire, foglalkoztatási feltételeire vonatkozó tárgykörök tartoznak.
(3) A KÉF véleményét ki kell kérni a (2) bekezdés szerinti hatáskörébe tartozó ügyekkel kapcsolatban az igazgatási
munkaerővel és személyi juttatásokkal való gazdálkodás kérdéseiben.
(4) A KÉF tájékoztatáskérésre, illetve javaslattételre jogosult a (2) bekezdés szerinti hatáskörébe tartozó egyéb ügyekkel
kapcsolatban.
(5) A KÉF szervezetének és működésének szabályait a Kormány nevében eljáró közigazgatási minőségpolitikáért és
személyzetpolitikáért felelős miniszter és az érdekegyeztetésben résztvevő felek közötti megállapodás tartalmazza.
Titkársági feladatait a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter látja el.
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(6) A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának
szolgálati jogviszonyáról szóló törvényben szabályozott Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács az e törvény
hatálya alá tartozó közszolgálati tisztviselők érdekegyeztető fóruma is.
172. §		
[A munkahelyi kormánytisztviselői érdekegyeztetés]
(1) A munkahelyi kormányzati szolgálati kérdések rendezésére a munkahelyi kormánytisztviselői érdekegyeztetés
szolgál. A munkahelyi kormánytisztviselői érdekegyeztetésben a kormányzati igazgatási szerv vezetője és
a szakszervezet választott tisztségviselője vesz részt. A tárgyalópartnerek a vitás kérdések egyeztetésébe szakértőket
is bevonhatnak.
(2) A kormányzati igazgatási szerv vezetője köteles kikérni a szakszervezet véleményét a kormánytisztviselők
munkavégzésére, munka- és pihenőidejére, jutalmazására, valamint juttatásaira vonatkozó, a munkáltatói jogkör
gyakorlójának hatáskörébe utalt szabályozásról.
(3) A (2) bekezdésben foglaltakon kívül a szakszervezet jogosult a kormánytisztviselők csoportját érintő munkáltatói
intézkedéssel (döntéssel) vagy annak tervezetével kapcsolatos véleményét a kormányzati igazgatási szervvel
közölni, ezzel összefüggésben konzultációt kezdeményezni.
(4) A szakszervezet tájékoztatást kérhet a kormányzati igazgatási szervtől a kormánytisztviselők kormányzati szolgálati
jogviszonyával összefüggő gazdasági és szociális érdekeivel kapcsolatban, így különösen:
a)
a (2) bekezdésben felsorolt tárgykörökben készült tervezetek, statisztikai létszám- és illetményadatok,
számítások, elemzések és irányelvek megismerése érdekében;
b)
a kormányzati szolgálati jogszabályok végrehajtásáról;
c)
a helyi megállapodások betartásáról;
d)
legalább félévente a részmunkaidős és a határozott időre szóló foglalkoztatás helyzetének alakulásáról.
(5) A szakszervezet javaslatot tehet:
a)
a kormányzati igazgatási szerv részére a kormánytisztviselőket érintő intézkedésekre,
b)
a kormánytisztviselőket érintő helyi szabályozás egységes értelmezésére, valamint
c)
a kormánytisztviselőket érintő helyi szabályozási tárgykörökre.
(6) A szakszervezet jogosult a kormánytisztviselőket a munkaügyi kapcsolatokkal vagy a munkaviszonnyal összefüggő
kérdésekben tájékoztatni.
(7) A kormányzati igazgatási szerv – a szakszervezettel egyeztetve – biztosítja annak lehetőségét, hogy a szakszervezet
a tevékenységével kapcsolatos tájékoztatást a kormányzati igazgatási szervnél közzétegye.
(8) A szakszervezet joga, hogy a kormánytisztviselőket a kormányzati igazgatási szervvel vagy ennek érdekképviseleti
szervezetével szemben anyagi, szociális, valamint élet- és munkakörülményeiket érintő jogaikkal és
kötelezettségeikkel kapcsolatban képviselje.
(9) A szakszervezet jogosult a tagját – meghatalmazás alapján – gazdasági és szociális érdekeinek védelme céljából
bíróság, a Közszolgálati Döntőbizottság, hatóság és egyéb szervek előtt képviselni.
(10) A közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv egyetértése szükséges a szakszervezetnél választott tisztséget betöltő és
a szakszervezet által megjelölt kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonyának a kormányzati igazgatási
szerv által felmentéssel történő megszüntetéséhez.
(11) A szakszervezet a (10) bekezdésben foglaltak alkalmazása során legfeljebb egy kormánytisztviselőt jogosult
megjelölni. Amennyiben a kormányzati igazgatási szervnek több telephelye van, a szakszervezet telephelyenként
jogosult legfeljebb egy kormánytisztviselőt megjelölni.
(12) A szakszervezet akkor jogosult a (11) bekezdés szerinti védelemre jogosult kormánytisztviselő helyett másik
kormánytisztviselőt megjelölni, ha a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonya vagy tisztsége megszűnt.
(13) A szakszervezet a (11) bekezdésben foglaltak szerinti munkáltatói intézkedéssel kapcsolatos álláspontját
a kormányzati igazgatási szerv írásbeli tájékoztatásának átvételétől számított nyolc napon belül írásban közli.
Ha a tervezett intézkedéssel a szakszervezet nem ért egyet, a tájékoztatásnak az egyet nem értés indokait
tartalmaznia kell. Az indokolás akkor alapos, ha a tervezett intézkedés végrehajtása a szakszervezet érdekképviseleti
tevékenységében történő közreműködés miatti hátrányos megkülönböztetést eredményezne. Ha a szakszervezet
véleményét a fenti határidőn belül nem közli a kormányzati igazgatási szervvel, úgy kell tekinteni, hogy a tervezett
intézkedéssel egyetért.
(14) Feladata ellátása érdekében a kormányzati igazgatási szerv kormánytisztviselői közül legalább 10%-ának – de
legalább harminc fő kormánytisztviselőnek – a tagságával rendelkező szakszervezetnél választott tisztséget betöltő
és a szakszervezet által a (10) bekezdés szerint megjelölt kormánytisztviselőt a beosztás szerinti havi munkaideje
tíz százalékának megfelelő munkaidő-kedvezmény illeti meg. Ezen túlmenően a konzultáció időtartamára mentesül
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a munkavégzési kötelezettség alól. A munkaidő-kedvezmény nem vonható össze. A munkaidő-kedvezmény
igénybevételét legalább tíz nappal korábban be kell jelenteni. Ha a kedvezmény igénybevételét megalapozó
indok a kormánytisztviselő önhibáján kívüli okból ennél később jut a tudomására, a tudomásszerzést követően
köteles haladéktalanul bejelenteni a munkaidő-kedvezmény igénybevételére vonatkozó szándékát. A kormányzati
igazgatási szerv különösen indokolt esetben tagadhatja meg a munkaidő-kedvezmény igénybevételét.
(15) A munkaidő-kedvezmény tartamára illetmény jár. A munkaidő-kedvezményt megváltani nem lehet.
(16) A szakszervezet képviseletében eljáró, kormányzati szolgálati jogviszonyban nem álló személy, ha
a szakszervezetnek a kormányzati igazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban álló tagja van,
a kormányzati igazgatási szerv területére beléphet. A belépés és a munkahelyen való tartózkodás során
a kormányzati igazgatási szerv működési rendjére vonatkozó szabályokat meg kell tartani.

XXIV. FEJEZET
AZ ADATKEZELÉS
173. §		
[Az adatkezelés szabályai]
(1) A kormányzati igazgatási szerv köteles a kormánytisztviselőt tájékoztatni személyes adatainak kezeléséről.
A kormányzati igazgatási szerv a kormánytisztviselőre vonatkozó tényt, adatot, véleményt harmadik személlyel csak
törvényben meghatározott esetben vagy a kormánytisztviselő hozzájárulásával közölhet.
(2) A kormánytisztviselő jogosult a róla nyilvántartott helytelen adat helyesbítését, a jogellenesen nyilvántartott
adat törlését kérni, a jogellenesen kért adat közlését megtagadni. Az adatkezelő köteles a helytelen adatot
haladéktalanul helyesbíteni, illetve törölni.
(3) A kormányzati szolgálati jogviszonyból származó kötelezettségek teljesítése céljából a kormányzati igazgatási szerv
a kormánytisztviselő személyes adatait – az adatszolgáltatás céljának megjelölésével, törvényben meghatározottak
szerint – adatfeldolgozó számára átadhatja. Erről a kormánytisztviselőt előzetesen tájékoztatni kell.
(4) A kormánytisztviselőre vonatkozó adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra
– hozzájárulása nélkül, személyazonosításra alkalmatlan módon – a jogszabályok alapján átadhatók.
(5) A kormánytisztviselők önéletrajza tartalmazza a Kormány rendeletében meghatározott kötelező adatköröket,
valamint az önéletrajzhoz csatolandó, az önéletrajzban foglaltakat igazoló mellékleteket, illetve egyéb kiegészítő
információkra vonatkozó adatokat.
(6) Ha a kormányzati igazgatási szerv a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 111. §-a alapján tájékoztatást kap
arról, hogy e törvény hatálya alatt állóval szemben büntetőeljárás indult, a tájékoztatás során tudomására jutott
természetes személyazonosító adatot, valamint a közvádra üldözendő bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás
megindításának tényéről szóló adatot a tájékoztatást követő tizenöt napig, ha a tájékoztatás alapján munkáltatói
intézkedésre kerül sor, az intézkedés meghozataláig jogosult kezelni. Ezt követően az adatokat törölni kell.
174. §		
[A közszolgálati személyügyi nyilvántartás]
(1) A közszolgálati személyügyi nyilvántartás részei:
a)
a közszolgálati alapnyilvántartás és
b)
a központi közszolgálati nyilvántartás.
(2) A közszolgálati személyügyi adatkezelés célja:
a)
a kormányzati szolgálati jogviszonnyal összefüggő munkáltatói intézkedések és jognyilatkozatok
előkészítésének és meghozatalának biztosítása,
b)
a kormányzati szolgálati jogviszonnyal összefüggő jogok gyakorlásának és kötelezettségek teljesítésének
biztosítása, továbbá
c)
a közeli hozzátartozót megillető társadalombiztosítási, szociális és kegyeleti gondoskodás megállapításának
és folyósításának biztosítása.
(3) A közszolgálati személyügyi nyilvántartásban a kormánytisztviselő 3. mellékletben meghatározott személyes adatait
kell kezelni.
(4) A közszolgálati személyügyi nyilvántartást a kormányzati igazgatási szerv más személyes adatot tartalmazó
nyilvántartásától elkülönítetten kell kezelni. A közszolgálati személyügyi nyilvántartás más személyes adatot
tartalmazó nyilvántartással nem kapcsolható össze.
(5) A közszolgálati személyügyi nyilvántartásban a 3. mellékletben meghatározott személyes adat – a (6) bekezdésben
meghatározott kivétellel – a kormányzati szolgálati jogviszony fennállása alatt kezelhető.
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(6) A kormányzati szolgálati jogviszony bármely jogcímen történő megszűnését vagy megszüntetését követően
a közszolgálati személyügyi nyilvántartásban az érintettre vonatkozó, a 3. mellékletben felsorolt személyes
adatok kezelését 50 évig korlátozni kell. A korlátozás alá eső személyes adatokat csak az érintett ismerheti meg,
valamint a törvényben erre feljogosított szervnek továbbítható megkeresés alapján. A korlátozás alá eső adatokkal
– a tároláson kívül – más művelet nem végezhető.
(7) A közszolgálati személyügyi nyilvántartásban a (6) bekezdés alapján tárolt adatokat az ott meghatározott határidő
lejárta napján törölni kell.
175. §		
[A közszolgálati alapnyilvántartás]
(1) A közszolgálati alapnyilvántartásban szereplő személyes adatok védelméért, az adatkezelés jogszerűségéért,
valamint az e törvényben előírt adatszolgáltatásokért – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában –
a kormánytisztviselőt alkalmazó kormányzati igazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője felelős.
(2) A kormányzati igazgatási szerv elektronikusan vezetett közszolgálati alapnyilvántartási rendszere törvény
felhatalmazásának hiányában más személyes adatot tartalmazó nyilvántartással nem kapcsolható össze.
(3) A közszolgálati alapnyilvántartásba – eljárásában indokolt mértékig – jogosult betekinteni, illetve abból adatokat
átvenni:
a)
saját adatai tekintetében a kormánytisztviselő;
b)
a kormánytisztviselő felettese;
c)
a teljesítményértékelést végző vezető;
d)
a törvényességi ellenőrzést végző vagy törvényességi felügyeletet gyakorló;
e)
a fegyelmi eljárást lefolytató testület vagy személy;
f)
közszolgálati jogvita kapcsán az eljáró bíróság, a Közszolgálati Döntőbizottság;
g)
törvényben meghatározott célból, feladatkörükben eljárva a nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint
büntetőeljárásban a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság;
h)
törvényességi ellenőrzési feladatkörében eljárva az ügyész;
i)
a személyes adatok kezelésével összefüggésben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
elnöke;
j)
a személyzeti, munkaügyi és illetményszámfejtési feladatokat ellátó szerv e feladattal megbízott
munkatársa feladatkörén belül, a 3. melléklet I/A., I/B., II., IV., V., VII., VIII. és X. pontjában foglalt adatkörökből
a kormánytisztviselő illetményének számfejtése, illetve annak ellenőrzése céljából;
k)
a közszolgálati statisztikai adatgyűjtéssel összefüggésben a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős
miniszter és a fővárosi, megyei kormányhivatal tisztviselője feladatkörében;
l)
adategyezés, adatösszevetés, adatkorrigálás érdekében a minisztériumokra vonatkozó adatok tekintetében,
valamint a kormányzati igazgatási szervek kormánytisztviselőinek képzésével, továbbképzésével,
vizsgáztatásával kapcsolatban a személyügyi központ vezetője, és az általa feljogosított, személyügyi
központnál alkalmazásban álló személy;
m)
az európai támogatásokat auditáló szerv;
n)
a kormányzati igazgatási szerv részére informatikai üzemeltetési feladatokat, illetve logisztikai-eszközellátási
feladatokat végző szerv – tevékenységéhez szükséges mértékig – a 3. melléklet I/A. pont 1–3. alpontjában
foglalt adatkörök tekintetében.
(4) A miniszter, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár és a helyettes államtitkár esetében a közszolgálati
alapnyilvántartásban kell nyilvántartani a 3. mellékletben meghatározott adatokon túl a vezetői igazolvány számát,
az EÜ VIP kártya számát, a diplomata útlevél számát, valamint a miniszter, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár
és a helyettes államtitkár, továbbá a kormányzati igazgatási szervek kormánytisztviselői számára biztosított
juttatásokról és azok feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti juttatások adatait is.
(5) A tartós külszolgálatot teljesítő kormánytisztviselő esetében a 3. mellékletben meghatározott adatokon túl
a közszolgálati alapnyilvántartásban kell nyilvántartani a külképviselet megnevezését, a diplomáciai vagy konzuli
rangot, valamint az átalány-költségtérítésre vonatkozó adatokat is.
(6) A kormányzati igazgatási szerv elektronikusan vezetett közszolgálati alap-nyilvántartási rendszerében
a kormánytisztviselő 3. mellékletben meghatározott adatai a 179. § (4) bekezdésében foglalt ideig kezelhetők.
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176. §		
[A központi közszolgálati nyilvántartás]
(1) A közszolgálati alapnyilvántartás adatairól és azok változásairól, továbbá a kormányzati igazgatási szerv szervezeti
adatairól a Kormány által rendeletben meghatározottak szerint a kormányzati igazgatási szervek adatszolgáltatást
végeznek a központi közszolgálati nyilvántartás vezetését ellátó, közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős
miniszter részére.
(2) A központi közszolgálati nyilvántartás kezelésének célja – a 174. § (2) bekezdés a)–c) pontjában meghatározottakon
túl –
a)
a Kormány közszolgálati személyzetpolitikájának kialakításához és megvalósításához szükséges,
a kormánytisztviselői életpályával összefüggő adatok és elemzések biztosítása,
b)
az országos működtetéséhez szükséges létszám- és illetményadatok elemzése az illetményalapra vonatkozó
országgyűlési döntést előkészítő illetékes kormányzati szervek, illetve országgyűlési bizottságok részére,
c)
a nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő esetenkénti adatszolgáltatás biztosítása az illetékes szervek
számára, valamint
d)
a Kormány által meghatározott körben a közvélemény tájékoztatása a kormánytisztviselői életpályával
összefüggő adatokról.
(3) A kormánytisztviselőknek, valamint a kormányzati igazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállalóknak létszám- és
illetményadatait, kereseti adatait a központi létszám- és bérgazdálkodási statisztikai információs rendszer a Kormány
által meghatározott rendben átadja a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter részére a (2) bekezdés
b) pontjában előírtak, valamint az kormányzati igazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók adatainak
elemzése céljából.
(4) A közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter, valamint a közszolgálati életpálya
kidolgozásáért felelős miniszter jogosult a kormányzati tevékenység összehangolásának biztosítása céljából
a kormányzati igazgatási szervek által vezetett közszolgálati alapnyilvántartásba betekintetni.
(5) A központi közszolgálati nyilvántartással kapcsolatos adatkezelési műveleteket a személyügyi központ végzi, mint
adatfeldolgozó.
(6) A közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért és a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős
miniszter – a Kormány által meghatározott módon és adatkörben – jogszabályban meghatározott feladatainak
ellátása érdekében statisztikai lekérdezéseket végezhet a (1) bekezdésben meghatározott adatokból.
177. §		
[A személyügyi központ által vezetett nyilvántartás]
(1) A személyügyi központ nyilvántartja és kezeli
a)
az általa lefolytatott pályázati eljárás,
b)
a kompetencia vizsgálat,
c)
a toborzási adatbázis,
d)
a központi közszolgálati nyilvántartás
adatait.
(2) A személyügyi központ nyilvántartásában szereplő személyes adatok védelméért, az adatkezelés jogszerűségéért,
az adatszolgáltatásért a személyügyi központ vezetője felelős.
(3) A személyügyi központ által vezetett nyilvántartásba – eljárásában indokolt mértékig – jogosult betekinteni, illetve
a személyügyi központ hozzájárulásával abból adatokat átvenni:
a)
a személyügyi központ vezetője, valamint az általa feljogosított, személyügyi központnál alkalmazásban álló
személy,
b)
a személyügyi központ felügyeletét ellátó közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter és az általa
meghatározott körben, az általa feljogosított kormánytisztviselő,
c)
a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv vezetője és az általa feljogosított, a kormányzati
személyügyi igazgatásra kijelölt szerv alkalmazásban álló személy,
d)
saját adatai tekintetében az adatbázisban szereplő személy,
e)
a fegyelmi eljárást lefolytató testület vagy személy,
f)
közszolgálati jogvita kapcsán a Közszolgálati Döntőbizottság, az eljáró bíróság,
g)
feladatkörükben eljárva a nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint a kormányzati szolgálati jogviszonnyal
összefüggésben indult büntetőeljárásban a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság,
h)
az ügyészi törvényességi feladatkörében eljárva az ügyész,
i)
az etikai ügyben eljáró szerv vagy személy, valamint
j)
az MKK elnöke a 77. § (3) bekezdés f )–g) pontjában meghatározott hatáskör gyakorlása céljából.
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(4) A személyügyi központ által az (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti nyilvántartásból – kormányrendeletben
meghatározott módon – statisztikai célra csak személyazonosításra alkalmatlan módon szolgáltatható adat.
(5) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti adatnyilvántartás és adatkezelés kiterjed:
a)
a pályázó természetes személyazonosító adataira,
b)
a pályázó önéletrajzára, motivációs levelére,
c)
a pályázati eljáráshoz és a kiválasztáshoz kapcsolódó egyéb adatokra,
d)
a pályázati eljárás során használt kiválasztási módszerek eredményeire,
e)
a kompetenciavizsgálat eredményére, valamint
f)
a 4. melléklet szerinti adatokra.
(6) A pályázati eljárás lefolytatását követően – függetlenül annak eredményességétől – a személyügyi központ
a pályázati eljárásokkal kapcsolatos adatokat egyéni azonosításra alkalmatlan módon statisztikai adatgyűjtés
céljából tárolhatja. A pályázati eljárással kapcsolatos adatokat a személyügyi központ a pályázati eljárás lezárását
követően törli a nyilvántartásából, kivéve, ha a pályázó adatai további kezeléséhez hozzájárul, abból a célból, hogy
a későbbi pályázati lehetőségekről tájékoztatást kapjon, valamint bekerüljön a toborzási adatbázisba. A pályázati
nyilvántartásból – kormányrendeletben meghatározott módon – személyazonosításra alkalmas adat csak
a pályázatot kiíró kormányzati igazgatási szerv számára szolgáltatható.
178. §		
[A személyügyi központ egyéb feladatai]
A személyügyi központ ellátja a kormánytisztviselők kiválasztási, képesítési, képzési, továbbképzési,
teljesítményértékelési, illetmény- és felelősségi rendszereivel kapcsolatos módszertani támogatással összefüggő
feladatokat.
179. §		
[A személyi anyag]
(1) A kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonyával kapcsolatos iratok közül a kormánytisztviselő
a)
arcképét,
b)
közszolgálati alapnyilvántartási adatlapját,
c)
önéletrajzát,
d)
a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítványt,
e)
esküokmányát,
f)
kinevezését és annak módosítását,
g)
teljesítményértékelését,
h)
kormányzati szolgálati jogviszonyát megszüntető iratot,
i)
hatályban lévő fegyelmi büntetését kiszabó határozatot, valamint
j)
közszolgálati igazolásának másolatát
együttesen kell tárolni (a továbbiakban együtt: személyi anyag).
(2) A személyi anyagba való betekintésre a 175. § (3) bekezdésében meghatározott személyek és szervek jogosultak.
(3) A kormánytisztviselő személyi anyagát a kormányzati igazgatási szerv állítja össze, kezeli, illetve abban az esetben,
ha a jogviszonyt folyamatosnak kell tekinteni, megküldi a fogadó kormányzati igazgatási szerv részére.
(4) A személyi anyagot – kivéve, amelyet a (3) bekezdés alapján átadtak – a jogviszony megszűnésétől számított ötven
évig meg kell őrizni.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott ideig meg kell őrizni kormánytisztviselő – a 89. § (8) bekezdés, valamint a 104. §
(9) és (10) bekezdésében meghatározottak esetén – átadott személyi anyagának másolatát is (fogyatékanyag).
180. §		
[A közszolgálati ellenőrzés]
(1) A Kormány ellenőrzi – a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter és
a kormányhivatal közreműködésével – a kormányzati szolgálati jogviszonyra vonatkozó jogszabályok végrehajtását.
(2) A Kormány a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter javaslatára évente
meghatározhatja a vizsgálati tárgyköröket (célvizsgálat), valamint a vizsgálat alá vont szerveket (vizsgált szervek).
(3) A célvizsgálatot a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter folytatja le, amelynek
tapasztalatairól a Kormányt évente tájékoztatja.
(4) A közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter jogosult – a cél- és témavizsgálatok
keretében – a 2. § (2) bekezdés c)–e) pontja szerinti központi kormányzati igazgatási szervek esetében
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a)
b)

a munkáltatói intézkedést tartalmazó iratokba betekinteni,
jogszabálysértés vagy célszerűtlen intézkedés esetén intézkedést kezdeményezni a kormányzati igazgatási
szerv vezetőjénél vagy – vita esetén – annak felettes szervénél, valamint
c)
fegyelmi vagy kártérítési eljárást kezdeményezni.
(5) A (4) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott esetekben a kormányzati igazgatási szerv vezetője köteles
a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter megkeresését érdemben megvizsgálni,
és saját intézkedéséről vagy annak mellőzése okáról a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért
felelős minisztert – a megkereséstől számított harminc napon belül – tájékoztatni.
(6) A (4) bekezdésbe nem tartozó vizsgált szervekkel kapcsolatos ellenőrzési jogkört a közigazgatási minőségpolitikáért
és személyzetpolitikáért felelős miniszter koordinálásával a kormányhivatal gyakorolja.

ÖTÖDIK RÉSZ
A POLITIKAI SZOLGÁLATI JOGVISZONY
XXV. FEJEZET
A POLITIKAI FELSŐVEZETŐKRE VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK
181. §		
[A kormányzati szolgálati jogviszonyra vonatkozó szabályok alkalmazhatósága]
(1) A politikai felsővezető politikai szolgálati jogviszonyára – ha az Alaptörvény, valamint e törvény eltérően nem
rendelkezik – a kormányzati szolgálati jogviszonyra és a kormánytisztviselőre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(2) A politikai felsővezető politikai szolgálati jogviszonyára nem kell alkalmazni e törvénynek a kormányzati szolgálati
jogviszonyra és a kormánytisztviselőre vonatkozó,
a)
a szolgálati jogviszony alanyaival,
b)
a Magyar Kormánytisztviselői Karban betöltött tagsággal,
c)
a munkáltatói jogkör gyakorlásával,
d)
a szolgálati jogviszony létesítésével és a kinevezés módosításával,
e)
a kötelező részmunkaidő kikötésével,
f)
a jogviszony megszűnésével, megszüntetésével,
g)
a képzéssel és a továbbképzéssel,
h)
a tanulmányi szerződéssel,
i)
a hivatásetikával,
j)
az együttalkalmazási tilalommal és az összeférhetetlenséggel,
k)
a rendkívüli munkaidő, az ügyelet és a készenlét ellenértékével,
l)
az alap- és pótszabadsággal – ide nem értve a 128. § (8) bekezdése és a 155. § szerinti pótszabadságot –,
m)
a kinevezéstől eltérő foglalkoztatással,
n)
a teljesítményértékeléssel,
o)
az illetménnyel,
p)
az álláshelyi és a szolgálati elismeréssel,
q)
a lakhatási jellegű támogatásokkal,
r)
a fegyelmi felelősséggel,
s)
a közszolgálati döntőbizottsági eljárással és a jogvitával, és
t)
a kormánytisztviselői érdekegyeztetéssel
kapcsolatos rendelkezéseit.
182. §		
[A politikai felsővezetők összeférhetetlensége]
(1) A politikai felsővezető további munkavégzésre irányuló jogviszonyt – ideértve a felügyelőbizottsági tagságot,
gazdasági társaság, illetve szövetkezet vezető tisztségét, alapítvány kezelőszervezetében betöltött tagságot,
valamint az érdekképviseleti szervezetben való tisztséget – nem létesíthet, valamint az álláshelyén történő
feladatellátásból eredő nyilvános szerepléséért díjazásban nem részesülhet.
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezés nem akadálya annak, hogy a politikai felsővezető
a)
országgyűlési képviselő legyen,
b)
elkülönített állami pénzalappal való rendelkezésre jogosult és felhasználásért felelős testület tagja,
elkülönített állami pénzalappal összefüggésben elvi, irányító és koordináló döntések meghozataláért felelős
testület tagja vagy az elkülönített állami pénzalappal való rendelkezésre jogosult és felhasználásért felelős
miniszter vagy testület részére döntés-előkészítő, véleményező tevékenységet végző testület tagja legyen,
c)
tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, valamint jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységet
végezzen,
d)
nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt létesítsen,
e)
sportszövetség vagy sportegyesület tisztségviselője legyen, illetve
f)
hivatásos szolgálati jogviszonya a politikai felsővezetői kinevezés időtartamára a honvédek jogállásáról szóló
törvény vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
törvény szerint szüneteljen.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt összeférhetetlenségi okokat az országgyűlési képviselői megbízatással nem rendelkező
államtitkár vonatkozásában a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottságának tagjaira, a Nemzeti Vagyongazdálkodási
Tanács tagjaira, az Országos Betétbiztosítási Alap igazgatótanácsának tagjaira, a Szanálási Alap igazgatótanácsának
tagjaira, a Likviditási Bizottság tagjaira, a közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban lévő befektetési
alapkezelő irányító testületének, illetve felügyeleti feladatokat ellátó irányító testületének tagjaira, valamint
az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a Magyar Export-Import Bank
Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
igazgatóságának, illetve felügyelőbizottságának tagjaira, továbbá a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet
Birtokpolitikai Tanácsának elnökére vagy tagjaira nem kell alkalmazni.
(4) Ha az összeférhetetlenségi eljárás ideje alatt a politikai felsővezető a vele szemben fennálló összeférhetetlenségi
okot megszünteti, a miniszterelnök esetében az összeférhetetlenség nem mondható ki, a miniszter és az államtitkár
esetében a felmentést mellőzni kell.
183. §		
[Az országgyűlési képviselői megbízatással nem rendelkező politikai felsővezető vagyonnyilatkozata]
(1) Az országgyűlési képviselői megbízatással nem rendelkező politikai felsővezető megbízatása keletkezését
követő harminc napon belül, majd azt követően minden évben január 31-ig, valamint a megbízatásának
megszűnését követő harminc napon belül az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatával azonos tartalmú
vagyonnyilatkozatot tesz, amelyhez csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának,
gyermekeinek (a továbbiakban együtt: családtag) az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatával azonos
tartalmú vagyonnyilatkozatát.
(2) A vagyonnyilatkozatokat a Miniszterelnöki Kormányiroda kezeli.
(3) A családtag vagyonnyilatkozata kivételével az országgyűlési képviselői megbízatással nem rendelkező politikai
felsővezető vagyonnyilatkozata nyilvános, oldalhű másolatát – a családtag személyes adatai kivételével –
a Miniszterelnöki Kormányiroda a honlapján közzéteszi. A vagyonnyilatkozat a honlapról az országgyűlési képviselői
megbízatással nem rendelkező politikai felsővezető megbízatásának megszűnését követő egy év elteltével
távolítható el.
(4) A családtag vagyonnyilatkozatába az Országgyűlés összeférhetetlenségi ügyekkel foglalkozó bizottságának
(a továbbiakban: összeférhetetlenségi bizottság) tagjai tekinthetnek be az országgyűlési képviselői megbízatással
nem rendelkező politikai felsővezető vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárás során.
(5) Az országgyűlési képviselői megbízatással nem rendelkező politikai felsővezető vagyonnyilatkozatával kapcsolatos
eljárást az összeférhetetlenségi bizottság elnökénél bárki kezdeményezheti a vagyonnyilatkozat konkrét tartalmára
vonatkozó olyan tényállítással, amely pontosan megjelöli a vagyonnyilatkozat kifogásolt részét és tartalmát. Ha
a kezdeményezés nem felel meg az e bekezdésben foglalt követelményeknek, nyilvánvalóan alaptalan, vagy
az ismételten benyújtott kezdeményezés új tényállítást vagy adatot nem tartalmaz, az összeférhetetlenségi
bizottság elnöke az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja a kezdeményezést. A vagyonnyilatkozatban foglaltak
valóságtartalmát az összeférhetetlenségi bizottság ellenőrzi.
(6) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során az összeférhetetlenségi bizottság felhívására az országgyűlési
képviselői megbízatással nem rendelkező politikai felsővezető köteles a saját, illetve családtagja
vagyonnyilatkozatában feltüntetett vagyoni, jövedelmi és érdekeltségi viszonyokat igazoló adatokat
haladéktalanul, írásban bejelenteni. Az igazoló adatokba az összeférhetetlenségi bizottság tagjai tekinthetnek
be. Az ellenőrzés eredményéről az összeférhetetlenségi bizottság elnöke tájékoztatja az Országgyűlés elnökét,
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aki az összeférhetetlenségi bizottság által megállapított tényekről a soron következő ülésen tájékoztatja
az Országgyűlést.
(7) Az országgyűlési képviselői megbízatással nem rendelkező politikai felsővezető által benyújtott igazoló adatokat
a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lezárulását követő harmincadik napon törölni kell. A Miniszterelnöki
Kormányiroda az országgyűlési képviselői megbízatással nem rendelkező politikai felsővezető, valamint
családtagja vagyonnyilatkozatát az országgyűlési képviselői megbízatással nem rendelkező politikai felsővezető
megbízatásának a megszűnését követő egy évig őrzi, azt követően megsemmisíti.
184. §		
[Az országgyűlési képviselői megbízatással rendelkező politikai felsővezető vagyonnyilatkozata]
(1) Az országgyűlési képviselői megbízatással rendelkező politikai felsővezető az országgyűlési képviselőkre vonatkozó
szabályok szerint tesz vagyonnyilatkozatot, a vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárásra az országgyűlési
képviselőkre vonatkozó szabályok az irányadók.
(2) Az országgyűlési képviselői megbízatással rendelkező politikai felsővezető a politikai felsővezetői megbízatása
megszűnését követő harminc napon belül az (1) bekezdés szerint vagyonnyilatkozatot tesz.
185. §		
[A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség elmulasztása]
(1) Ha a politikai felsővezető a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét szándékosan elmulasztja, vagy
a vagyonnyilatkozatban lényeges adatot, tényt szándékosan valótlanul közöl, az arra alapot adó okok
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás keretében folyatott vizsgálatát követően
a)
– a miniszterelnök esetében – az Országgyűlés elnöke a miniszterelnök összeférhetetlenségének kimondását,
b)
a miniszterelnök a miniszter vagy az államtitkár felmentését
kezdeményezi.
(2) A köztársasági elnök az (1) bekezdés b) pontja szerinti kezdeményezés esetén a minisztert vagy az államtitkárt
e megbízatása alól felmenti.
(3) A politikai felsővezető megbízatásának megszűnésekor a Ksztv. 13. §-ában meghatározott juttatásra mindaddig
nem jogosult, amíg a megbízatásának megszűnését követően e törvény szerint esedékes vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének eleget nem tesz.
186. §		
[Az adatnyilvánosság]
(1) A politikai felsővezető személyijövedelemadó-bevallásából az összevont adóalap összege, az összevont adóalap
adójának összege, az összevont adóalap adóját csökkentő adókedvezmények összege, a külön adózó jövedelmek
összege és a külön adózó jövedelmek adójának összege nyilvános. Ezen adatokat a politikai felsővezető
a Miniszterelnöki Kormányiroda honlapján való közzététel céljából az adóbevallás benyújtására nyitva álló határidő
lejártát követő tizenöt napon belül a Miniszterelnöki Kormányirodának megküldi.
(2) A politikai felsővezető illetményére, a részére kifizetett jutalomra és célprémiumra, az országgyűlési képviselői
megbízatással rendelkező politikai felsővezető országgyűlési képviselői javadalmazására, illetve a politikai
felsővezető részére e megbízatására tekintettel juttatott egyéb juttatásokra vonatkozó adatokat a Miniszterelnöki
Kormányiroda honlapján közzé kell tenni.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott adatok változása esetén a megváltozott adatokat – a korábbi adat eltávolítása
nélkül – a változástól számított tizenöt napon belül kell közzétenni.
(4) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott adatok a politikai felsővezető megbízatása megszűnését követő egy év
elteltével távolíthatók el.
187. §		
[Egyéb közös szabályok]
(1) A politikai felsővezető
a)
végkielégítésre,
b)
felmentési időre,
c)
álláshelyi és szolgálati elismerésre
nem jogosult.
(2) A miniszterelnököt minden naptári évben negyven, a minisztert és az államtitkárt húsz munkanap alapszabadság
illeti meg. A szabadság igénybevételét a miniszter és az államtitkár esetében a Miniszterelnöki Kormányirodának
előzetesen be kell jelenteni.
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(3) Ha a politikai felsővezetőt legkésőbb a hatáskörgyakorlásának megszűnésétől számított harminc napon belül
ismételten politikai felsővezetővé választják meg vagy nevezik ki, vagy szakmai felsővezetővé nevezik ki, a ki nem
adott szabadságát az új kinevezéssel vagy megválasztással érintett politikai szolgálati jogviszony vagy kormányzati
szolgálati jogviszony alapján járó szabadsághoz hozzá kell számítani.
(4) A politikai felsővezető megbízatásának időtartama, valamint a megbízatás megszűnését követően a hatásköre
gyakorlásának időtartama alatt a társadalombiztosítás ellátásaira való jogosultság szempontjából kormányzati
szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott biztosítottnak, illetménye nem önálló tevékenységből származó,
járulékalapot képező jövedelemnek minősül.
(5) A politikai felsővezető megbízatásának időtartama, valamint a megbízatás megszűnését követően a hatásköre
gyakorlásának időtartama kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött időnek számít.
(6) A miniszter és az államtitkár a tisztségéből eredő kötelezettség vétkes megszegésével okozott kárért való anyagi
felelősségének tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlója a miniszterelnök, a kijelölt vizsgálóbiztos legalább
államtitkári megbízatást betöltő politikai felsővezető és az eljáró tanács tagjai a miniszterelnök által felkért
miniszterek.
(7) Ha a politikai felsővezető megbízatása megszűnik, jogosult az e megbízatására utaló megnevezést használni, kivéve,
ha megbízatása
a)
– a miniszterelnök esetében – összeférhetetlenségének kimondása vagy a megválasztásához szükséges
feltételek hiánya megállapítása,
b)
– a miniszter és az államtitkár esetében – összeférhetetlenségének vagy a kinevezéséhez szükséges feltételek
hiányának megállapítása alapján történő felmentése
miatt szűnt meg.
(8) A politikai felsővezető a jogalap nélkül felvett juttatást az erre irányuló felhívás kézhezvételétől számított
tizenöt napon belül köteles visszafizetni.
(9) Ha a miniszter és az államtitkár kinevezéséről, felmentéséről vagy megbízatásának lemondás miatti megszűnésének
megállapításáról szóló okiratban a megbízatás keletkezésének vagy megszűnésének időpontja naptári napként
van meghatározva, a miniszter és az államtitkár a megjelölt naptári nap kezdetén lép hivatalba, illetve megbízatása
a megjelölt naptári nap végén szűnik meg.
(10) A politikai felsővezető szabadságát – a (11) bekezdést kivéve – megváltani nem lehet.
(11) A politikai felsővezető szabadságát a politikai szolgálati jogviszony megszűnésekor meg kell váltani, ha
a munkáltatói jogkör gyakorlója az arányos szabadságot nem adta ki.

XXVI. FEJEZET
A MINISZTERELNÖK
188. §		
[A miniszterelnök megválaszthatóságának feltételei]
Miniszterelnöknek javasolható, illetve miniszterelnökké
az országgyűlési képviselők választásán választható személy.

megválasztható

minden

büntetlen

előéletű,

189. §		
[A miniszterelnök megbízatásának megszűnése]
(1) A miniszterelnök a köztársasági elnökhöz intézett írásbeli nyilatkozatával mondhat le megbízatásáról.
(2) A miniszterelnök megbízatása a lemondás benyújtásával szűnik meg. A lemondás érvényességéhez elfogadó
nyilatkozat nem szükséges.
(3) A köztársasági elnök a miniszterelnök lemondásáról haladéktalanul tájékoztatja az Országgyűlést.
(4) Ha a miniszterelnök megbízatása az Alaptörvény 20. cikk (2) bekezdés e) pontjában meghatározott ok miatt szűnik
meg, ennek tényét az Országgyűlés elnöke jelenti be az Országgyűlésnek.
190. §		
[Döntés az összeférhetetlenség és a megválasztáshoz szükséges feltételek hiánya tárgyában]
Az Országgyűlés a miniszterelnök
a)
összeférhetetlensége kimondásáról – ha az összeférhetetlenségét a megválasztásától számított
harminc napon belül nem szünteti meg, vagy a tisztsége gyakorlása során vele szemben összeférhetetlenségi
ok merül fel –, továbbá
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b)
megválasztásához szükséges feltételek hiányáról
bármely országgyűlési képviselő írásbeli indítványára – az összeférhetetlenségi bizottság véleményének kikérése
után – az indítvány az Országgyűlés elnöke általi kézhezvételétől számított harminc napon belül határoz.
191. §		
[A bizalmi szavazás]
(1) A bizalmi szavazásra irányuló indítványt és a miniszterelnökkel szembeni bizalmatlansági indítványt az Országgyűlés
elnökéhez kell benyújtani.
(2) A miniszterelnök az (1) bekezdés szerinti indítvány benyújtásának időpontjától az arról szóló döntés meghozataláig
nem mondhat le.
(3) Az Alaptörvény 21. cikk (4) bekezdése szerinti bizalmi szavazás esetén a Kormány által benyújtott előterjesztésről
változatlan tartalommal kell zárószavazást tartani.
192. §		
[A miniszterelnök juttatásai]
(1) A miniszterelnök
a)
– hivatalos és magánprogramokra is kiterjedően – személyvédelemre,
b)
rezidencia használatára,
c)
– személyi és hivatali célra – két személygépkocsi használatára,
d)
rádiótelefon- és internethasználatra, valamint kormányzati célú hírközlő hálózat használatára,
e)
hivatalos külföldi kiküldetése idején kíséretre, a politikai és szakmai felsővezetők tekintetében
irányadó napidíjra és költségtérítésre, valamint – szükség esetén – különjáratú légi utazásra,
f)
külföldre utazás és külföldről történő hazautazás esetén, illetve hivatalos külföldi küldöttség fogadása,
kísérése céljából jogosult a repülőtéri kormányváró helyiségek használatára,
g)
– a szolgáltatást nyújtó egészségügyi intézmény és a közigazgatási minőségpolitikáért és
személyzetpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium megállapodása szerint – valamennyi
egészségügyi ellátás térítésmentes igénybevételére
jogosult.
(2) A miniszterelnök az (1) bekezdés b) pontja szerinti rezidenciát köteles igénybe venni.
(3) Ha az (1) bekezdés e) pontja szerinti külföldre utazás menetrendszerű repülőgéppel vagy vonattal történik,
a miniszterelnök első osztályt vagy ennek megfelelő utazási komfortfokozatot vehet igénybe. Az e juttatások és
szolgáltatások biztosításával kapcsolatos feladatokat az általános politikai koordinációért felelős miniszter látja el.
(4) A miniszterelnök a részére járó juttatások és szolgáltatások igénybevételéhez szükséges adatokat, valamint
az adatok megváltozását haladéktalanul közli az érintett szervvel.
193. §		
[Közcélú felajánlások és adományok]
(1) A miniszterelnök közcélú felajánlásai, adományai költségeinek fedezetéül a központi költségvetésről szóló
törvényben a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium
és az általános politikai koordinációért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetén belül
külön előirányzat szolgálhat, amely felett a miniszterelnök rendelkezik.
(2) Az (1) bekezdés szerinti előirányzatból pályázat útján vagy pályáztatás nélkül, egyedi döntés alapján nyújtható
közcélú felajánlás, adomány.
(3) Nem részesíthető az (1) bekezdés szerinti előirányzatból közcélú felajánlásban, adományban párt, pártnak anyagi
támogatást nyújtó szervezet, valamint a közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezet.
(4) Az (1) bekezdés szerinti előirányzat a miniszterelnök előzetes írásos kötelezettségvállalása alapján,
a kedvezményezettel kötött külön szerződés nélkül felhasználható.
(5) Az (1) bekezdés szerinti miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján a miniszterelnök (4) bekezdés szerinti
kötelezettségvállalásától számított tizenöt napon belül közzéteszi az (1) bekezdés szerinti előirányzatból nyújtott
közcélú felajánlás, adomány kedvezményezettjének nevét, a közcélú felajánlás, adomány célját és összegét.
194. §		
[Az ügyvezető miniszterelnök megbízatásának megszűnése]
(1) Az ügyvezető miniszterelnök e megbízatása megszűnik
a)
halálával,
b)
ha a miniszterelnök megválasztásához szükséges feltételek az ügyvezető miniszterelnök esetében már nem
állnak fenn,
c)
összeférhetetlensége kimondásával.
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(2) Ha az ügyvezető miniszterelnök megbízatása az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ok miatt szűnik meg,
ennek tényét az Országgyűlés elnöke jelenti be az Országgyűlésnek.
(3) Az ügyvezető miniszterelnök összeférhetetlenségének kimondására és a megválasztásához szüksége feltételek
hiányának megállapítására a miniszterelnökre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
(4) Az ügyvezető miniszterelnök e megbízatásának megszűnését követően az új miniszterelnök megválasztásáig
az ügyvezető miniszterelnök hatáskörét az Alaptörvény 22. cikk (2) bekezdésében meghatározott korlátozásokkal
a miniszterelnök-helyettes vagy – több miniszterelnök-helyettes esetén – az első helyen kijelölt miniszterelnökhelyettes gyakorolja.
195. §		
[A volt miniszterelnök juttatásai]
(1) A volt miniszterelnököt a Ksztv. 13. §-ában meghatározottak mellett a (2) és (3) bekezdésben meghatározott
juttatások illetik meg.
(2) A volt miniszterelnököt – a megbízatása megszűnését követően annyi ideig, ameddig e tisztségét betöltötte –
személyes gépkocsihasználat illeti meg, amelyhez személygépkocsit és gépjárművezetőt a rendőrség biztosít.
(3) A volt miniszterelnököt – a megbízatása megszűnését követően annyi időnek a felére, ameddig e tisztségét
betöltötte – kétfős titkárság alkalmazása illeti meg, amelyhez a közigazgatási minőségpolitikáért és
személyzetpolitikáért felelős miniszter helyiséget biztosít. A titkárság alkalmazásának személyi és dologi feltételeit
a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter biztosítja.
(4) A volt miniszterelnök e §-ban meghatározott juttatásaira
a)
a politikai felsővezető jogalap nélkül felvett juttatására,
b)
a juttatás feltételeként a megbízatás megszűnését követően a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
teljesítésére, és
c)
a juttatások igénybevételéhez szükséges adatok közlési kötelezettségére
vonatkozó előírásokat alkalmazni kell.
(5) A volt miniszterelnököt a (2) és (3) bekezdésben meghatározott juttatások nem illetik meg, ha megbízatása
az Alaptörvény 20. cikk (2) bekezdés f ) és g) pontjában meghatározott okból szűnt meg.

XXVII. FEJEZET
A MINISZTER
196. §		
[A miniszter kinevezése]
(1) Miniszterré kinevezhető minden büntetlen előéletű, az országgyűlési képviselők választásán választható személy.
(2) A miniszteri tisztségre javasolt személyt az Országgyűlésnek a miniszter feladatköre szerint hatáskörrel rendelkező
bizottsága a kinevezését megelőzően meghallgatja.
(3) A kinevezett miniszter az Országgyűlés előtt az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló törvény
szerinti szöveggel esküt tesz.
(4) A miniszter tekintetében törvény eltérő rendelkezése hiányában a munkáltatói jogokat a miniszterelnök gyakorolja.
(5) A köztársasági elnök a miniszter részére a közjogi tisztség betöltésének igazolása céljából igazolványt állít ki.
Az igazolvány a miniszter nevét, arcképmását és a betöltött tisztség megnevezését tartalmazza.
197. §		
[A miniszter lemondása]
(1) A miniszter a miniszterelnök útján a köztársasági elnökhöz intézett írásbeli nyilatkozatával bármikor lemondhat
megbízatásáról.
(2) Lemondás esetén a miniszter megbízatása megszűnésének időpontját a miniszterelnök javaslatára a köztársasági
elnök határozza meg, az azonban nem lehet későbbi a lemondásnak a miniszterelnökhöz történő eljuttatását
követő harmincadik napnál.
(3) A lemondás érvényességéhez elfogadó nyilatkozat nem szükséges.
198. §		
[A miniszter felmentése]
(1) A miniszterelnök bármikor javaslatot tehet a köztársasági elnöknek a miniszter felmentésére.
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(2) A miniszterelnök a köztársasági elnöknél a miniszter felmentését kezdeményezi, ha
a)
a miniszter az összeférhetetlenségét a kinevezésétől vagy az összeférhetetlenségre okot adó körülmény
felmerülésétől számított harminc napon belül nem szünteti meg, vagy
b)
a miniszter kinevezéséhez szükséges feltételek már nem állnak fenn.
(3) A köztársasági elnök a (2) bekezdés szerinti kezdeményezés esetén a minisztert e megbízatása alól felmenti.
(4) Felmentés esetén a miniszter megbízatása megszűnésének időpontját a miniszterelnök javaslatára a köztársasági
elnök határozza meg azzal, hogy a (2) és (3) bekezdés szerinti felmentés esetében az időpont nem lehet későbbi
a miniszterelnök (2) bekezdés szerinti kezdeményezésétől számított tizenötödik napnál.
199. §		
[A miniszter halála]
Ha a miniszter megbízatása az Alaptörvény 20. cikk (3) bekezdés d) pontjában meghatározott ok miatt szűnik meg,
ennek tényét – a miniszterelnök előterjesztésére – a köztársasági elnök állapítja meg.
200. §		
[Eljárás a miniszter megbízatásának megszűnése esetén]
(1) Ha a miniszter megbízatása a miniszterelnök megbízatásának megszűnésével szűnt meg, az újonnan választott
miniszterelnök haladéktalanul javaslatot tesz a köztársasági elnöknek az új miniszter személyére, vagy feladatának
ellátásával ideiglenesen miniszterelnöki rendeletben az új Kormány más tagját bízza meg.
(2) Ha a miniszter megbízatása nem a miniszterelnök megbízatásának megszűnésével szűnik meg, a miniszterelnök
haladéktalanul javaslatot tesz a köztársasági elnöknek az új miniszter személyére, vagy feladatának ellátásával
ideiglenesen miniszterelnöki rendeletben a Kormány más tagját bízza meg.
(3) A Kormánynak a miniszteri feladat ellátásával az (1) vagy a (2) bekezdés szerint megbízott tagja a miniszter
hatáskörét korlátozások nélkül gyakorolja.
201. §		
[Az ügyvezető miniszter]
(1) Az ügyvezető miniszter e megbízatása megszűnik
a)
halálával,
b)
lemondásával,
c)
ha a miniszter kinevezéséhez szükséges feltételek az ügyvezető miniszter esetében már nem állnak fenn,
d)
összeférhetetlensége kimondásával.
(2) Az ügyvezető miniszter megbízatásának az (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott esetben történő
megszűnése esetén a miniszterre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(3) Ha az ügyvezető miniszterrel szemben a tisztsége gyakorlása során összeférhetetlenségi ok merül fel,
a köztársasági elnök a miniszterelnök javaslatára az indítvány kézhezvételétől számított harminc napon belül dönt
az összeférhetetlenség kimondásáról.
(4) Ha az ügyvezető miniszter e megbízatása megszűnik, hatáskörét a Kormánynak a miniszterelnök vagy az ügyvezető
kormánynak az ügyvezető miniszterelnök által miniszterelnöki rendeletben kijelölt tagja gyakorolja.

XXVIII. FEJEZET
AZ ÁLLAMTITKÁR
202. §		
[Az államtitkár kinevezése]
(1) Államtitkárrá minden büntetlen előéletű, az országgyűlési képviselők választásán választható személy kinevezhető.
(2) Az államtitkárt a miniszterelnöknek a miniszter véleménye kikérését követően tett javaslatára a köztársasági elnök
nevezi ki.
(3) Az államtitkár a kinevezésében megjelölt időpontban, ennek hiányában a kinevezésével hivatalba lép.
(4) A kinevezett államtitkár a köztársasági elnök előtt az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló
törvény szerinti szöveggel esküt tesz.
(5) A miniszterelnök az államtitkár részére a politikai felsővezetői tisztség betöltésének igazolása céljából igazolványt
állít ki. Az igazolvány az államtitkár nevét, arcképmását és a betöltött tisztség megnevezését tartalmazza.
(6) Az államtitkár tekintetében törvény eltérő rendelkezése hiányában a munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja.
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203. §		
[Az államtitkár megbízatásának megszűnése]
(1) Az államtitkár megbízatása megszűnik
a)
a miniszterelnök megbízatásának megszűnésével,
b)
lemondásával,
c)
felmentésével,
d)
halálával.
(2) Ha az államtitkár megbízatása az (1) bekezdés a) pontja alapján szűnt meg, az államtitkár az új Kormány
megalakulásáig vagy az (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott feltétel bekövetkeztéig gyakorolja hatáskörét.
(3) Ha az államtitkár megbízatása az (1) bekezdés d) pontja alapján szűnik meg, ennek tényét a miniszterelnök
előterjesztésére a köztársasági elnök állapítja meg.
204. §		
[Az államtitkár lemondása]
(1) Az államtitkár a miniszterelnök útján a köztársasági elnökhöz intézett írásbeli nyilatkozatával bármikor lemondhat
megbízatásáról. A nyilatkozatot az államtitkár a miniszterhez juttatja el, aki azt haladéktalanul továbbítja
a miniszterelnöknek.
(2) Lemondás esetén az államtitkár megbízatása megszűnésének időpontját a miniszterelnök javaslatára a köztársasági
elnök határozza meg, az azonban nem lehet későbbi a lemondásnak a miniszterelnökhöz történő eljuttatását
követő harmincadik napnál.
(3) A lemondás érvényességéhez elfogadó nyilatkozat nem szükséges.
205. §		
[Az államtitkár felmentése]
(1) A miniszterelnök a miniszter véleménye kikérését követően bármikor javaslatot tehet a köztársasági elnöknek
az államtitkár felmentésére.
(2) A miniszterelnök a köztársasági elnöknél az államtitkár felmentését kezdeményezi, ha
a)
az államtitkár az összeférhetetlenségét a kinevezésétől vagy az összeférhetetlenségre okot adó körülmény
felmerülésétől számított harminc napon belül nem szünteti meg, vagy
b)
az államtitkár kinevezéséhez szükséges feltételek már nem állnak fenn.
(3) A köztársasági elnök a (2) bekezdés szerinti kezdeményezés esetén az államtitkárt e megbízatása alól felmenti.
(4) Felmentés esetén az államtitkár megbízatása megszűnésének időpontját a miniszterelnök javaslatára a köztársasági
elnök határozza meg azzal, hogy a (2) és (3) bekezdés szerinti felmentés esetében az időpont nem lehet későbbi
a miniszterelnök (2) bekezdés szerinti kezdeményezéstől számított tizenötödik napnál.

XXIX. FEJEZET
A KORMÁNYMEGBÍZOTT
206. §		
[A kormánymegbízott jogviszonyára alkalmazandó szabályok]
(1) A kormánymegbízott politikai szolgálati jogviszonyára – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – a kormányzati
szolgálati jogviszonyra és a kormánytisztviselőre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(2) A kormánymegbízott politikai szolgálati jogviszonyára nem kell alkalmazni e törvénynek a kormányzati szolgálati
jogviszonyra és a kormánytisztviselőre vonatkozó,
a)
a szolgálati jogviszony alanyaival,
b)
a Magyar Kormánytisztviselői Karban betöltött tagsággal,
c)
a munkáltatói jogkör gyakorlásával,
d)
a szolgálati jogviszony létesítésével és a kinevezés módosításával,
e)
a kötelező részmunkaidő kikötésével,
f)
a jogviszony megszűnésével, megszüntetésével,
g)
a képzéssel és a továbbképzéssel,
h)
a tanulmányi szerződéssel,
i)
a hivatásetikával,
j)
az együttalkalmazási tilalommal és az összeférhetetlenséggel,
k)
a rendkívüli munkaidő, az ügyelet és a készenlét ellenértékével,
l)
az alap- és pótszabadsággal – ide nem értve a 128. § (8) bekezdése és a 155. § szerinti pótszabadságot –,
m)
a kinevezéstől eltérő foglalkoztatással,
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n)
a teljesítményértékeléssel,
o)
az illetménnyel,
p)
az álláshelyi és a szolgálati elismeréssel,
q)
a lakhatási jellegű támogatásokkal,
r)
a közszolgálati döntőbizottsági eljárással és a jogvitával, és
s)
a kormánytisztviselői érdekegyeztetéssel
kapcsolatos rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
207. §		
[A kormánymegbízott kinevezése]
(1) A kormánymegbízottat a kormányhivatal irányítására kormányrendeletben kijelölt miniszter javaslatára
a miniszterelnök nevezi ki és menti fel. A kormánymegbízott felett – a kinevezés és a felmentés kivételével –
a munkáltatói jogokat a kormányhivatal irányítására kormányrendeletben kijelölt miniszter gyakorolja.
(2) Kormánymegbízottá olyan büntetlen előéletű személy nevezhető ki, aki az országgyűlési képviselők választásán
választható.
(3) A kormánymegbízott a kinevezésében megjelölt időpontban, ennek hiányában a kinevezésével hivatalba lép.
A kinevezett kormánymegbízott a miniszterelnök előtt az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról
szóló törvény szerinti szöveggel esküt tesz.
(4) A miniszterelnök a kormánymegbízott részére – megbízatásának időtartamára, kormánymegbízotti jogállásának
igazolására – igazolványt állít ki. Az igazolvány a kormánymegbízott nevét, arcképmását és a betöltött tisztség
megnevezését tartalmazza.
208. §		
[A kormánymegbízott összeférhetetlensége]
(1) A kormánymegbízott további munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet, nem lehet országgyűlési
képviselő, helyi önkormányzati képviselő, fővárosi, megyei közgyűlés tagja, polgármester, megyei közgyűlés elnöke,
főpolgármester, alpolgármester, megyei közgyűlés alelnöke, főpolgármester-helyettes, nemzetiségi önkormányzat
elnöke és nemzetiségi önkormányzati képviselő.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezés nem akadálya annak, hogy a kormánymegbízott – a munkáltatói
jogkör gyakorlójának engedélye nélkül – tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, jogi oltalom alá eső
szellemi tevékenységet végezzen és nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt létesítsen.
209. §		
[A kormánymegbízott megbízatásának megszűnése]
(1) A kormánymegbízott megbízatása megszűnik:
a)
a miniszterelnök megbízatásának megszűnésével,
b)
lemondásával,
c)
felmentésével,
d)
halálával,
e)
ha az országgyűlési képviselők választásán már nem választható,
f)
összeférhetetlenségének megállapításával,
g)
közös megegyezéssel.
(2) Ha a kormánymegbízott megbízatása a miniszterelnök megbízatásának megszűnésével szűnt meg, az új Kormány
megalakulásáig gyakorolja hatáskörét.
210. §		
[A kormánymegbízott illetménye és juttatásai]
(1) A kormánymegbízott illetményét a kormányhivatal irányítására kormányrendeletben kijelölt miniszter állapítja
meg. A kormánymegbízott havi illetménye nem haladhatja meg a 230. § szerinti illetmény felső határát.
A kormánymegbízott kormányrendeletben meghatározott juttatásokra jogosult.
(2) A kormánymegbízott a megbízatásának időtartama és a miniszterelnök megbízatásának megszűnése esetén
az új Kormány megalakulásáig tartó hatáskörgyakorlás időtartama alatt a társadalombiztosítás ellátásaira való
jogosultság szempontjából kormányzati szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott biztosítottnak, illetménye nem
önálló tevékenységből származó, járulékalapot képező jövedelemnek minősül.
(3) A kormánymegbízott megbízatásának időtartama és a miniszterelnök megbízatásának megszűnése esetén az új
Kormány megalakulásáig tartó hatáskörgyakorlás időtartama kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött időnek
számít.
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(4) Ha a kormánymegbízott megbízatása megszűnt, illetménye és juttatásai addig illetik meg, amíg a (3) bekezdés
alapján gyakorolja hatáskörét.
(5) Ha a kormánymegbízott e tisztségét legalább három évig betöltötte, és megbízatása a miniszterelnök
megbízatásának megszűnésével, a felmentésével vagy a halálával szűnik meg, a hatáskörgyakorlás megszűnésétől
számított tizenöt napon belül egy összegben hathavi – lemondás esetén háromhavi – illetményével megegyező
összegű juttatásra jogosult, amelyre a (2) bekezdést kell alkalmazni.
(6) A kormánymegbízott halála esetén az (5) és (7) bekezdés szerinti juttatás a kormánymegbízott házastársát, ennek
hiányában élettársát (a továbbiakban együtt: özvegy) – özvegy hiányában a kormánymegbízott örökösét, több
örökös esetén örököseit – illeti meg.
(7) Ha a kormánymegbízott megbízatása az (5) bekezdésben meghatározott okokból három évnél hamarabb szűnt
meg, de legalább egy évig a tisztségét betöltötte, az (5) bekezdésben megjelölt juttatás felére jogosult.
(8) Ha a kormánymegbízott a megbízatásának megszűnését követően politikai felsővezetői, szakmai felsővezetői, vagy
újabb kormánymegbízotti megbízatást kap, az (5) és (7) bekezdésben meghatározott juttatás összege megegyezik
a hatásköre gyakorlásának megszűnésétől az új megbízatással összefüggő hivatalba lépéséig terjedő időre járó
illetménnyel.
(9) A (8) bekezdést kell alkalmazni akkor is, ha a kormánymegbízott megbízatása összeférhetetlenség címén azért
szűnik meg, mert országgyűlési képviselővé vagy európai parlamenti képviselővé választják.
(10) A kormánymegbízott végkielégítésre és felmentési időre, továbbá álláshelyi és szolgálati elismerésre nem jogosult.
(11) Az (5) és (7) bekezdésben meghatározott időtartam számításánál a folyamatos kormánymegbízotti megbízatásban
töltött időt – a hatáskörgyakorlás megszűnésétől az új megbízatással összefüggésben a hivatalba lépésig terjedő,
legfeljebb hat hónapos, valamint a megbízatás megszűnésétől a hatáskörgyakorlás megszűnéséig terjedő
megszakítást a folyamatosság szempontjából nem számítva – egybe kell számítani.
211. §		
[A kormánymegbízott szabadsága]
(1) A kormánymegbízottat minden naptári évben harmincöt munkanap alapszabadság illeti meg.
A kormánymegbízottat rendkívüli munkavégzése után külön szabadidő nem illeti meg.
(2) Ha a kormánymegbízottat legkésőbb a hatáskörgyakorlásának megszűnésétől számított harminc napon
belül ismételten kormánymegbízottá nevezik ki, politikai felsővezetővé választják meg vagy nevezik ki, vagy
szakmai felsővezetővé nevezik ki, a ki nem adott szabadságát az új kinevezéssel vagy megválasztással érintett
kormánymegbízotti megbízatás, illetve politikai szolgálati jogviszony vagy kormányzati szolgálati jogviszony alapján
járó szabadsághoz hozzá kell számítani.
212. §		
[A kormánymegbízott fegyelmi és a kártérítési felelőssége]
(1) A kormánymegbízott a tisztségéből eredő kötelezettség vétkes megszegésével okozott kárért való fegyelmi,
illetve kártérítési felelősségével összefüggésben a munkáltatói jogkör gyakorlója a kormányhivatal irányítására
kormányrendeletben kijelölt miniszter.
(2) A kormányhivatal irányítására kormányrendeletben kijelölt miniszter által a fegyelmi, illetve kártérítési
felelősség megállapítása iránt indított eljárásban tanács jár el, amelynek tagjait a kormányhivatal irányítására
kormányrendeletben kijelölt miniszter jelöli ki. A kijelölt vizsgálóbiztosnak legalább államtitkári megbízatást betöltő
politikai felsővezetőnek kell lennie.
213. §		
[A kormánymegbízott vagyonnyilatkozata]
(1) A kormánymegbízott a megbízatása keletkezését követő harminc napon belül, majd azt követően évente, valamint
a megbízatásának megszűnését követő harminc napon belül az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről
szóló 2007. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vnytv.) szerinti vagyonnyilatkozatot tesz, amelyhez csatolni köteles
a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, gyermekeinek Vnytv. szerinti vagyonnyilatkozatát.
(2) A vagyonnyilatkozatot a kormányhivatal irányítására kormányrendeletben kijelölt miniszter kezeli.
(3) A Vnytv. 9. §-át, 10. §-át és 14–16. §-át kell alkalmazni a kormánymegbízottal szemben lefolytatható
vagyongyarapodási vizsgálat, valamint a kormánymegbízott vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségszegése esetén.
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XXX. FEJEZET
A TANÁCSADÓ POLITIKAI SZOLGÁLATI JOGVISZONYA
214. §		
[A politikai tanácsadó és főtanácsadó politikai szolgálati jogviszonya]
(1) Politikai tanácsadó és főtanácsadó (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: politikai tanácsadó)
a)
a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumban
a miniszterelnök tevékenységéhez és a Kormány döntéseinek előkészítéséhez,
b)
az általános politikai koordinációért felelős miniszter által vezetett minisztériumban a miniszterelnök
tevékenységéhez és a Kormány döntéseinek előkészítéséhez,
c)
a miniszteri kabinetben a miniszter tevékenységéhez,
d)
az államtitkári kabinetben vagy – ennek hiányában – az államtitkári titkárságon az államtitkár
tevékenységéhez
közvetlenül kapcsolódó feladatok ellátására teljesíthet szolgálatot.
(2) A politikai tanácsadó kinevezése a miniszterelnök, a miniszter vagy az államtitkár megbízatásának idejére, vagy
a megbízatás megszűnése esetén a miniszterelnök, a miniszter vagy az államtitkár hatáskörgyakorlása idejére szól.
(3) A miniszteri kabinetben legfeljebb 15, az államtitkári kabinetben vagy – ennek hiányában – az államtitkári
titkárságon legfeljebb 8 politikai tanácsadói álláshely létesíthető.
(4) A politikai tanácsadó politikai szolgálati jogviszonyára a jelen fejezetben foglalt eltérésekkel e törvénynek
a kormányzati szolgálati jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
(5) A politikai tanácsadóra nem kell alkalmazni a kormányzati szolgálati jogviszony
a)
kinevezés időtartamával,
b)
kiválasztással,
c)
végkielégítéssel,
d)
jogviszonyváltással,
e)
illetménnyel,
f)
pótszabadsággal – ide nem értve a 128. § (8) bekezdése és a 155. § szerinti pótszabadságot –,
g)
teljesítményértékeléssel,
h)
a képzéssel, továbbképzéssel, és
i)
álláshelyi és szolgálati elismeréssel
kapcsolatos rendelkezéseit.
(6) A politikai tanácsadó a kormánytisztviselőkre vonatkozó szabályok szerint közigazgatási alap- és szakvizsgát tehet.
A vizsgák költségei a politikai tanácsadót terhelik, amelyeket a kormányzati igazgatási szerv átvállalhat.
215. §		
[A politikai tanácsadó feletti munkáltatói jogkör gyakorlása]
A politikai tanácsadó felett a munkáltatói jogokat
a)
a 214. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért
felelős miniszter,
b)
a 214. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben az általános politikai koordinációért felelős miniszter,
c)
a 214. § (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a miniszter,
d)
a 214. § (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben az államtitkár
gyakorolja.
216. §		
[A politikai tanácsadó illetménye és szabadsága]
(1) A politikai tanácsadó illetményét a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg. A tárgyév március 1-jétől
a következő év február végéig terjedő időszakra vonatkozó havi illetmény nem haladhatja meg a Központi
Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos
bruttó kereset tízszeresét.
(2) A tanácsadó az alapszabadságon felül hét munkanap pótszabadságra jogosult.
217. §		
[A kabinetfőnök politikai szolgálati jogviszonyának tartalma]
(1) A kabinetfőnök politikai szolgálati jogviszonyára – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – a politikai tanácsadóra
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
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(2) A miniszteri kabinetet vezető kabinetfőnök felett a munkáltatói jogokat a miniszter, az államtitkári kabinetet vezető
kabinetfőnök felett az alapvető munkáltatói jogokat a miniszter, az egyéb munkáltatói jogokat az államtitkár
gyakorolja.
218. §		
[A kabinetfőnöki munkáltatói joggyakorlás]
(1) A miniszteri kabinetet vezető kabinetfőnök gyakorolja a munkáltatói jogokat a miniszteri kabinet állományába
tartozó kormánytisztviselők, valamint a miniszter titkárságát vezető osztályvezető felett azzal, hogy
az osztályvezetői álláshely betöltésére szóló kinevezés és annak visszavonása a miniszter hatáskörébe tartozik.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériumban a miniszter gyakorolja
a munkáltatói jogokat a miniszter titkárságát vezető osztályvezető felett.
(3) Az államtitkári kabinetet vezető kabinetfőnök gyakorolja a munkáltatói jogokat az államtitkári kabinet állományába
tartozó kormánytisztviselők, valamint az államtitkár titkárságát vezető osztályvezető felett azzal, hogy a vezetői
kinevezés és annak visszavonása az államtitkár hatáskörébe tartozik.

HATODIK RÉSZ
A BIZTOSI JOGVISZONY
XXXI. FEJEZET
A KORMÁNYBIZTOS, A MINISZTERELNÖKI BIZTOS ÉS A MINISZTERI BIZTOS
219. §		
[A kormánybiztosi megbízatás betöltésének feltételei]
(1) Kormánybiztossá
a)
miniszter, államtitkár, közigazgatási államtitkár vagy helyettes államtitkár, továbbá
b)
az a) pont hatálya alá nem tartozó személy
nevezhető ki.
(2) A kormánybiztos személyére a miniszterelnök tesz javaslatot.
(3) A kormánybiztos megbízatása meghatározott időre, de legfeljebb két évre szól. A kormánybiztos e megbízatása
a miniszteri, államtitkári, közigazgatási államtitkári vagy helyettes államtitkári megbízatásának megszűnésével
megszűnik. A kormánybiztos e megbízatása megszűnik a miniszterelnök megbízatása megszűnésével.
220. §		
[A miniszterelnöki biztosi megbízatás betöltésének feltételei]
(1) Miniszterelnöki biztossá
a)
miniszter, államtitkár, közigazgatási államtitkár vagy helyettes államtitkár, továbbá
b)
az a) pont hatálya alá nem tartozó személy
nevezhető ki.
(2) A miniszterelnöki biztos megbízatása meghatározott időre, de legfeljebb a miniszterelnök megbízatása
megszűnéséig szól. A miniszterelnöki biztos e megbízatása megszűnik a miniszterelnök megbízatása
megszűnésével.
221. §		
[A miniszteri biztosi megbízatás betöltésének feltételei]
(1) A miniszteri biztos kinevezését megelőzően a javasolt személyről a miniszter tájékoztatja a közigazgatási
minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium közigazgatási államtitkárát,
aki a javaslattal szemben, a tájékoztatást követő tizenöt napon belül kifogással élhet. A kifogásolt személy nem
nevezhető ki miniszteri biztossá. A kifogás tényéről és a kifogásolt személyről a közigazgatási minőségpolitikáért
és személyzetpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium közigazgatási államtitkára a miniszterelnököt
a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján tájékoztatja.
(2) A miniszteri biztos megbízatása meghatározott időre, de legfeljebb két évre szól. A miniszteri biztos e megbízatása
visszavonással vagy az őt kinevező miniszter hatáskörgyakorlása megszűnésével is megszűnik.
222. §		
[A biztosi jogviszonyban álló személyekre vonatkozó közös szabályok]
(1) A biztosi jogviszonyban álló személy a megbízatásának időtartama alatt a társadalombiztosítás ellátásaira való
jogosultság szempontjából kormányzati szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott biztosítottnak minősül.
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(2) Ha a biztosi jogviszonyban álló személy kinevezésére vonatkozó normatív határozatban vagy normatív
utasításban a megbízatás keletkezésének vagy megszűnésének időpontja naptári napként van meghatározva,
a biztosi jogviszonyban álló személy a megjelölt naptári nap kezdetén lép hivatalba, illetve megbízatása
a megjelölt naptári nap végén szűnik meg.

HETEDIK RÉSZ
A KORMÁNYZATI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN ÁLLÓ VEZETŐK
XXXII. FEJEZET
A SZAKMAI FELSŐVEZETŐ
223. §		
[A közigazgatási államtitkárra és a helyettes államtitkárra alkalmazandó szabályok]
A közigazgatási államtitkár és a helyettes államtitkár kormányzati szolgálati jogviszonyára nem kell alkalmazni
a)
a kinevezés időtartamával,
b)
a kiválasztással,
c)
a kötelező részmunkaidő kikötésével,
d)
a kormányzati érdekből történő kirendeléssel,
e)
a nemzeti szakértői tevékenységgel,
f)
a jogviszony megszűnésével, megszüntetésével,
g)
a végkielégítéssel,
h)
a felmentési védelemmel,
i)
a jogviszonyváltással,
j)
az alap- és pótszabadsággal – ide nem értve a 128. § (8) bekezdése és a 155. § szerinti pótszabadságot –,
k)
a teljesítményértékeléssel,
l)
a lakhatási jellegű támogatásokkal,
m)
a kiszabható fegyelmi büntetéssekkel
kapcsolatos rendelkezéseket.
224. §		
[A közigazgatási államtitkár és a helyettes államtitkár kinevezésére vonatkozó közös szabályok]
(1) Közigazgatási államtitkárrá és helyettes államtitkárrá minden büntetlen előéletű, az országgyűlési képviselők
választásán választható személy kinevezhető, aki jogász mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy
közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási
menedzser szakképzettséggel vagy gazdaságtudományok képzési területen alap- vagy mesterképzésben szerzett
közgazdász szakképzettséggel vagy felsőfokú végzettséggel és a feladat- és hatáskörének megfelelő szakirányú
szakképzettséggel rendelkezik.
(2) A miniszterelnök a közigazgatási államtitkár és a helyettes államtitkár részére a szakmai felsővezetői tisztség
betöltésének igazolása céljából igazolványt állít ki. Az igazolvány a közigazgatási államtitkár vagy a helyettes
államtitkár nevét, arcképmását és a betöltött tisztség megnevezését tartalmazza.
225. §		
[A közigazgatási államtitkár és a helyettes államtitkár összeférhetetlenségére vonatkozó közös szabályok]
(1) A közigazgatási államtitkár és a helyettes államtitkár érdekképviseleti szervezetben tisztséget, szövetkezetben
vezető tisztséget nem viselhet, nem lehet továbbá alapítvány kezelőszervezetének tagja.
(2) Nem keletkeztet összeférhetetlenséget, ha a közigazgatási államtitkár, illetve a helyettes államtitkár a Magyar
Nemzeti Bank felügyelőbizottságának tagja, a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács tagja, továbbá a Nemzeti
Földalapkezelő Szervezet Birtokpolitikai Tanácsának elnöke vagy tagja.
(3) Ha az összeférhetetlenségi eljárás ideje alatt a közigazgatási államtitkár, illetve a helyettes államtitkár a vele
szemben fennálló összeférhetetlenségi okot megszünteti, az összeférhetetlenség megállapítását mellőzni kell.
(4) A tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, valamint jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységre,
a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyra, továbbá a közérdekű önkéntes tevékenységre a közigazgatási
államtitkár és a helyettes államtitkár tekintetében a 95. § (6)–(9) bekezdését kell alkalmazni.
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226. §		
[A közigazgatási államtitkár és a helyettes államtitkár szabadságára vonatkozó szabályok]
(1) A közigazgatási államtitkárt, illetve a helyettes államtitkárt minden naptári évben 20 munkanap alapszabadság illeti
meg, továbbá 15 munkanap vezetői pótszabadság igénybevételére jogosult.
(2) A szabadság igénybevételét a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkárának előzetesen be kell
jelenteni. A 129. § (5) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni a közigazgatási államtitkárra és a helyettes
államtitkárra, hogy a szabadságolási tervtől eltérően évi tizenhat munkanapot kell kiadni a közigazgatási államtitkár,
illetve a helyettes államtitkár által kért időpontban. A szabadságra vonatkozó rendelkezéseket azzal az eltéréssel
kell alkalmazni a közigazgatási államtitkárra és a helyettes államtitkárra, hogy az nem haladhatja meg a huszonnégy
munkanapot.
227. §		
[A közigazgatási államtitkár és a helyettes államtitkár fegyelmi büntetései]
A fegyelmi vétséget elkövető közigazgatási államtitkárral, valamint helyettes államtitkárral szemben kiszabható
fegyelmi büntetések:
a)
megrovás,
b)
hivatalvesztés.
228. §		
[A közigazgatási államtitkár és a helyettes államtitkár kormányzati szolgálati jogviszonyának megszűnésére és
megszüntetésére vonatkozó közös szabályok]
(1) A közigazgatási államtitkár és a helyettes államtitkár kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnik:
a)
halálával,
b)
ha az országgyűlési képviselők választásán már nem választható,
c)
összeférhetetlenségének megállapításával,
d)
országgyűlési, helyi önkormányzati képviselővé, nemzetiségi szószólóvá, polgármesterré, politikai
felsővezetővé vagy politikai vezetővé történő megválasztásával, illetve kinevezésével,
e)
hivatalvesztés fegyelmi büntetéssel,
f)
álláshelyének a központosított álláshelyállományba kerülésével.
(2) A közigazgatási államtitkár és a helyettes államtitkár kormányzati szolgálati jogviszonya megszüntethető:
a)
e tisztségéről történő lemondással,
b)
e tisztségéből történő felmentéssel.
(3) Ha a közigazgatási államtitkár, illetve a helyettes államtitkár kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnik,
jogosult a tisztségére utaló megnevezést használni, feltéve, hogy a kormányzati szolgálati jogviszonya nem
az összeférhetetlenségének megállapítása vagy hivatalvesztés fegyelmi büntetés miatt vagy azért szűnt meg, mert
az országgyűlési képviselők választásán már nem választható.
(4) A közigazgatási államtitkár és a helyettes államtitkár a jogalap nélkül felvett juttatást az erre irányuló felhívás
kézhezvételétől számított tizenöt napon belül köteles visszafizetni.
(5) Ha a közigazgatási államtitkár, illetve a helyettes államtitkár kinevezéséről, a kormányzati szolgálati jogviszonyának
e tisztségéből felmentéssel vagy e tisztségéről lemondással való megszűnésének megállapításáról szóló okiratban
a megbízatás keletkezésének vagy megszűnésének időpontja naptári napként van meghatározva, a közigazgatási
államtitkár, illetve a helyettes államtitkár a megjelölt naptári nap kezdetén lép hivatalba, illetve megbízatása
a megjelölt naptári nap végén szűnik meg.
(6) A közigazgatási államtitkár, illetve a helyettes államtitkár végkielégítésre nem jogosult.
229. §		
[A közigazgatási államtitkár kinevezése]
(1) A közigazgatási államtitkárt a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök határozatlan időre nevezi ki.
A miniszterelnök a kinevezésre vonatkozó javaslatát a miniszter kezdeményezése alapján teszi meg.
(2) A közigazgatási államtitkár a kinevezésében megjelölt időpontban, ennek hiányában a kinevezésével hivatalba lép.
(3) A közigazgatási államtitkár kormányzati szolgálati jogviszonyával kapcsolatosan a munkáltatói jogkört
– az e tisztségbe való kinevezés és az abból való felmentés kivételével – a miniszter gyakorolja. A kormányzati
szolgálati jogviszonyból származó igények érvényesítése érdekében indított eljárásban munkáltatóként a miniszter
jár el.
(4) A kinevezett közigazgatási államtitkár a köztársasági elnök előtt az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és
fogadalmáról szóló törvény szerinti szöveggel esküt tesz.
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230. §		
[A közigazgatási államtitkár illetménye]
A közigazgatási államtitkár az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási államtitkári álláshely szerinti illetményre
jogosult, amelynek összegét a munkáltatói jogkör gyakorlója teljesítményértékelés nélkül, mérlegelés alapján
állapítja meg.
231. §		
[A közigazgatási államtitkár jogviszonyának megszűnése és megszüntetése]
(1) Ha a közigazgatási államtitkár az összeférhetetlenségét a kinevezésétől számított harminc napon belül nem szünteti
meg, vagy a tisztsége gyakorlása során vele szemben összeférhetetlenségi ok merül fel, a köztársasági elnök
a miniszterelnök javaslatára az közléstől számított harminc napon belül dönt az összeférhetetlenség kérdésében.
(2) A hivatalvesztést a fegyelmi tanácsnak a miniszterelnök útján felterjesztett javaslatára a köztársasági elnök
mondja ki.
(3) A fegyelmi tanács hivatalvesztés büntetés kiszabására irányuló javaslatát – amely együtt jár a közigazgatási
államtitkár állásából való felfüggesztésével – a közigazgatási államtitkárral közölni kell. A közigazgatási államtitkár
a javaslattal szemben a közléstől számított tizenöt napon belül bírósághoz fordulhat. A kereset jogerős elbírálásáig
a javaslat nem terjeszthető a miniszterelnök elé.
(4) A közigazgatási államtitkár kormányzati szolgálati jogviszonyának megszűnésével vagy megszüntetésével
kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket a köztársasági elnök határozata alapján a miniszter teszi meg.
(5) Ha a közigazgatási államtitkár kormányzati szolgálati jogviszonya a 228. § (1) bekezdés a), b), d), vagy f ) pontja,
illetve a 228. § (2) bekezdés a) pontja alapján szűnik meg, a megbízatás megszűnésének tényét a miniszterelnök
előterjesztésére a köztársasági elnök állapítja meg.
232. §		
[A közigazgatási államtitkár lemondása]
(1) A közigazgatási államtitkár e tisztségéről a miniszterelnök útján a köztársasági elnökhöz intézett írásbeli
nyilatkozatával bármikor lemondhat. A nyilatkozatot a minisztérium közigazgatási államtitkára a miniszterhez
juttatja el, aki azt haladéktalanul továbbítja a miniszterelnöknek. A Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási
államtitkára e nyilatkozatát közvetlenül juttatja el a miniszterelnök számára.
(2) A közigazgatási államtitkár lemondása esetén a megbízatás megszűnésének időpontját a miniszterelnök javaslatára
a köztársasági elnök határozza meg azzal, hogy az nem lehet későbbi a lemondásnak a köztársasági elnökkel
történő közlését követő harmincadik napnál. A lemondási idő a megbízatás megszűnését követő napon kezdődik.
(3) Ha a közigazgatási államtitkár e tisztségét legalább három évig betöltötte, a lemondási idő a megbízatás
megszűnésétől számított három hónap, ha e tisztsége három évnél hamarabb szűnt meg, de azt legalább egy
évig betöltötte, a lemondási idő negyvenöt nap, ha e tisztségét egy évnél rövidebb ideig töltötte be, a lemondási
idő tizenöt nap. A lemondási idő időtartama alatt a közigazgatási államtitkár a munkavégzési kötelezettség alól
mentesül.
233. §		
[A közigazgatási államtitkár felmentése]
(1) A minisztérium közigazgatási államtitkárát e tisztségéből a köztársasági elnök menti fel a miniszterelnöknek
a miniszter véleménye kikérését követően tett javaslatára. A Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási
államtitkárát e tisztségéből a köztársasági elnök menti fel a miniszterelnök javaslatára. A felmentést nem kell
megindokolni.
(2) A 107. § (11) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, ha a közigazgatási államtitkár az álláshelyét legalább három
évig betöltötte, hat hónapi, ha tisztsége három évnél hamarabb szűnt meg, de azt legalább egy évig betöltötte,
három hónapi felmentési idő illeti meg, amelynek időtartama alatt a munkavégzési kötelezettség alól mentesül. Ha
a közigazgatási államtitkár tisztségét egy évnél rövidebb ideig töltötte be, felmentési ideje tizenöt nap.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott időtartamokhoz a közigazgatási államtitkári tisztséget megelőzően folyamatosan
betöltött politikai felsővezetői, helyettes államtitkári tisztség időtartamát – a hatáskörgyakorlás megszűnésétől az új
tisztséggel összefüggésben a hivatalba lépésig terjedő, legfeljebb hat hónapos, valamint a kormányzati szolgálati
jogviszony megszűnésétől a hatáskörgyakorlás megszűnéséig terjedő megszakítást a folyamatosság szempontjából
nem számítva – hozzá kell számítani.
(4) A miniszter köteles kezdeményezni a miniszterelnöknél a közigazgatási államtitkár felmentését, ha a közigazgatási
államtitkár az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és rendelkezik az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati
idővel.
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(5) Nem kell alkalmazni a (4) bekezdést, ha a közigazgatási államtitkár a kinevezésekor betöltötte az öregségi
nyugdíjkorhatárt, és rendelkezett az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel.
(6) A közigazgatási államtitkárnak a miniszter (4) bekezdés szerinti kezdeményezésére történő felmentése esetén a (2)
és (3) bekezdést nem kell alkalmazni.
234. §		
[A helyettes államtitkár kinevezése]
(1) A minisztérium helyettes államtitkárát a miniszter, a Miniszterelnöki Kormányiroda helyettes államtitkárát
a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkárának javaslatára a miniszterelnök határozatlan időre
nevezi ki.
(2) A miniszter a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium
közigazgatási államtitkára véleményének kikérését követően a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási
államtitkára útján terjeszti javaslatát a miniszterelnök elé. A Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára
– a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium
közigazgatási államtitkára véleményének kikérését követően – közvetlenül terjeszti javaslatát a miniszterelnök elé.
(3) A közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium
közigazgatási államtitkára – a miniszter és a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára javaslatának
megküldésétől számított – tizenöt napon belül kifogással élhet. A kifogás tényéről és a kifogásolt személyről
a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium
közigazgatási államtitkára a miniszterelnököt a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján
tájékoztatja.
(4) A helyettes államtitkár a kinevezésében megjelölt időpontban, ennek hiányában a kinevezésével hivatalba lép.
(5) A helyettes államtitkár kormányzati szolgálati jogviszonyával kapcsolatosan a munkáltatói jogkört – az e tisztségbe
való kinevezés és az abból való felmentés kivételével – a közigazgatási államtitkár gyakorolja.
(6) A kinevezett helyettes államtitkár a miniszterelnök előtt az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról
szóló törvény szerinti szöveggel esküt tesz.
235. §		
[A helyettes államtitkár illetménye]
A helyettes államtitkár az 1. mellékletben meghatározott helyettes államtitkári álláshely szerinti illetményre jogosult,
amelynek összegét a munkáltatói jogkör gyakorlója teljesítményértékelés nélkül, mérlegelés alapján állapítja meg.
236. §		
[A helyettes államtitkár jogviszonyának megszűnése]
(1) Ha a helyettes államtitkár kormányzati szolgálati jogviszonya a 228. § (1) bekezdés a), b) vagy d) pontja, illetve
a 228. § (2) bekezdés a) pontja alapján szűnik meg, a megbízatás megszűnésének tényét a minisztérium helyettes
államtitkára esetében a miniszter, a Miniszterelnöki Kormányiroda helyettes államtitkára esetében a Miniszterelnöki
Kormányiroda közigazgatási államtitkárának előterjesztésére a miniszterelnök állapítja meg.
(2) A helyettes államtitkár kormányzati szolgálati jogviszonyának megszűnésével vagy megszüntetésével kapcsolatos
munkáltatói intézkedéseket a miniszterelnök határozata alapján a közigazgatási államtitkár teszi meg.
237. §		
[A helyettes államtitkár összeférhetetlensége]
Ha a helyettes államtitkár az összeférhetetlenségét a kinevezésétől számított harminc napon belül nem szünteti
meg, vagy a tisztsége gyakorlása során vele szemben összeférhetetlenségi ok merül fel, a miniszterelnök
a minisztérium helyettes államtitkára esetében a miniszter, a Miniszterelnöki Kormányiroda helyettes államtitkára
esetében a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkárának javaslatára az indítvány kézhezvételétől
számított harminc napon belül dönt az összeférhetetlenség kérdésében.
238. §		
[A hivatalvesztés megállapításának szabályai a helyettes államtitkár esetében]
(1) A hivatalvesztést a fegyelmi tanács javaslatára a miniszter mondja ki.
(2) A fegyelmi tanács hivatalvesztés büntetés kiszabására irányuló javaslatát – amely együtt jár a helyettes államtitkár
állásából való felfüggesztésével – a helyettes államtitkárral közölni kell. A helyettes államtitkár a javaslattal szemben
a közléstől számított tizenöt napon belül bírósághoz fordulhat. A kereset jogerős elbírálásáig a javaslat nem
terjeszthető a miniszter elé.
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239. §		
[A helyettes államtitkár lemondása]
(1) A minisztérium helyettes államtitkára e tisztségéről a miniszter, a Miniszterelnöki Kormányiroda helyettes
államtitkára a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján a miniszterelnökhöz intézett írásbeli
nyilatkozatával bármikor lemondhat.
(2) A minisztérium helyettes államtitkára lemondása esetén a megbízatás megszűnésének időpontját a miniszter,
a Miniszterelnöki Kormányiroda helyettes államtitkára esetén a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási
államtitkárának javaslatára a miniszterelnök határozza meg azzal, hogy az nem lehet későbbi a lemondásnak
a miniszterelnökkel való közlését követő harmincadik napnál. A lemondási idő a megbízatás megszűnését
követő napon kezdődik.
(3) Ha a helyettes államtitkár e tisztségét legalább három évig betöltötte, a lemondási idő a megbízatás megszűnésétől
számított három hónap, ha e tisztsége három évnél hamarabb szűnt meg, de azt legalább egy évig betöltötte,
a lemondási idő negyvenöt nap, ha e tisztségét egy évnél rövidebb ideig töltötte be, a lemondási idő tizenöt nap.
A lemondási idő időtartama alatt a helyettes államtitkár a munkavégzési kötelezettség alól mentesül.
240. §		
[A helyettes államtitkár felmentése]
(1) Minisztérium helyettes államtitkára esetében a miniszter, a Miniszterelnöki Kormányiroda helyettes államtitkára
esetében a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára bármikor javaslatot tehet a miniszterelnöknek
a helyettes államtitkár e tisztségéből történő felmentésére. A felmentést nem kell megindokolni. A helyettes
államtitkár felmentésére a 233. § (2) és (3) bekezdését alkalmazni kell.
(2) Minisztériumban a miniszter, a Miniszterelnöki Kormányirodán a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási
államtitkára köteles kezdeményezni a miniszterelnöknél a helyettes államtitkár felmentését, ha a helyettes
államtitkár az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és rendelkezik az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati
idővel.
(3) Nem kell alkalmazni a (2) bekezdést, ha a helyettes államtitkár a kinevezésekor betöltötte az öregségi
nyugdíjkorhatárt, és rendelkezett az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel.
(4) A helyettes államtitkárnak a (2) bekezdés szerinti kezdeményezésre történő felmentése esetén a 233. § (2) és
(3) bekezdését nem kell alkalmazni.
241. §		
[A kormányzati főhivatal vezetője és helyettese]
A kormányzati főhivatal vezetője és a kormányzati főhivatal vezetőjének helyettese kormányzati szolgálati
jogviszonyára – az e fejezetben foglalt eltérésekkel – a vezetői álláshelyet betöltő kormánytisztviselőre vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni.
242. §		
[A kormányzati főhivatal vezetőjének kinevezése]
(1) A kormányzati főhivatal vezetőjét – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a kormányzati főhivatalt felügyelő
miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki és menti fel.
(2) A kormányzati főhivatalt felügyelő miniszter javaslatát a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért
felelős miniszter útján terjeszti a miniszterelnök elé.
(3) A közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter a javaslat megküldésétől számított
tizenöt napon belül kifogással élhet, és a javaslatot visszaküldheti a kormányzati főhivatalt felügyelő miniszternek,
vagy továbbítja azt a miniszterelnöknek.
243. §		
[A kormányzati főhivatal vezetője helyettesének kinevezése]
(1) A kormányzati főhivatal vezetőjének helyettesét – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a kormányzati főhivatal
vezetőjének javaslatára a kormányzati főhivatalt felügyelő miniszter nevezi ki és menti fel.
(2) A kormányzati főhivatal vezetője a helyettesének javasolt személyről – a kormányzati főhivatalt felügyelő
miniszternek tett javaslattétellel egyidejűleg – tájékoztatja a közigazgatási minőségpolitikáért és
személyzetpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium közigazgatási államtitkárát, aki a javasolt
személlyel szemben a tájékoztatást követő tizenöt napon belül kifogással élhet. A kifogásolt személy nem
nevezhető ki a kormányzati főhivatal vezetője helyettesének.
(3) Ha a kormányzati főhivatal felügyeletét a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter
látja el, a (2) bekezdést nem kell alkalmazni.
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244. §		
[A kormányzati főhivatal vezetőjének és a vezető helyettesének javadalmazása]
(1) A kormányzati főhivatal vezetője államtitkári illetményre és kormányrendeletben meghatározott juttatásokra
jogosult.
(2) A kormányzati főhivatal vezetőjének helyettese az 1. mellékletben meghatározott helyettes államtitkári álláshely
szerinti illetményre jogosult, amelynek összegét a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg. A kormányzati
főhivatal vezetőjének helyettese kormányrendeletben meghatározott juttatásokra jogosult.
245. §		
[A központi hivatal vezetőjére és helyettesére alkalmazandó szabály]
A központi hivatal vezetője és a központi hivatal vezetőjének helyettese kormányzati szolgálati jogviszonyára
– az e fejezetben foglalt eltérésekkel – a vezetői álláshelyet betöltő kormánytisztviselőre vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.
246. §		
[A központi hivatal vezetőjének kinevezése]
(1) A központi hivatal vezetőjét – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – a központi hivatalt
irányító miniszter nevezi ki és menti fel.
(2) A központi hivatal vezetőjének javasolt személyről a központi hivatalt irányító miniszter tájékoztatja a közigazgatási
minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium közigazgatási államtitkárát,
aki a javasolt személlyel szemben a tájékoztatást követő tizenöt napon belül kifogással élhet. A kifogásolt személy
nem nevezhető ki a központi hivatal vezetőjének.
(3) Ha a központi hivatalt a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter irányítja,
a (2) bekezdést nem kell alkalmazni.
247. §		
[A központi hivatal vezetőjének és a helyettesének javadalmazása]
(1) A központi hivatal vezetője államtitkári illetményre és kormányrendeletben meghatározott juttatásokra jogosult.
(2) A központi hivatal vezetőjének helyettese az 1. mellékletben meghatározott helyettes államtitkári álláshely szerinti
illetményre jogosult, amelynek összegét a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg.
248. §		
[A főigazgatóra alkalmazandó szabály, a főigazgató kinevezése]
(1) A főigazgató kormányzati szolgálati jogviszonyára – az e fejezetben foglalt eltérésekkel – a vezetői álláshelyet
betöltő kormánytisztviselőre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(2) A kormányhivatal hivatali szervezetét vezető főigazgatót a kormánymegbízott javaslatára a kormányhivatal
irányítására kormányrendeletben kijelölt miniszter nevezi ki és menti fel.
(3) Főigazgatónak az nevezhető ki, aki felsőfokú iskolai végzettséggel és legalább 5 év vezetői gyakorlattal rendelkezik.
A kormányhivatalt vezető kormánymegbízott kérelmére a kormányhivatal irányítására kormányrendeletben kijelölt
miniszter a vezetői gyakorlat megléte alól kivételesen indokolt esetben felmentést adhat.
249. §		
[A főigazgató feletti munkáltatói jogkör gyakorlása]
A főigazgató felett – a kinevezés, a felmentés, a fegyelmi eljárás megindítása, valamint a fegyelmi büntetés kiszabása
kivételével – a munkáltatói jogokat a kormánymegbízott gyakorolja.
250. §		
[A főigazgató illetménye és egyéb juttatásai]
(1) A főigazgató illetményét a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg azzal, hogy az illetmény az állami
költségvetésről szóló törvényben megállapított közszolgálati tisztviselői illetményalap (a továbbiakban:
illetményalap) huszonhatszorosát nem haladhatja meg.
(2) A főigazgatóra a 147. § nem alkalmazható.

XXXIII. FEJEZET
A SZAKMAI VEZETŐ
251. §		
[Az igazgató kinevezése]
(1) Az igazgatót a főigazgató javaslatára a kormánymegbízott nevezi ki és menti fel. A főigazgatói álláshely
betöltetlensége vagy a főigazgató akadályoztatása esetén az igazgató kinevezéséről a kormánymegbízott dönt.
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(2) Igazgatónak az nevezhető ki, aki felsőfokú igazgatásszervezői, jogász szakképzettséggel vagy okleveles
közigazgatási menedzser, illetve közgazdász szakképzettséggel, valamint jogi vagy közigazgatási szakvizsgával,
államtudományi okleveles mester szakképzettséggel vagy kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettséggel
és legalább 5 év közigazgatási szakmai gyakorlattal rendelkezik.
252. §		
[Az igazgató feletti munkáltatói jogkör gyakorlása]
Az igazgató felett – a fegyelmi eljárás megindítása, valamint a fegyelmi büntetés kiszabása kivételével –
a munkáltatói jogokat a kormánymegbízott gyakorolja.
253. §		
[Az igazgató illetménye és egyéb juttatásai]
(1) Az igazgató illetményét a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg azzal, hogy az illetmény az illetményalap
huszonnégyszeresét nem haladhatja meg.
(2) Az igazgatóra a 147. § nem alkalmazható.
254. §		
[A hivatalvezetőre alkalmazandó szabályok]
A hivatalvezetőre a főosztályvezetőre vonatkozó rendelkezéseket megfelelően kell alkalmazni.
255. §		
[A hivatalvezető kinevezése]
(1) A hivatalvezetőt a kormánymegbízott javaslatára a kormányhivatal irányítására kormányrendeletben kijelölt
miniszter nevezi ki és menti fel.
(2) Hivatalvezetőnek az nevezhető ki, aki büntetlen előéletű, az országgyűlési képviselők választásán választható,
felsőfokú végzettséggel és legalább öt év közigazgatási gyakorlattal vagy felsőfokú végzettséggel és közigazgatási
szervnél vezetői munkakörben vagy vezetői álláshelyen eltöltött legalább három év gyakorlattal rendelkezik. E §
tekintetében közigazgatási gyakorlatnak minősül az országgyűlési képviselői tevékenység, a megyei közgyűlési
elnöki és a polgármesteri tisztség ellátása is.
(3) A hivatalvezető a kinevezésében megjelölt időpontban lép hivatalba. A kinevezett hivatalvezető a kormányhivatal
irányítására kormányrendeletben kijelölt miniszter előtt az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról
szóló törvény szerinti szöveggel esküt tesz.
256. §		
[A hivatalvezető összeférhetetlensége]
(1) A hivatalvezető munkavégzésre irányuló további jogviszonyt – a tudományos, oktatói, művészeti, lektori,
szerkesztői, valamint jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony,
továbbá a közérdekű önkéntes tevékenység kivételével – nem létesíthet, nem lehet országgyűlési képviselő,
helyi önkormányzati képviselő, képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja, fővárosi, megyei közgyűlés
tagja, polgármester, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, alpolgármester, megyei közgyűlés alelnöke,
főpolgármester-helyettes, nemzetiségi önkormányzat elnöke és nemzetiségi önkormányzati képviselő.
(2) A tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, valamint jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység,
a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony, továbbá a közérdekű önkéntes tevékenység tekintetében a 95. §
(6)–(9) bekezdését alkalmazni kell.
257. §		
[A hivatalvezető feletti munkáltatói jogkör gyakorlása]
(1) A hivatalvezető felett – a kinevezés és a felmentés kivételével – a munkáltatói jogokat a kormánymegbízott
gyakorolja.
(2) Ha a hivatalvezetővel szemben fegyelmi büntetésként hivatalvesztés büntetés kiszabása indokolt,
a kormánymegbízott erre irányuló javaslatáról a kormányhivatal irányítására kormányrendeletben kijelölt miniszter
dönt. A kormánymegbízott javaslatában tájékoztatja a kormányhivatal irányítására kormányrendeletben kijelölt
minisztert a lefolytatott fegyelmi eljárás megállapításairól, eredményéről, valamint a fegyelmi vétség egyéb releváns
körülményeiről.
258. §		
[A hivatalvezető kormányzati szolgálati jogviszonyának megszűnése]
A hivatalvezető kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnik:
a)
lemondásával,
b)
felmentésével,
c)
halálával,
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d)
e)
f)

ha az országgyűlési képviselők választásán már nem választható,
összeférhetetlenségének megállapításával,
álláshelyének a központosított álláshelyállományba kerülésével.

259. §		
[A hivatalvezető illetménye]
A hivatalvezető illetményét a kormánymegbízott javaslatára a kormányhivatal irányítására kormányrendeletben
kijelölt miniszter – tekintettel az adott járás, járási hivatal adottságaira, így különösen a járás lakosságszámára,
a járási hivatal szervezetére, feladatára és állományára – legfeljebb az illetményalap huszonkétszeresében állapítja
meg.
260. §		
[A hivatalvezető-helyettes kinevezése]
(1) A hivatalvezető-helyettest a hivatalvezető javaslatára a kormánymegbízott nevezi ki és szünteti meg a jogviszonyát.
(2) Hivatalvezető-helyettesnek az nevezhető ki, aki alapfokozattal és igazgatásszervezői szakképzettséggel,
alapfokozattal és nemzetközi igazgatásszervező szakképzettséggel, mesterfokozattal és okleveles közigazgatási
menedzser szakképzettséggel, mesterfokozattal és okleveles európai és nemzetközi igazgatásszervező
szakképzettséggel, jogász szakképzettséggel, illetve legalább alapfokozattal és közgazdász szakképzettséggel
rendelkezik.
261. §		
[A hivatalvezető-helyettes feletti munkáltatói jogok gyakorlása]
A hivatalvezető-helyettes felett – a kinevezés, a jogviszony-megszüntetés, a fegyelmi eljárás megindítása, valamint
a fegyelmi büntetés kiszabása kivételével – a munkáltatói jogokat a hivatalvezető gyakorolja.
262. §		
[A hivatalvezető-helyettes illetménye]
A hivatalvezető-helyettes illetményét a hivatalvezető javaslatára a kormánymegbízott – tekintettel az adott
járás, járási hivatal adottságaira, így különösen a járás lakosságszámára, a járási hivatal szervezetére, feladatára és
állományára – legfeljebb az illetményalap huszonegyszeresében állapítja meg.
263. §		
[A főosztályvezető és az osztályvezető kinevezése]
(1) A munkamegosztás szempontjából elkülönült szervezeti egység vezetésére szakmai vezetői álláshelyen
osztályvezető, illetve főosztályvezető nevezhető ki.
(2) A minisztériumi főosztályvezetői és osztályvezetői álláshely betöltésére javasolt személyről a közigazgatási
államtitkár tájékoztatja a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter által vezetett
minisztérium közigazgatási államtitkárát, aki a javasolt személlyel szemben a tájékoztatást követő tizenöt napon
belül kifogással élhet. A kifogásolt személy nem nevezhető ki főosztályvezetői, illetve osztályvezetői álláshelyre.
A kifogás tényéről és a kifogásolt személyről a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős
miniszter által vezetett minisztérium közigazgatási államtitkára a miniszterelnököt a Miniszterelnöki Kormányiroda
közigazgatási államtitkára útján tájékoztatja.
(3) A főosztályvezetői és az osztályvezetői álláshely betöltéséhez szükséges feltételeket kormányrendelet állapítja meg.
264. §		
[A főosztályvezető és az osztályvezető helyettesítése]
(1) A főosztályvezetőt a főosztály ügyrendjében kijelölt osztályvezető helyettesíti.
(2) Ha a főosztály nem tagozódik osztályokra vagy a főosztály kizárólag a főosztályvezető által közvetlenül vezetett
osztályokra tagozódik, a főosztályvezetőt az általa írásban kijelölt kormánytisztviselő helyettesíti.
(3) A főosztályvezető döntése alapján az osztályvezetőt a főosztályvezető, vagy a főosztályvezető vagy az osztályvezető
által írásban kijelölt kormánytisztviselő helyettesíti.
265. §		
[A főosztályvezető és az osztályvezető illetménye]
(1) A főosztályvezető az 1. mellékletben meghatározott főosztályvezetői álláshely szerinti illetményre jogosult,
amelynek összegét a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg.
(2) Az osztályvezető az 1. mellékletben meghatározott osztályvezetői álláshely szerinti illetményre jogosult, amelynek
összegét a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg.
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NYOLCADIK RÉSZ
A KORMÁNYHIVATALOK KORMÁNYTISZTVISELŐI ÉS KORMÁNYZATI ÜGYKEZELŐI
XXXIV. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
266. §		
[A kormányhivatal kormánytisztviselőjének és kormányzati ügykezelőjének kormányzati szolgálati jogviszonya]
(1) A kormányhivatal kormánytisztviselőjének és kormányzati ügykezelőjének kormányzati szolgálati jogviszonyára
a kormányzati szolgálati jogviszonyra és a kormánytisztviselőre vonatkozó rendelkezéseket az e részben foglalt
kiegészítésekkel és eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A kormányhivatal kormánytisztviselőjének és kormányzati ügykezelőjének kormányzati szolgálati jogviszonyára
a Negyedik Résznek
a)
a kinevezés módosításával – ide nem értve a várandós kormánytisztviselő kinevezésének módosításával –,
b)
a pótszabadsággal – ide nem értve a 128. § (6)–(8) bekezdése és a 155. § szerinti pótszabadságot –,
c)
az álláshelyi elismeréssel,
d)
a cafetéria-juttatással
kapcsolatos rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
(3) Az (1) bekezdés szerinti jogviszonyra a Kttv. 140. § (1)–(3) bekezdését alkalmazni kell.
(4) A kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonya olyan álláshelyen jön létre, amelynek besorolása
a szolgálati jogviszony megszüntetése és új álláshely betöltése nélkül követi a kormánytisztviselő e rész szerinti
besorolását és előmenetelét.

XXXV. FEJEZET
A KORMÁNYZATI SZOLGÁLATI JOGVISZONYRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK
267. §		
[A kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonyának létesítése]
(1) A munkáltatói jogkör gyakorlója a kormánytisztviselő szolgálati jogviszonyának létesítéséhez jogszabályban
meghatározott feltételeken túlmenően előírhatja, hogy a kormánytisztviselő államtudományi és közigazgatási
felsőfokú képzésben, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzése keretében közigazgatási tanulmányok szakirányú
szakképzettséggel vagy kormányzati tanulmányok szakirányú, megszerzett szakképzettséggel rendelkezzen
a jogviszony létesítésének időpontjában vagy meghatározott határidőn belül.
(2) A kormánytisztviselők képesítésére vonatkozó részletes szabályokat a Kormány rendeletben állapítja meg.
(3) A kinevezési okmánynak tartalmaznia kell a kormánytisztviselő
a)
besorolásának alapjául szolgáló előmeneteli fokozat megnevezését, valamint
b)
az előmeneteléhez előírt kötelezettségeket
is.
268. §		
[A kinevezés módosítása]
(1) A kinevezés tartalmát módosítani kizárólag a munkáltatói jogkör gyakorlója és a kormánytisztviselő közös
megegyezésével lehet. A kinevezés tartalmának módosítására egyebekben a kinevezésre és annak elfogadására
vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
(2) Nem kell a kinevezést módosítani, azonban a kormánytisztviselőt negyvenöt napon belül írásban értesíteni kell, ha
az őt foglalkoztató szervezeti egység elnevezése – feladatkörének változása nélkül – megváltozik.
(3) A (2) bekezdésben foglalt értesítésre elektronikus dokumentumban kerül sor.
(4) Nem minősül a kinevezés módosításának a telephely címének megváltoztatása a település területén belül, ha
a munkáltatói jogkör gyakorlójának szervezeti egysége több telephelyen működik.
(5) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem kell a kormánytisztviselő beleegyezése
a)
az előmeneteli fokozatban történő előrelépése esetén, illetményének e törvény szerinti megállapításakor,
b)
a kormánytisztviselő előmeneteléhez előírt képzési, továbbképzési és vizsgakötelezettség megállapításakor,
c)
a munkavégzés helyének a település területén belüli megváltoztatásakor,
d)
ha az ellátandó feladatok megváltoztatása indokolja a kinevezés módosítását.
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(6) A munkáltatói jogkör gyakorlója az (5) bekezdés c) pontjában meghatározott okból a kinevezést abban
az esetben módosíthatja a kormánytisztviselő beleegyezése nélkül, ha az új munkahely és a lakóhely között
– tömegközlekedési eszközzel történő – oda- és visszautazás ideje naponta a három órát, tíz éven aluli gyermeket
nevelő kormánytisztviselő esetében a két órát nem haladja meg.
(7) A munkáltatói jogkör gyakorlója az (5) bekezdés d) pontjában meghatározott okból a kinevezést abban az esetben
módosíthatja a kormánytisztviselő beleegyezése nélkül, ha az újonnan ellátandó feladatok megfelelnek
a kormánytisztviselő iskolai végzettségének, szakképzettségének vagy szakképesítésének, szakmai tapasztalatának.
(8) A munkáltatói jogkör gyakorlója az (5) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott okból a kinevezést abban
az esetben módosíthatja a kormánytisztviselő beleegyezése nélkül, ha az a kormánytisztviselőre nézve – különösen
egészségi állapotára vagy családi körülményeire tekintettel – aránytalan sérelemmel nem jár.
(9) A vezetőre a (8) bekezdés nem alkalmazható.
(10) A kormánytisztviselőt az (5) bekezdés d) pontjában meghatározott okból történő kinevezés-módosítás közlésétől
számított négy munkanapon belül írásban benyújtott kérelmére – a nyilatkozattétel időpontjával kezdődően – fel
kell menteni, ha
a)
az új álláshelye szerinti illetmény összege nem éri el a korábbi illetménye 80%-át, vagy
b)
vezetői álláshelyről nem vezetői álláshelyre történő helyezésre kerül sor.
(11) A kormánytisztviselő (10) bekezdés szerinti felmentése esetén a kinevezésmódosítást megelőzően betöltött korábbi
álláshelyén megállapított illetményét kell alapul venni a felmentési időre járó illetmény, a végkielégítés, valamint
az egyéb kifizetések összegének meghatározásakor.
269. §		
[A kormánytisztviselő képzése, továbbképzése]
(1) A kormánytisztviselő köteles a jogszabályban, valamint a központilag vagy a munkáltatói jogkör gyakorlója által
előírt képzésben, továbbképzésben vagy átképzésben – ideértve a közigazgatási vezetőképzést is – részt venni.
(2) A képzési, továbbképzési és átképzési kötelezettséggel összefüggő részletes szabályokat, valamint a képzések és
továbbképzések finanszírozásának részletszabályait a Kormány rendeletben határozza meg.
270. §		
[A szolgálati elismerés és a végkielégítés]
(1) A szolgálati elismerés mértéke
a)
húsz év szolgálati jogviszonyban töltött idő esetén kéthavi,
b)
huszonöt év szolgálati jogviszonyban töltött idő esetén háromhavi,
c)
harminc év szolgálati jogviszonyban töltött idő esetén öthavi,
d)
harmincöt, és ezt követő minden öt év szolgálati jogviszonyban töltött idő esetén héthavi
illetménynek megfelelő összeg.
(2) A végkielégítés összege huszonöt év szolgálati jogviszonyban töltött idő után tízhavi illetménynek megfelelő
összeg.
271. §		
[A besorolás és az előmenetel]
(1) A kormánytisztviselőt a kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött ideje és iskolai végzettsége alapján
a 2. mellékletben meghatározott ügyintézői osztály megfelelő előmeneteli fokozatába kell sorolni.
(2) A felsőfokú végzettséggel rendelkező pályakezdő kormánytisztviselőt az általános ügyintézői osztály
kormányhivatali fogalmazó I., az érettségi végzettséggel rendelkező pályakezdő kormánytisztviselőt az általános
ügyintézői osztály kormányhivatali fogalmazó II. előmeneteli fokozatba kell sorolni.
(3) A nem pályakezdő kormánytisztviselőt kinevezésekor, áthelyezésekor a (4)–(6) bekezdés rendelkezéseinek
megfelelően kell besorolni.
(4) Az általános ügyintézői osztályba sorolt, felsőfokú végzettséggel rendelkező kormánytisztviselőt
a)
három év kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő után kormányhivatali tanácsos I.,
b)
tizenegy év kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő után kormányhivatali főtanácsos I.,
c)
huszonöt év kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő után kormányhivatali vezető-főtanácsos I.
előmeneteli fokozatba kell sorolni.
(5) Az általános ügyintézői osztályba sorolt, érettségi végzettségű kormánytisztviselőt
a)
három év kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő után kormányhivatali tanácsos II.,
b)
tizenegy év kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő után kormányhivatali főtanácsos II.,
c)
huszonöt év kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő után kormányhivatali vezető-főtanácsos II.
előmeneteli fokozatba kell sorolni.
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(6) A kormánytisztviselőt – a (4) és (5) bekezdésben meghatározott kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő
elérését követően – magasabb előmeneteli fokozatba kell sorolni, ha
a)
feladatainak ellátására a teljesítményértékelés során legalább megfelelt fokozatú minősítést kap, és
b)
a következő előmeneteli fokozathoz
ba)
a jogszabályban előírt, és
bb)
a munkáltatói jogkör gyakorlójának vezetője által írásban meghatározott
feltételeket teljesítette.
(7) A (6) bekezdés b) pontja szerinti feltételek a kormánytisztviselő feladatának ellátásához szükséges ismeretek
– képzés, továbbképzés, átképzés formájában történő – megszerzésére irányulhatnak.
(8) Ha a (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételeket a kormánytisztviselő nem teljesíti az előírt határidőre,
magasabb előmeneteli fokozatba sorolásánál nem vehető figyelembe az előírt határidőtől a feltétel teljesítéséig
eltelt időtartam.
(9) Ha az érettségi végzettséggel rendelkező – általános ügyintézői osztályba sorolt – kormánytisztviselő feladatkörére
előírt szakirányú felsőfokú végzettséget szerez, a (4) bekezdésben foglaltak szerint a kormányzati szolgálati
jogviszonyban töltött idejének megfelelő előmeneteli fokozatba kell sorolni.
(10) Ha a kormánytisztviselő határozott időre létesített kormányzati szolgálati jogviszonyának időtartama az egy évet
meghaladja, előmenetelére e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Ha a kormánytisztviselő ismételten határozott
idejű kormányzati szolgálati jogviszonyt létesít, az egyéves határidő számítása szempontjából a határozott idejű
jogviszonyok időtartamát össze kell számítani.
(11) A kormánytisztviselő – kormányrendelet eltérő rendelkezésének hiányában – a kormányhivatali tanácsos I.,
kormányhivatali főtanácsos I., kormányhivatali vezető-főtanácsos I., kormányhivatali szakértő tanácsos vagy
kormányhivatali szakértő főtanácsos előmeneteli fokozatba akkor sorolható, ha a közigazgatási tanulmányok
szakirányú továbbképzés keretein belül szerzett közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettséggel
rendelkezik, vagy vállalja, hogy e szakképzettséget három éven belül megszerzi.
(12) A (11) bekezdésben meghatározott határidőbe nem számít bele a harminc napot meghaladó fizetés nélküli
szabadság, a keresőképtelenség, továbbá a harminc napot meghaladó hivatalos kiküldetés időtartama.
(13) Ha a kormánytisztviselő a (11) és (15) bekezdésben meghatározott határidőn belül felróhatóan elmulasztja
a szakképzettség megszerzését, magasabb előmeneteli fokozatba nem sorolható és illetményét – a határidő
leteltének napját követő hónap első napjától – a besorolása szerinti előmeneteli fokozathoz tartozó alsó határnak
megfelelő összegben kell megállapítani.
(14) A szakképzettség megszerzését követően a kormánytisztviselőt a (11) bekezdésnek megfelelően kell besorolni és
illetményét a 273. § (5) bekezdésének rendelkezései szerint kell megállapítani.
(15) Ha a kormánytisztviselő kinevezésekor a 267. § (1) bekezdése szerinti képzésen történő részvételét és
a szakképzettségnek a munkáltatói jogkör gyakorlója által meghatározott időtartamon belüli megszerzését
vállalta, a kormánytisztviselő a (11) bekezdés szerinti szakképzettség megszerzésére irányuló képzés megkezdése
nélkül is besorolható a (11) bekezdés szerinti előmeneteli fokozatokba. Ebben az esetben a (11) bekezdés szerinti
szakképzettséget a 266. § (1) bekezdése alapján vállalt kötelezettség teljesítését követő három éven belül kell
megszereznie.
(16) A (11) bekezdés szerinti kötelezettség alól mentesül az államtudományi mesterszintű szakképzettséggel,
a közigazgatás-szervező alap- vagy mesterszintű szakképzettséggel rendelkező, illetve aki közigazgatási szakvizsgát
vagy jogszabály által azzal egyenértékűként elfogadott vizsgát vagy tudományos fokozatot szerzett.
(17) A munkáltatói jogkör gyakorlója a kormánytisztviselőt teljesítménye, továbbá a (19) bekezdésben foglaltak alapján
a tárgyévre vonatkozóan, december 31. napjáig terjedő időszakra az általános ügyintézői osztály helyett a kiemelt
ügyintézői osztály kormányhivatali szakértő, kormányhivatali szakértő tanácsos, vagy kormányhivatali szakértő
főtanácsos előmeneteli fokozatába sorolhatja be, ha a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül ennek
fedezete rendelkezésre áll.
(18) A kiemelt ügyintézői osztályba sorolásról a munkáltatói jogkör gyakorlója a kinevezéskor, a vezetői álláshelyről
nem vezetői álláshelyre történő helyezéskor, illetve minden év január 31. napjáig dönthet. A kiemelt ügyintézői
osztályba sorolt kormánytisztviselő a tárgyévben egy alkalommal a kiemelt ügyintézői osztályba sorolástól számított
hat hónapot követően – teljesítményértékelés alapján – általános ügyintézői osztályba visszasorolható. Kiemelt
ügyintézői osztályba az érettségi végzettségű és a felsőfokú végzettséggel rendelkező kormányhivatali tisztviselő is
besorolható.
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(19) A munkáltatói jogkör gyakorlója a kormánytisztviselő (17) bekezdés szerinti előmeneteli fokozatba történő
sorolásánál a teljesítményértékelésen és minősítésen túl az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
a)
a kormányzati szolgálati jogviszonyban eltöltött időt,
b)
a közigazgatási szervnél szerzett tapasztalatot,
c)
a közigazgatási szervnek nem minősülő, egyéb munkáltatónál szerzett jelentős tapasztalatot,
d)
a kormánytisztviselő által szerzett végzettséget, egyéb képesítést, nyelvtudást,
e)
a kormánytisztviselő feladatait,
f)
a feladat ellátásához kapcsolódó fizikai, pszichés és munkakörnyezetből adódó terhelést, valamint
g)
a feladat ellátásához kapcsolódó felelősséget.
(20) A kiemelt ügyintézői osztályba sorolás részletes szabályait a miniszter rendeletben határozza meg. Ha adott
feladat ellátását a miniszter kiemelt ügyintézői osztályba sorolható feladatként határoz meg, a munkáltatói jogkör
gyakorlója nem köteles az adott feladat ellátására foglalkoztatott valamennyi kormánytisztviselőt kiemelt ügyintézői
osztályba sorolni.
(21) A tárgyévet megelőző évben kiemelt ügyintézői osztályba sorolt kormánytisztviselőt január 1. napjával
a kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött ideje alapján az általános ügyintézői osztály megfelelő előmeneteli
fokozatába kell sorolni, és illetményét úgy kell megállapítani, hogy annak összege elérje a besorolása szerinti
előmeneteli fokozathoz tartozó alsó határt, de ne haladja meg annak felső határát.
(22) A (21) bekezdés szerint általános ügyintézői osztályba sorolt kormánytisztviselő a tárgyévre vonatkozóan
a (17) bekezdésben foglaltak szerint ismételten kiemelt ügyintézői osztályba sorolható.
(23) Ha a (21) bekezdés szerinti munkáltatói intézkedések megtételére a tárgyév január 31. napjáig nem kerül sor,
úgy kell tekinteni, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója a kormánytisztviselőt a tárgyévben is kiemelt ügyintézői
osztályba sorolva kívánja foglalkoztatni. A kormánytisztviselő ebben az esetben a tárgyévet megelőző év
december 31. napján irányadó illetményre jogosult. Ha a kormánytisztviselőt a megelőző év december 31. napján
irányadó besorolásához képest – a kormányzati szolgálati jogviszonyban eltöltött ideje alapján – magasabb
előmeneteli fokozatba kell sorolni, a kormánytisztviselő a tárgyévet megelőző év december 31. napján irányadó
illetmény és a magasabb előmeneteli fokozathoz tartozó – alsó határral megegyező összegű – illetmény közül
a magasabb összegű illetményre jogosult.
(24) Fegyelmi büntetés hatálya alatt álló kormánytisztviselőt nem lehet kiemelt ügyintézői osztályba sorolni.
(25) Ha a fegyelmi büntetés jogerős kiszabásakor a kormánytisztviselő kiemelt ügyintézői osztályba van sorolva, az általa
elkövetett fegyelmi vétség miatt általános ügyintézői osztályba csak akkor sorolható vissza, ha vele szemben
a 275. § (1) bekezdés b) pontja szerinti fegyelmi büntetést szabták ki.
272. §		
[A teljesítményértékelés]
(1) A teljesítményértékelés alapján a kormánytisztviselő – a 96. §-ban meghatározottakon felül –
a)
szakértői, illetve vezetői utánpótlás adatbázisba helyezhető,
b)
kiemelt ügyintézői osztályból általános ügyintézői osztályba sorolható.
(2) Ha a kormánytisztviselő megfeleltnél alacsonyabb fokozatú minősítést kap, akkor
a)
a következő előmeneteli fokozathoz előírt várakozási ideje legfeljebb egy évvel meghosszabbítható,
b)
előmeneteli fokozatából eggyel alacsonyabb előmeneteli fokozatba sorolható, vagy
c)
kiemelt ügyintézői osztályból az általános ügyintézői osztály megfelelő előmeneteli fokozatába sorolható.
(3) Ha a kormánytisztviselőt a (2) bekezdés b) pontja alapján eggyel alacsonyabb előmeneteli fokozatba sorolták és
legalább megfelelt fokozatú minősítést kapott, a kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött ideje alapján irányadó
előmeneteli fokozatba kell visszasorolni.
273. §		
[A díjazás és az illetmény]
(1) A kormánytisztviselő a kormányzati szolgálati jogviszonya alapján havonta a 2. melléklet szerinti illetményre
jogosult. Az illetményt száz forintra kerekítve kell megállapítani.
(2) A főosztályvezető és az osztályvezető havonta a 2. melléklet szerinti illetményre jogosult. Az illetményt száz forintra
kerekítve kell megállapítani.
(3) Az illetmény összegének legalább a Kormány által megállapított garantált bérminimum összegét el kell érnie.
(4) Havi illetmény esetén az egy órára járó illetmény meghatározása során a havi illetmény összegét osztani kell
a)
általános teljes napi munkaidő esetén 174 órával,
b)
általánostól eltérő teljes napi vagy részmunkaidő esetén a 174 óra időarányos részével.
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(5) A kormánytisztviselő illetményét úgy kell megállapítani, hogy annak összege elérje a besorolása szerinti előmeneteli
fokozathoz tartozó alsó határt. A kormánytisztviselő a besorolása szerinti előmeneteli fokozathoz tartozó alsó határ
szerinti illetményre alanyi jogon jogosult.
(6) A munkáltatói jogkör gyakorlója az (5) bekezdésben meghatározott illetményt tárgyévre vonatkozóan
a kormánytisztviselő tárgyévet megelőző teljesítményértékelése vagy minősítése alapján a besorolása szerinti
előmeneteli fokozathoz tartozó illetmény felső határáig megemelheti. A teljesítményértékelésen és minősítésen túl
a munkáltatói jogkör gyakorlója az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
a)
a kormányhivatali szolgálati jogviszonyban eltöltött időt,
b)
a közigazgatási szervnél szerzett tapasztalatot,
c)
a közigazgatási szervnek nem minősülő, egyéb munkáltatónál szerzett, az álláshelyen ellátandó feladatok
szempontjából jelentős tapasztalatot,
d)
a kormánytisztviselő által szerzett végzettséget, egyéb képesítést, nyelvtudást,
e)
a feladat ellátásához kapcsolódó fizikai, pszichés és munkakörnyezetből adódó terhelést, és
f)
a feladat ellátásához kapcsolódó felelősséget.
(7) A kormányhivatalnál foglalkoztatottak illetményét minden év január 31-ig felül kell vizsgálni.
(8) Ha a kormánytisztviselő munkavégzése indokolja, rendkívüli teljesítményértékelés rendelhető el, amelynek
eredménye alapján a (6) bekezdésben megállapított illetmény legfeljebb az (5) bekezdésben meghatározott
mértékig csökkenthető.
(9) A kormánytisztviselő illetményét csak
a)
a (7) és (8) bekezdés szerinti felülvizsgálat,
b)
a 272. § (5) bekezdése szerinti, a teljesítményértékelés, illetve a minősítés alapján végrehajtható munkáltatói
intézkedések,
c)
a fegyelmi büntetésként végrehajtható munkáltatói intézkedések, valamint,
d)
a 271. § (13) bekezdésében meghatározott munkáltatói intézkedések
során lehet csökkenteni. A kormánytisztviselő illetménye az (5) bekezdés szerinti összeg alá nem csökkenthető.
(10) Ha a munkáltatói jogkör gyakorlója a (7) bekezdés szerinti felülvizsgálatot nem végzi el, vagy annak során
a kormánytisztviselő illetményének összegét nem módosítja, a kormánytisztviselő a megelőző év december
31. napján irányadó illetményre jogosult. Ha a kormánytisztviselőt a megelőző év december 31. napján irányadó
besorolásához képest – a kormányzati szolgálati jogviszonyban eltöltött ideje alapján – magasabb előmeneteli
fokozatba kell sorolni, a kormánytisztviselő a megelőző év december 31. napján irányadó illetmény és a magasabb
előmeneteli fokozathoz tartozó alsó határral megegyező összegű illetmény közül a magasabb összegű illetményre
jogosult.
(11) Az (5) bekezdésben foglaltak alkalmazása során
a)
az általános ügyintézői osztályba sorolt, felsőfokú végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő esetén
a 2. melléklet A) pontjában,
b)
az általános ügyintézői osztályba sorolt, érettségi végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő esetén
a 2. melléklet B) pontjában,
c)
a kiemelt ügyintézői osztályba sorolt kormánytisztviselő esetén a 2. melléklet C) pontjában,
d)
a vezetői álláshelyet betöltő kormánytisztviselő esetén a 2. melléklet D) pontjában
foglalt táblázatban meghatározott előmeneteli fokozatokat kell figyelembe venni.
(12) A kormánytisztviselő ügyintézői osztályba sorolásának vagy előmeneteli fokozatba sorolásának megváltozásakor
illetményét újra meg kell állapítani.
(13) A kormánytisztviselőt az e törvény alapján megillető illetmény kifizetése a kormánytisztviselő által választott
fizetési számlára történő átutalással, fizetési számla hiányában pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés
kézbesítése útján történik.
(14) A fizetési számlához kapcsolódóan a kormánytisztviselő részére legfeljebb havonta a központi költségvetésről szóló
törvényben meghatározott mértékű bankszámla-hozzájárulás adható.
(15) A munkáltatói jogkör gyakorlója viseli az illetmény fizetési számlára történő átutalásának vagy készpénzben történő
kifizetésének a költségét.
274. §		
[A szabadság]
(1) A kormánytisztviselőt évi húsz munkanap alapszabadság illeti meg.
(2) A kormánytisztviselőnek az alapszabadságon felül besorolásától függően pótszabadság jár.
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(3) Az általános ügyintézői osztályba sorolt kormánytisztviselő esetén a pótszabadság mértéke
a)
kormányhivatali tanácsos I. és II. besorolásnál évente öt munkanap,
b)
kormányhivatali főtanácsos I. és II. besorolásnál évente tíz munkanap,
c)
kormányhivatali vezető-főtanácsos I. és II. besorolásnál évente tizenhárom munkanap.
(4) A kiemelt ügyintézői osztályba sorolt kormánytisztviselő esetén a pótszabadság mértéke
a)
kormányhivatali szakértő besorolásnál évente öt munkanap,
b)
kormányhivatali szakértő tanácsos besorolásnál évente tíz munkanap,
c)
kormányhivatali szakértő főtanácsos besorolásnál évente tizenhárom munkanap.
(5) A vezetői álláshelyet betöltő kormánytisztviselőt a (3) és a (4) bekezdésben meghatározott pótszabadság helyett
vezetői pótszabadság illeti meg, amelynek mértéke
a)
osztályvezetőnél évente tizenegy munkanap,
b)
főosztályvezetőnél évente tizenhárom munkanap.
275. §		
[A fegyelmi felelősség]
(1) A kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonyára az e törvény fegyelmi felelősségre vonatkozó szabályait
azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a fegyelmi vétséget elkövető kormánytisztviselővel szemben fegyelmi
büntetésként
a)
egy előmeneteli fokozattal történő visszavetés,
b)
kiemelt ügyintézői osztályból általános ügyintézői osztályba visszavetés
is kiszabható.
(2) A kormánytisztviselő az (1) bekezdésben meghatározott büntetésnél két évig áll a fegyelmi büntetés hatálya alatt.
276. §		
[A kormányzati ügykezelők]
(1) A kormányzati ügykezelő besorolására és előmenetelére a kormánytisztviselők besorolására és előmenetelére
vonatkozó szabályokat kell – az e §-ban meghatározott eltérésekkel – alkalmazni, azzal, hogy a kormányzati
ügykezelőt – a kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött ideje alapján – a 2. melléklet E) pontjában foglalt
táblázatban meghatározott megfelelő előmeneteli fokozatba kell besorolni.
(2) A kormányzati ügykezelőt
a)
három év kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő után kormányzati ügykezelő 2.,
b)
tizenegy év kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő után kormányzati ügykezelő 3.,
c)
huszonöt év kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő után kormányzati ügykezelő 4.
előmeneteli fokozatba kell sorolni.
(3) A kormányzati ügykezelő alapszabadságának mértéke húsz munkanap.
(4) Az (3) bekezdésben meghatározott szabadság
a)
kormányzati ügykezelő 2. besorolás esetén huszonöt,
b)
kormányzati ügykezelő 3. besorolás esetén huszonnyolc,
c)
kormányzati ügykezelő 4. besorolás esetén harminckét
munkanapra emelkedik.
(5) A kormányzati ügykezelőkre egyebekben a Kttv. kormányzati ügykezelőkre vonatkozó rendelkezéseit kell
alkalmazni.
277. §		
[A kormányhivatalok közötti kirendelés]
(1) A kormánytisztviselő az álláshelye szerinti kormányhivataltól (a továbbiakban: kirendelő) másik kormányhivatalnál
történő munkavégzésre kirendelhető akkor, ha a kirendelés helye szerinti kormányhivatal valamely szakkérdéssel
összefüggő hatósági feladatát más módon nem tudja hatékonyan ellátni. A kirendelés során a munkavégzés helye
csak akkor változhat, ha az a kirendelés helye szerinti kormányhivatal feladatának ellátásához elengedhetetlenül
szükséges. A kormányhivatalok közötti kirendeléshez a kormánytisztviselő beleegyezése nem szükséges.
(2) A kirendelés a kormányhivatalok közötti megállapodás alapján, a 99. és 100. § megfelelő alkalmazásával történik
azzal, hogy
a)
az alapvető munkáltatói jogokat a kirendelő hivatali szervezetének vezetője gyakorolja a (3) bekezdésben
foglalt eltérésekkel,
b)
a megállapodás alapján a kirendelés a feladat ellátásáig, de legfeljebb naptári évenként hat hónapig tarthat,
ha a munkavégzés helye nem változik; ha a szakkérdéssel összefüggő hatósági feladat ellátása hosszabb idő
alatt biztosítható, a kirendelés a feladatkör ellátásáig meghosszabbodik,

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 208. szám

36011

c)

(3)

(4)

(5)

(6)

ha a szakkérdéssel összefüggő hatósági feladat ellátása más helységben lévő kormányhivatalnál történő
munkavégzéssel oldható csak meg, a kirendelés időtartama nem haladhatja meg a naptári évenkénti ötven
munkanapot. A kormányhivatalok közötti kirendelés történhet keretmegállapodás formájában is.
A kormányhivatalok közötti kirendelés során az alapvető munkáltatói jogokat a kirendelő hivatali szervezetének
vezetője és a kirendelés helye szerinti kormányhivatal az alábbiak szerint gyakorolja:
a)
ha a kormánytisztviselő a kirendelés alatt olyan magatartást tanúsít, amely fegyelmi, kártérítési vagy
sérelemdíj megfizetésére irányuló eljárás megindítását alapozza meg, a kirendelés helye szerinti
kormányhivatal hivatali szervezetének vezetője jogosult a kirendelő hivatali szervezetének vezetőjénél
az eljárás megindítását kezdeményezni,
b)
ha a kirendelés helye szerinti kormányhivatal hivatali szervezetének vezetője tudomást szerez
a foglalkoztatást kizáró okról, köteles kezdeményezni a kirendelő hivatali szervezetének vezetőjénél
a felmentéssel történő megszüntetést,
c)
ha a kirendelés helye szerinti kormányhivatal hivatali szervezetének vezetője arról szerez tudomást, hogy
a kormánytisztviselővel szemben közvádra üldözendő bűntett megalapozott gyanúját közölték, a vezető
köteles – a kormánytisztviselő egyidejű tájékoztatása mellett – a tudomására jutott adatokat a kirendelő
hivatali szervezete vezetőjének haladéktalanul továbbítani,
d)
a kirendelés helye szerinti kormányhivatal hivatali szervezetének vezetője az (1) bekezdés szerinti feladat
ellátásával kapcsolatban jogosult utasítást adni,
e)
ha a kirendelés időtartama meghaladja a két hónapot, a szabadság kiadására a kirendelés helye szerinti
kormányhivatal hivatali szervezetének vezetője jogosult,
f)
rendkívüli munkavégzés elrendelésére a kirendelés időtartama alatt a kirendelés helye szerinti
kormányhivatal hivatali szervezetének vezetője jogosult.
A kormányhivatalok közötti megállapodásnak tartalmaznia kell
a)
az (1) bekezdésnek megfelelő, a kirendelést megalapozó feladatot,
b)
a kirendelés időtartamát,
c)
a munkavégzés helyét (ha ez nem állandó, akkor ennek feltüntetését),
d)
az (1) bekezdés szerinti feladattal kapcsolatban felmerülő bér- és egyéb költségek viselésének részletes
szabályait.
A kormányhivatalok közötti megállapodásban a (3) bekezdésben foglalt szabályoktól eltérően nem
rendelkezhetnek, a (4) bekezdésben foglaltak hiányában a kirendelésről szóló megállapodás semmis. Vita esetén
vagy megállapodás hiányában a munkáltatói jogok és a jogviszonnyal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése
a kirendelő hivatali szervezetének vezetőjét illetik meg és terhelik.
Nem kell alkalmazni a (2) bekezdés a) pontját és a (3) bekezdést, ha az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása
a kirendelő és kirendelési helye szerinti kormányhivatal tekintetében ugyanaz a szerv, illetve személy.

KILENCEDIK RÉSZ
A MUNKAVISZONYBAN TÖRTÉNŐ FOGLALKOZATÁS SZABÁLYAI
278. §		
[A munkavállalókra vonatkozó eltérő szabályok]
(1) A kormányzati igazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyára az Mt.-t az e törvényben
meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A kormányzati igazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyára a 71. § (8)–(15) bekezdését,
a 72. §-t, valamint a 95. § (5)–(7) bekezdését kell alkalmazni.
(3) A munkáltató működésével összefüggő okból történő felmondás esetén a munkavállaló a munkavégzési
kötelezettség alóli mentesítés idejére járó távolléti díjra havonta egyenlő részletben jogosult, a végkielégítést pedig
a felmondási idő utolsó napján kell kifizetni.
(4) A munkavállaló, ha a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés ideje alatt költségvetési szervvel vagy
költségvetési szerv legalább többségi befolyása alatt álló gazdálkodó szervezettel teljes vagy részmunkaidős
munkaviszonyt létesít,
a)
ezt a tényt munkáltatójának haladéktalanul köteles írásban bejelenteni,
b)
a felmondási időből hátralévő időre távolléti díjra nem jogosult,
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c)

végkielégítésre nem jogosult, azonban az új jogviszonyában a végkielégítés alapjául szolgáló időtartam
számítása során a felmondással megszüntetett jogviszony alapján végkielégítésre jogosító idejét is
figyelembe kell venni.
(5) A kormányzati igazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyát – az Mt.-ben meghatározottakon
túl – a munkáltató felmondással megszüntetheti, ha
a)
a munkavállaló álláshelye megszűnik;
b)
a Kormány döntése alapján a központosított álláshelyállományból származó álláshely visszakerül
a központosított álláshelyállományba,
c)
a munkavállaló a 95. § (5) és (7) bekezdése szerinti előzetes engedély kérését vagy a 95. § (6) bekezdése
szerinti bejelentés megtételét elmulasztja.
(6) A kormányzati igazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyára az Mt. 71–76. §-a, 82–84. §-a,
158. § (1) és (3) bekezdése, valamint 159. §-a nem alkalmazható. Esetükben e törvény 110. §-át, 116. §-át és 137. §-át
kell alkalmazni.
279. §		
[A munkaviszony létrehozása]
(1) A kormányzati igazgatási szerv feladatainak ellátására – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével –
munkaviszony is létesíthető.
(2) A kormányzati igazgatási szervnél munkaviszony keretében ellátható feladatokat a kormányzati igazgatási szerv
szabályzata határozza meg.
(3) Munkaviszony bármely, a kormányzati igazgatási szerv alaplétszámába tartozó álláshelyen vagy a központosított
álláshelyállományból a kormányzati igazgatási szerv számára a Kormány által betölteni engedélyezett álláshelyen
létrehozható, függetlenül annak besorolásától.
(4) A kormányzati igazgatási szervnél munkaviszony keretében betöltött álláshelyek száma nem haladhatja meg
a kormányzati igazgatási szerv alaplétszámának és a központosított álláshelyállományból a kormányzati igazgatási
szerv számára betölteni engedélyezett álláshelyek 10 százalékát.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott mérték nem vonatkozik az általános politikai koordinációért felelős miniszter
által vezetett minisztériumban foglalkoztatottakra, a közbeszerzések felügyeletével kapcsolatos feladatok
ellátásáért felelős és az azt támogató foglalkoztatottakra, valamint a Miniszterelnöki Kormányirodán foglalkoztatott
személyekre. A tízszázalékos mérték alól egyéb esetben a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért
felelős miniszter indokolt esetben mentesítést adhat.
(6) A munkaviszony büntetlen előéletű, cselekvőképes, az álláshelyre megállapított képesítési követelménynek,
illetve biztonsági feltételeknek megfelelő személlyel létesíthető. Nem létesíthető kormányzati igazgatási szervnél
munkaviszony azzal, aki állam elleni bűncselekmény (Btk. XXIV. Fejezet, illetve az 1978. évi IV. törvény X. fejezet),
igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény (Btk. XXVI. Fejezet, illetve az 1978. évi IV. törvény XV. fejezet VI. cím),
korrupciós bűncselekmény (Btk. XXVII. Fejezet) vagy közélet tisztasága elleni, valamint a nemzetközi közélet
tisztasága elleni bűncselekmény (1978. évi IV. törvény XV. fejezet VII. és VIII. cím), hivatali bűncselekmény (Btk. XXVIII.
Fejezet, illetve az 1978. évi IV. törvény XV. fejezet IV. cím), illetve közbizalom elleni bűncselekmény (Btk. XXXIII.
Fejezet) miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt áll. A munkavállaló írásbeli titoktartási nyilatkozatot tesz, amelynek
megtételéig nem állítható munkába.
(7) Az álláshelyen létrehozott munkaviszony tekintetében a 107. § (1) bekezdés c), f ) és h) pontját megfelelően
alkalmazni kell.

TIZEDIK RÉSZ
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
280. §		
[Értelmező rendelkezések]
(1) E törvény alkalmazásában
1.
alaplétszám: a kormányzati igazgatási szerv közfeladatai alapján a Kormány által – a kormányzati igazgatási
szervet vezető, irányító vagy felügyelő miniszter javaslatának figyelembevételével – a kormányzati igazgatási
szerv számára megállapított álláshelyek száma;
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2.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.
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14.

15.

16.
17.
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19.

20.
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alapvető munkáltatói jog: a kinevezés, jogviszony megszüntetés, fegyelmi és kártérítési eljárás, valamint
sérelemdíj megfizetésére irányuló eljárás megindítása, fegyelmi büntetés, kártérítés, sérelemdíj,
összeférhetetlenség megállapítása, kinevezés tartalmának módosítása; 3. álláshely: a kormányzati
igazgatásban rendelkezésre álló humánerőforrás feladatközpontú elosztásának eszköze;
beosztás szerinti heti munkaidő: a hétre elrendelt rendes munkaidő;
beosztás szerinti napi munkaidő: a munkanapra elrendelt rendes munkaidő;
éjszakai munka: a huszonkét és hat óra közötti időszakban teljesített munkavégzés;
előkészítő vagy befejező tevékenység: minden olyan feladat ellátása, amelyet a kormánytisztviselő
az álláshelyén ellátandó feladatokhoz kapcsolódóan, szokás szerint és rendszeresen, külön utasítás nélkül
köteles elvégezni;
fogyatékkal élő gyermek: az a gyermek, akire tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény szerinti
magasabb összegű családi pótlék került megállapításra;
gyermek: a családok támogatására vonatkozó szabályok szerinti saját háztartásban nevelt vagy gondozott
gyermek;
gyermekét egyedül nevelő kormánytisztviselő: aki gyermekét saját háztartásában neveli és hajadon, nőtlen,
özvegy, elvált vagy házastársától külön él és nincs élettársa;
hét: a naptári hét vagy a munkáltatói jogkör gyakorlója által meghatározott megszakítás nélküli
százhatvannyolc óra, ha a munkáltató működése miatt a beosztás szerinti napi munkaidő kezdete és
befejezése nem azonos naptári napra esik;
heti pihenő- vagy munkaszüneti nap: a munkanap fogalma megfelelően irányadó a heti pihenő- vagy
a munkaszüneti nap meghatározása tekintetében is, azzal, hogy a hét óra és huszonkét óra közötti
időtartamot heti pihenő- vagy a munkaszüneti napnak kell tekinteni;
hozzátartozó: az egyeneságbeli rokon és annak házastársa; az örökbefogadó, mostoha- és a nevelőszülő;
az örökbefogadott, mostoha- és a nevelt gyermek; a testvér; a házastárs, az élettárs, a bejegyzett élettárs,
a jegyes; a házastársnak, a bejegyzett élettársnak egyeneságbeli rokona, testvére, valamint a testvér
házastársa, bejegyzett élettársa;
kompetenciavizsgálat: a pályázóval szemben a különböző álláshelyekre előírt követelmények és a pályázó
tényleges készségeinek és képességeinek összevetése, munkaalkalmasságának felmérése, amely során
személyes interjú, alkalmassági teszt, értékelő központ alkalmazható;
kormánytisztviselő: a 2. §-ban felsorolt kormányzati igazgatási szervek feladat- és hatáskörében eljáró szakmai
vezető és ügyintéző, aki előkészíti a kormányzati igazgatási szerv feladat- és hatáskörébe tartozó ügyeket
érdemi döntésre, illetve – felhatalmazás esetén – a döntést kiadmányozza;
közigazgatási szerv: a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény hatálya alá tartozó szerv és a kormányzati
igazgatási szerv;
kötelező orvosi vizsgálat: az az orvosi vizsgálat, amelyen a kormánytisztviselőnek jogszabály előírása alapján
részt kell vennie, ideértve a várandós állapotra tekintettel előírt orvosi vizsgálatot is;
közigazgatási gyakorlat: a közigazgatási szervnél, illetve annak jogelőd szervénél kormánytisztviselői
jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, közszolgálati jogviszonyban, állami szolgálati
jogviszonyban, államigazgatási munkaviszonyban töltött idő, tekintet nélkül arra, hogy a jogviszony
folyamatosan fennállt-e vagy sem, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának
szolgálati jogviszonyáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervnél szerzett gyakorlat;
kormányzati igazgatási szervnél képviselettel rendelkező szakszervezet: az a szakszervezet, amelyik alapszabálya
szerint a kormányzati igazgatási szervnél képviseletére jogosult szervet működtet, illetve tisztségviselővel
rendelkezik;
közszolgálati szabályzat:
a)
a kormányzati igazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője által – a jogalkotásról szóló
2010. évi CXXX. törvény alkalmazása szempontjából közjogi szervezetszabályozó eszközként –
az e törvényben meghatározott kérdésekben, valamint a hivatali szervezet vezetőjének általános
munkáltatói szabályozási hatáskörébe tartozó kérdésekben kiadott normatív utasítás, vagy
b)
ha a kormányzati igazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője közjogi szervezetszabályozó
eszköz kiadására nem jogosult, az e törvényben meghatározott kérdésekben, valamint a hivatali
szervezet vezetőjének általános munkáltatói szabályozási hatáskörbe tartozó kérdésekben a hivatali
szervezet vezetője által egyéb formában kiadott belső, normatív szabályzat;
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levonásmentes illetményrész: a bírósági végrehajtásról szóló törvény alapján teljesíthető levonások után
fennmaradó illetményrész;
22.
munkaidő: a munkavégzésre előírt idő kezdetétől annak befejezéséig tartó idő, valamint a munkavégzéshez
kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység időtartama, ide nem értve – a készenléti jellegű feladatkört
kivéve – a munkaközi szünetet, az ebédidőt, a kormánytisztviselő lakó- vagy tartózkodási helyéről a tényleges
munkavégzés helyére, valamint a munkavégzés helyéről a lakó- vagy tartózkodási helyére történő utazás
időtartamát;
23.
idényjellegű tevékenység: a munkáltató tevékenysége munkaszervezéstől függetlenül az év valamely
időszakához vagy időpontjához kötődik;
24.
munkanap: a naptári nap vagy a munkáltatói jogkör gyakorlója által meghatározott megszakítás nélküli
huszonnégy óra, ha a kormányzati igazgatási szerv működése miatt a beosztás szerinti napi munkaidő
kezdete és befejezése nem azonos naptári napra esik;
25.
napi munkaidő: a felek vagy a törvény által meghatározott teljes napi munkaidő vagy részmunkaidő;
26.
nagyszülő: a gyermek szülőjének vér szerinti, örökbe fogadó szülője, továbbá annak együtt élő házastársa;
27.
nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenység: a nemzetközi színvonalú hazai állami digitális megoldások
exportjával és programjának fejlesztésével összefüggő – külföldön történő feladatvégzéssel járó,
ellentételezés fejében ellátott szakértői – tevékenység;
28.
pártfogó felügyelő: aki pártfogó felügyelői véleményt, környezettanulmányt készít, büntetőügyben közvetítői
eljárást folytat le, gondoskodik a közérdekű munka végrehajtásáról, az egyéni pártfogó felügyelői terv szerint
végrehajtja a pártfogó felügyeletet, végzi az utógondozást, valamint ellátja a jogszabályban meghatározott
más feladatait;
29.
szabadság: az e törvény szerinti alapszabadság és pótszabadság;
30.
szakszervezet: munkavállalói érdekképviseleti szerv, a kormánytisztviselők minden olyan szervezete,
amelynek elsődleges célja a kormánytisztviselők kormányzati szolgálati jogviszonyával kapcsolatos
érdekeinek előmozdítása és megvédése;
31.
személyügyi központ: a kormánytisztviselők kiválasztásával, képesítésével, képzésével, továbbképzésével,
teljesítményértékelésével, illetmény- és felelősségi rendszereivel kapcsolatos módszertani támogatással
összefüggő feladatokat ellátó és az e törvény szerinti nyilvántartásokat kezelő szerv;
32.
kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv: az e törvény szerinti kormányzati személyügyi igazgatási
feladatok ellátására a Kormány által kijelölt szerv;
33.
szülő:
a)
a vér szerinti és az örökbefogadó szülő, továbbá az együttélő házastárs,
b)
az, aki a saját háztartásában élő gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már
folyamatban van,
c)
a gyám,
d)
a nevelőszülő és a helyettes szülő;
34.
további jogviszony: különösen a közszolgálati jogviszony, a fennálló kormányzati szolgálati jogviszony esetén
másik kormányzati szolgálati jogviszony, a munkaviszony, a politikai szolgálati jogviszony, a közalkalmazotti
jogviszony, a honvédelmi alkalmazotti jogviszony, a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony, a bírósági
szolgálati, igazságügyi alkalmazotti szolgálati, illetve munkaviszony, ügyészségi, hivatásos (szerződéses)
szolgálati jogviszony, ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony, bedolgozói munkaviszony, a munkavégzési
kötelezettséget magában foglaló szövetkezeti tagsági viszony, a szakcsoporti tagsági viszony, a vállalkozási
és megbízási szerződésen alapuló, valamint a személyes közreműködéssel járó gazdasági és polgári jogi
társasági vagy egyéni cég tagjaként végzett tevékenység, az ügyvédi és az egyéni vállalkozói tevékenység,
valamint a tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, valamint jogi oltalom alá eső szellemi
tevékenység végzésére irányuló jogviszony, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony, a közérdekű önkéntes
tevékenység végzésére irányuló jogviszony és az állami projektértékelői jogviszony.
(2) A Nyolcadik Rész alkalmazásában:
1.
kormányzati ügykezelő: az, aki kormányhivatalnál közhatalmi, irányítási, ellenőrzési és felügyeleti tevékenység
gyakorlásához kapcsolódó ügyviteli feladatot lát el;
2.
pályakezdő kormánytisztviselő: az, aki a besorolása alapjául szolgáló iskolai végzettségének megszerzését
követően egy éven belül első foglalkoztatási jogviszonyként kormányzati szolgálati jogviszonyt létesít.
21.
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(3) E törvény alkalmazásában a kormánytisztviselő nyugdíjasnak minősül, ha
a)
az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik
(öregségi nyugdíjra való jogosultság),
b)
az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt öregségi nyugdíjban részesül,
c)
az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított
ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíj segélyben (nyugdíjban),
egyházi jogi személytől egyházi, felekezeti nyugdíjban, öregségi járadékban, növelt összegű öregségi,
munkaképtelenségi járadékban, rokkantsági ellátásában részesül, vagy
d)
a 107. § (2) bekezdés e) pontja alapján a felmentését kéri.
(4) A kormánytisztviselő akkor részesül a (3) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti ellátásban, ha az ellátást véglegesen
megállapították.
(5) A kormánytisztviselő köteles tájékoztatni a munkáltatót, ha a (3) bekezdés hatálya alá esik.
(6) A 104. § (1) bekezdés h) pontja és a 107. § (1) bekezdés e) pontja alkalmazása szempontjából a köztisztviselő
öregségi nyugdíjra a (3) bekezdés a)–c) pontja szerinti esetben jogosult.
281. §		
[Felhatalmazó rendelkezések]
(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben
1.
határozza meg a miniszter, az államtitkár, a kormánymegbízott, a közigazgatási államtitkár, a helyettes
államtitkár, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a miniszterelnöki megbízott, a miniszteri biztos,
a kormányzati főhivatal vezetője és vezetőjének helyettese, valamint a központi hivatal vezetője juttatásait;
2.
határozza meg a minisztériumokban működő államtitkárok, helyettes államtitkárok, kormánybiztosok,
miniszterelnöki biztosok, miniszteri biztosok számát;
3.
irányítási jogkörrel ruházza fel a kormánybiztost.
(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg
1.
a kormányhivatalok feladat- és hatáskörére, szervezetére, működésére és ellenőrzésére vonatkozó részletes
szabályokat;
2.
a kormányhivatal, valamint a járási hivatalok irányításának, a szakmai irányító miniszter, a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló kormányrendeletben meghatározott rendelkezéstől eltérő szakmai irányító
miniszter, valamint más szervek irányításban való közreműködésének részletes szabályait;
3.
a kormányhivatalra vonatkozó gazdálkodási szabályokat;
4.
a járási hivatalok – kivéve a fővárosi kerületi hivatalok – székhelyeit, illetékességi területét, Pest megyében
a megyeszékhely járási hivatal feladatait ellátó járási hivatalt, a fővárosban a megyeszékhely járási hivatal
feladatait ellátó kerületi hivatalt;
5.
a járási hivatalok feladat- és hatásköreit, a kormányablakok illetékességi területét és működésük szabályait;
6.
a kormányablakkal összefüggő feladatokat ellátó személyek kiválasztásának és képzésének szabályait;
7.
a járási hivatal egyszerűsített hatósági ellenőrzésére vonatkozó eljárási szabályokat.
(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg
1.
a kormányzati igazgatási szervek alaplétszáma megállapításának és felülvizsgálatának szabályait;
2.
a központosított álláshely-állományba tartozó álláshelyekkel kapcsolatos eljárási szabályokat,
a központosított álláshely-állományba tartozó álláshely igénylésének és az igény elbírálásának rendjét,
valamint az álláshely központosított álláshely-állományba történő visszahelyezésének rendjét;
3.
az álláshely vonatkozásában a kormányzati igazgatási szerv által vezetendő nyilvántartás tartalmára és
a nyilvántartás vezetésére vonatkozó szabályokat;
4.
a kormányzati igazgatási szervek alaplétszámával, a központosított álláshely-állománnyal és az álláshellyel
kapcsolatos ellenőrzések rendjét.
(4) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg
1.
az e törvény hatálya alá tartozó munkavégzésre irányuló jogviszonyokkal kapcsolatos munkáltatói jogkör
gyakorlásának szabályait;
2.
az álláshellyel kapcsolatosan a munkáltatói jogkör gyakorlója által megállapítható szakmai és képesítési
követelmények meghatározásának szempontjait és kereteit;
3.
a főosztályvezetői és az osztályvezetői álláshely betöltéséhez szükséges feltételeket;
4.
a Magyar Kormánytisztviselői Kar szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályokat;
5.
az ösztöndíjas jogviszony részletes szabályait;
6.
a 149. § (2) bekezdése szerinti kezességvállalás részletszabályait;
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7.
8.

(5)

(6)

(7)

(8)
(9)
(10)

a kormánytisztviselő részére nyújtható szociális jellegű támogatásra vonatkozó részletes szabályokat;
a kormánytisztviselők részére biztosítható visszatérítendő és vissza nem térítendő juttatások és
kedvezmények – ideértve a XX. Fejezet szerinti juttatások és kedvezmények – mértékét és feltételeit;
9.
a közszolgálati szabályzat tartalmára vonatkozó szabályokat;
10.
a kiválasztásra, a toborzási adatbázisra, továbbá az önéletrajz tartalmi elemeire vonatkozó részletes
szabályokat;
11.
pártfogó felügyelői feladatokat ellátó kormánytisztviselőinek belépési igazolványához szükséges adatok
körét;
12.
belföldi kiküldetésen lévő kormánytisztviselő többletköltségei fedezetére és a napidíjára vonatkozó részletes
szabályokat;
13.
a kormánytisztviselő ideiglenes – három hónapot meg nem haladó – külföldi kiküldetésére vonatkozó
részletes szabályokat;
14.
az Európai Unió vagy nemzetközi szervezetek által finanszírozott fejlesztési programban szakértőként
résztvevő kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonyára és köztisztviselő közszolgálati
jogviszonyára, sajátos jogállására vonatkozó részletes szabályokat;
15.
a nemzeti szakértőként az Európai Unió intézményeiben alkalmazott közszolgálati tisztviselők jogviszonyára,
sajátos jogállására vonatkozó részletes szabályokat;
16.
a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsban folytatott konzultációt követően a kormánytisztviselők
tekintetében a garantált bérminimum összegét és hatályát;
17.
a távmunkavégzésre és az otthoni munkavégzésre vonatkozó részletes szabályokat;
18.
a kormánytisztviselő elismerésben való részesítésének feltételeit és az elismeréssel járó juttatás e törvényben
meg nem határozott mértékét;
19.
a teljesítményértékelésre vonatkozó részletes szabályokat;
20.
a kormánytisztviselő kötelező képzésére, továbbképzésére, átképzésére, illetve közigazgatási
vezetőképzésére vonatkozó szabályokat;
21.
a kormányzati igazgatási szünet időszakát;
22.
a Közszolgálati Döntőbizottság szervezetére és eljárására, határozatára, működését támogató szervezetre,
eljárási határidőkre, valamint a Közszolgálati Döntőbizottság jogállására, juttatásaira, továbbá a Közszolgálati
Döntőbizottság tagjának összeférhetetlenségére vonatkozó részletes szabályokat;
23.
az elhelyezkedési korlátozással érintett ágazatokat és álláshelyeket;
24.
a közszolgálati személyügyi nyilvántartásokra és a közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre vonatkozó részletes
szabályokat;
25.
a céljuttatásra vonatkozó részletes szabályokat;
26.
a fegyelmi eljárásra vonatkozó részletes szabályokat.
Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg
1.
a kormányhivatalok kormánytisztviselői és kormányzati ügykezelői képesítésére vonatkozó részletes
szabályokat;
2.
a kormányhivatalok kormánytisztviselőinek és kormányzati ügykezelőinek továbbképzésével, valamint
az e törvény alapján fennálló és előírható képzési és továbbképzési kötelezettségekkel összefüggő részletes
szabályokat, valamint a képzések és továbbképzések finanszírozásának részletes szabályait.
Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben jelölje ki
1.
a munkáltatói jogkör gyakorlóját;
2.
a kormányzati személyügyi igazgatás központi feladatait ellátó szervet,
3.
a személyügyi központ feladatait ellátó kormányzati igazgatási szervet.
Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a kormányzati személyügyi igazgatás központi feladatait ellátó szerv és
a személyügyi központ feladatait ellátó kormányzati igazgatási szerv részletes feladat- és hatáskörét, valamint
a kormányzati személyügyi igazgatás központi feladatait ellátó szervnek a Kormány munkáltatói feladatai
ellátásában való közreműködésének részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.
Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben az e törvényben meghatározott illetmények alsó, illetve felső
határánál magasabb összegű alsó, illetve felső határt állapítson meg.
Felhatalmazást kap a miniszterelnök, illetve az ügyvezető miniszterelnök, hogy rendeletben jelölje ki a miniszter
hatáskörét gyakorló más minisztert, valamint irányítási jogkörrel ruházza fel a miniszterelnöki biztost.
Felhatalmazást kap a kormányhivatal irányítására rendeletben kijelölt miniszter, hogy rendeletben határozza meg
a kormányablakok és az okmányirodák működésének személyi és technikai feltételeit.
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(11) Felhatalmazást kap a kormányhivatal irányítására rendeletben kijelölt miniszter, hogy rendeletben határozza meg
a kiemelt ügyintézői osztályra vonatkozó részletes szabályokat.
(12) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg a 289. § szerinti szabadságmegváltás
eljárásrendjét és kifizetésének szabályait.
(13) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg a 286. § (5) bekezdése szerinti jövedelem
számításának módját.
282. §		
[Hatálybalépés]
(1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2019. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 327. § 2019. január 2-án lép hatályba.
(3) A 296–323. §, a 325–326. §, a 328. § és a 330. § 2019. március 1-jén lép hatályba.
283. §		
[Átmeneti rendelkezés a törvény alkalmazása kezdetének időpontjához]
(1) E törvény rendelkezéseit – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2019. március 1-jétől kell alkalmazni.
(2) A 2. §-t, a 4. §-t, a Második Részt, a IX. Fejezetet, a (3)–(10) bekezdést, valamint a 284–291. §-t 2019. január 1-jétől kell
alkalmazni.
(3) 2019. február 28-áig
a)
az e törvény hatálybalépésekor főosztályvezető-helyettesi munkakört betöltő kormánytisztviselő munkaköri
feladatait elláthatja;
b)
az e törvény hatálybalépésekor jogviszonyban álló vagy megbízatást betöltő, e törvény szerinti politikai
felsővezető, politikai vezető, biztosi jogviszonyban álló, szakmai felsővezető és szakmai vezető a munkaköri
vagy megbízatásából eredő feladatait elláthatja;
c)
a kormányhivatalok szakmai irányítására a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és
megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló
2010. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) 2018. december 31-én hatályos szabályait kell alkalmazni.
(4) 2019. február 28-áig
a)
a központi kormányzati igazgatási szervnél foglalkoztatott kormánytisztviselő, kormányzati ügykezelő,
politikai tanácsadó, politikai főtanácsadó, kabinetfőnök, valamint a közigazgatási államtitkár és a helyettes
államtitkár kormányzati szolgálati jogviszonyára a Kttv.,
b)
a miniszterelnök, miniszter, államtitkár állami vezetői szolgálati jogviszonyára, a kormánybiztosra,
miniszterelnöki biztosra, miniszterelnöki megbízottra, miniszteri biztosra, a kormányzati főhivatal és
a központi hivatal vezetőjének és vezető-helyettesének jogviszonyára a Ksztv.,
c)
a területi kormányzati igazgatási szervnél foglalkoztatott állami tisztviselő és állami ügykezelő állami
szolgálati jogviszonyára az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény (a továbbiakban: Áttv.),
d)
a kormánymegbízott, a kormányhivatal főigazgatója és igazgatója, valamint a járási hivatal vezetője és
vezetőjének helyettese jogviszonyára a Khtv.,
e)
a kormányzati igazgatási szerv munkavállalójának munkaviszonyára a Kttv.
2018. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.
(5) A (4) bekezdés a)–b) és d)–e) pontja szerinti érintett – a (7) és (8) bekezdésben foglalt kivétellel –
2019. február 28-áig a 2018. december 1-jén őt megillető illetményére, illetve díjazására vagy munkabérére jogosult.
(6) Ha az (5) bekezdés szerinti érintett illetménye a 2018. évre csökkentett mértékben került megállapításra, – a (7) és
(8) bekezdésben foglalt kivétellel – 2019. február 28-áig a 2019. január 1-jén őt megillető illetményére jogosult.
(7) Ha az (5) bekezdés szerinti érintett illetményében a (4) bekezdés szerint rá irányadó törvény rendelkezése
folytán – a jogviszonyban töltött ideje alapján vagy idegennyelv-tudási pótlék megállapítása következtében –
2018. december 2. és 2019. február 28. között változás áll be, 2019. február 28-áig az így megállapított illetményére
jogosult.
(8) Ha az (5) bekezdés szerinti érintett 2018. december 2. és 2019. február 28. között vezetői kinevezést kap vagy
vezetői munkakörből nem vezetői munkakörbe kerül, 2019. február 28-áig a kinevezés-módosításban megállapított
illetményére jogosult.
(9) Ha az (5) bekezdés szerinti érintett jogviszonya 2018. december 1-je után jött létre, az (5) bekezdés alkalmazása
során a kinevezési okirata szerinti illetményét kell figyelembe venni.
(10) Az e törvény hatálya alá tartozó szervekre és tisztségviselőkre 2019. március 1-jétől a Ksztv.-nek csak azon
rendelkezései alkalmazhatóak, amelyeket e törvény nem szabályoz.
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284. §		
[Átmeneti rendelkezés az álláshelyek besorolásához]
(1) A Kormány – a 286. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – megállapítja a kormánytisztviselők
álláshelyhez rendelésének szempontjait.
(2) A kormányzati igazgatási szerv alaplétszámába tartozó álláshely az 57. § (1) és (2) bekezdése szerinti besorolási
kategóriák közül olyan besorolási kategóriájú álláshelynek minősül, amelyik besorolási kategóriához
a kormánytisztviselő a Kormány által az (1) bekezdés alapján meghatározott szempontok és a 286. § (1) és
(2) bekezdésében foglaltak alapján rendelhető.
(3) A kormányzati igazgatási szervet vezető, irányító vagy felügyelő miniszter az (1) bekezdés szerinti szempontok és
a 286. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével 2019. február 5-éig javaslatot tehet – a kormányzati
személyügyi igazgatásra kijelölt szerv útján – a Kormány számára az általa vezetett minisztérium és az általa
irányított vagy felügyelt kormányzati igazgatási szerv alaplétszámába tartozó álláshelyek (2) bekezdés szerinti
besorolásának módosítására azzal, hogy a javaslatnak tartalmaznia kell a javaslat elkészítése során figyelembe vett
– a 286. § (1) vagy (2) bekezdése szerinti – illetmény összegét.
(4) A (3) bekezdés szerinti javaslattétel során az 51. § (4) és (5) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.
(5) A Kormány dönt a (3) bekezdés szerinti javaslatról és az elfogadott javaslatok figyelembevételével jóváhagyja
a kormányzati igazgatási szervek alaplétszámába tartozó álláshelyek (2) bekezdés szerinti besorolását.
(6) Az (1)–(5) bekezdést nem kell alkalmazni a kormányhivatalok alaplétszámába tartozó álláshelyekre.
285. §		
[Átmeneti rendelkezés a jogviszonyok átalakulásához]
(1) 2019. március 1-jével
a)
a központi kormányzati igazgatási szervnél foglalkoztatott kormánytisztviselő, kormányzati ügykezelő,
valamint a közigazgatási államtitkár és a helyettes államtitkár kormányzati szolgálati jogviszonya az e törvény
szerinti kormányzati szolgálati jogviszonnyá,
b)
a miniszterelnök, a miniszter, az államtitkár állami vezetői szolgálati jogviszonya az e törvény szerinti politikai
szolgálati jogviszonnyá, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos és a miniszteri biztos megbízatása
az e törvény szerinti biztosi jogviszonnyá, a miniszterelnöki megbízott megbízatása ez e törvény szerinti
megbízatássá,
c)
a politikai tanácsadó és politikai főtanácsadó, valamint a kabinetfőnök kormányzati szolgálati jogviszonya
politikai szolgálati jogviszonnyá,
d)
a területi kormányzati igazgatási szervnél foglalkoztatott állami tisztviselők és állami ügykezelők állami
szolgálati jogviszonya az e törvény szerinti kormányzati szolgálati jogviszonnyá
alakul át.
(2) Az érintettet 2019. március 15-éig a jogviszony (1) bekezdés szerinti átalakulásáról tájékoztatni kell, részére
az e törvény szerinti kinevezési okmányt ki kell állítani, illetményét a 286. § alapján meg kell állapítani.
(3) Az érintett a munkaköre alapján 2019. február 28-án ellátott feladatait mindaddig elláthatja, amíg az álláshelyén
ellátandó feladatok vagy az álláshely betöltésének az 58. § (2) bekezdése szerinti szakmai feltételei meg nem
változnak.
(4) A (2) bekezdéstől eltérően a miniszterelnök, a miniszter, az államtitkár, a kormánymegbízott, a kormánybiztos,
a miniszterelnöki biztos és a miniszteri biztos jogviszonyának átalakulása nem érinti a megbízatást, illetve
a kinevezést, továbbá a munkáltatói jogkör gyakorlója részéről nem keletkeztet tájékoztatási kötelezettséget.
(5) Az e törvény hatálya alá kerülő Kttv. szerinti kormányzati ügykezelő a jogviszonya az (1) bekezdés a) pontja
szerinti átalakulásával kormánytisztviselőként kerül továbbfoglalkoztatásra, ha a kinevezés általános feltételeinek
megfelel. Ha a kormányzati ügykezelő a kinevezés általános feltételeinek nem felel meg, jogviszonya a 114. §
(3) bekezdésében foglaltak szerint szűnik meg.
(6) Az (1) bekezdéstől eltérően az érintett jogviszonya nem alakul át az e törvény szerinti jogviszonnyá, ha
2019. március 1. előtt kötött megállapodás, illetve valamelyik fél egyoldalú jognyilatkozata alapján e törvény
hatálybalépését követően szűnik meg a jogviszony.
(7) Az érintett jogviszonyának az (1) bekezdés a) és d) pontja szerinti átalakulása esetén a jogviszonyt a próbaidő,
a végkielégítésre és a szolgálati elismerésre való jogosultság szempontjából, az (1) bekezdés c) pontja szerinti
átalakulás esetén a próbaidő szempontjából folyamatosnak kell tekinteni.
(8) E törvény hatálybalépése és a 283. § (1) bekezdése szerinti alkalmazása nem szakítja meg a 2019. február 28-án
fennálló jogviszonyból eredő igények elévülését.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 208. szám

36019

(9) Az (1) bekezdés a), c) és d) pontja szerinti érintettet – a (2) bekezdés szerinti okirat közlését követő öt munkanapon
belül írásban benyújtott kérelmére – a 89. § (5) bekezdésének megfelelő alkalmazásával fel kell menteni azzal, hogy
a kinevezés-módosítást megelőző illetményén a 283. § (5)–(9) bekezdése szerinti illetményt kell érteni.
(10) A munkáltatói jogkör gyakorlója a kormányzati igazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyát
– hozzájárulásával – 2019. március 1-jével kormányzati szolgálati jogviszonnyá alakíthatja át azzal, hogy
az illetménye nem lehet kevesebb a munkavállalót 2018. december 1-jén megillető munkabérnél. Amennyiben
a munkaviszony 2018. december 1. után jött létre, a jogviszony átalakítása esetén az illetmény nem lehet kevesebb
a munkaszerződés szerinti munkabérnél.
286. §		
[Átmeneti rendelkezés az illetmény megállapításához]
(1) A 285. § (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti érintett e törvény szerinti illetményét úgy kell megállapítani, hogy
az nem lehet kevesebb annál, mint amekkora összegre az érintett illetményként – ideértve az alapilletményt,
az alapilletmény-eltérítést, az illetménykiegészítést, és az illetménypótlékot – a kinevezési okirat alapján
2018. december 1-jén jogosult volt azzal, hogy
a)
a jogviszonyban töltött ideje alapján az illetmény összegében 2018. december 1. után bekövetkező változást,
b)
a 2018. december 1. után megállapított idegennyelv-tudási pótlékot,
c)
a 2018. december 1. utáni vezetői munkakörbe vagy vezetői munkakörből nem vezetői munkakörbe helyezés
esetén a kinevezés-módosítás szerinti illetményt
figyelembe kell venni.
(2) Ha az érintett jogviszonya 2018. december 1. után jött létre, az (1) bekezdés alkalmazása során a kinevezési okirata
szerinti illetményét kell figyelembe venni.
(3) A munkáltatói jogkör gyakorlója 2019. február 15-ig megállapítja, hogy az érintett milyen besorolású álláshelyre
kerül, és az érintett számára megállapított álláshely besorolási kategóriájához az 1. mellékletben meghatározott
kereten belül – az (1) és (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – megállapítja az érintett illetményét.
(4) A (3) bekezdés szerinti döntéshozatal során a munkáltatói jogkör gyakorlója figyelembe veszi
a kormánytisztviselőnek a 2018. második félévi teljesítményértékelését és éves minősítését.
(5) Az érintett (3) bekezdés alapján megállapított illetménye és az érintettnek a 2019. január és február hónap után
az ugyanazon munkáltatótól származó jövedelme közötti különbözetet az érintett 2019. márciusi illetményével
egyidejűleg kell kifizetni. A jövedelem számításának módját a Kormány rendeletben állapítja meg.
287. §		
[Átmeneti rendelkezés a Magyar Kormánytisztviselői Karhoz]
(1) 2019. március 1. napjával a Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar elnevezése Magyar
Kormánytisztviselői Karra változik. E törvény hatálybalépése és a 283. § (1) bekezdése szerinti alkalmazása
a köztestület jogállását, jogait és kötelezettségeit, valamint feladatait és választott tisztségviselőinek megbízatását
nem érinti, a köztestület működése folyamatos.
(2) Akinek a jogviszonya a 285. § (1) bekezdés a) és d) pontja alapján alakul át, és 2019. február 28-án a Magyar
Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar tagja volt, annak a Magyar Kormánytisztviselői Karral fennálló tagsági
viszonyát folyamatosnak kell tekinteni.
(3) A 2019. február 28-án induló vagy folyamatban lévő etikai eljárásokat a Kttv. és a Magyar Kormánytisztviselői és
Állami Tisztviselői Kar Hivatásetikai Kódexének 2018. december 31-én hatályos szabályai alapján kell lefolytatni.
A 2019. február 28-án hatályban lévő etikai büntetéseket e törvény hatálybalépése és a 283. § (1) bekezdése szerinti
alkalmazása nem érinti.
288. §		
[Átmeneti rendelkezés a kormányzati szolgálati jogviszony tartalmához]
(1) E törvény hatálybalépése és a 283. § (1) bekezdése szerinti alkalmazása a 2019. február 28-án hatályban lévő
határozott idejű áthelyezésre, illetve kirendelésre vonatkozó háromoldalú megállapodásokat nem érinti.
A határozott idejű áthelyezés, illetve a kirendelés megszűnésekor az érintett a felek megállapodása szerinti
kormányzati igazgatási szervnél kerül továbbfoglalkoztatásra.
(2) A legkésőbb 2019. február 28-án elrendelt kiküldetésre és kormányzati érdekből történő kirendelésre a Kttv.
2018. december 31-én hatályos szabályait kell alkalmazni.
(3) A 2019. február 28-án folyamatban lévő próbaidő a jogviszony létesítésekor kikötött időtartamban áll fenn.
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(4) A 2018. december 31-én fennálló közigazgatási alapvizsga vagy közigazgatási szakvizsga kötelezettséget
a Kttv., a közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettség vagy a kormányzati tanulmányok szakirányú
szakképzettség megszerzésére vonatkozó kötelezettséget az Áttv. 2018. december 31-én hatályos rendelkezéseinek
megfelelően kell, a 2019. január 1. és február 28. között keletkező kötelezettséget a Kttv. és az Áttv. 2018. december
31-én hatályos rendelkezéseinek megfelelően lehet teljesíteni.
(5) A 2018. december 31-én fennálló továbbképzési kötelezettséget a (4) bekezdés szerint kell, a 2019. január 1. és
február 28. között keletkező továbbképzési kötelezettséget a (4) bekezdés szerint lehet teljesíteni.
(6) A 2019. február 28-án fennálló tanulmányi szerződést és munkáltatói kölcsön szerződést e törvény hatálybalépése
és 283. § (1) bekezdése szerinti alkalmazása nem érinti.
(7) A 2018. február 28-án folyamatban lévő fegyelmi, illetve kártérítési eljárást az eljárás megindulásakor hatályos
szabályok szerint kell lefolytatni azzal, hogy a fegyelmi eljárásban a 166. § (2) bekezdése szerinti fegyelmi büntetést
lehet kiszabni.
(8) Az a kormánytisztviselő, aki 2019. március 1-jét megelőzően a Kttv. szerinti címadományozásban részesült vagy
2019. február 28-án főtanácsadói vagy tanácsadói munkakört tölt be, 2019. március 1-jétől e cím használatára nem
jogosult.
(9) A Kttv. alapján megállapított munkaidőkerettel 2019. március 31-éig el kell számolni. A rendkívüli munkaidő
teljesítésének ellenértékeként járó, 2019. február 28-án meglévő, ki nem adott szabadidőt 2019. március 1-jét
követő harminc napon belül ki kell adni, ha ez nem lehetséges, meg kell váltani. A megváltás mértéke a 286. § (1) és
(2) bekezdése szerinti illetménynek a szabadidőre járó arányos összege.
(10) A kormányzati igazgatási szerv szabályzatában foglaltak szerint nyújtott visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő
juttatások a 2018. december 31-én hatályos szabályok szerint a 148. § (2) bekezdése szerinti kormányrendelet
hatálybalépéséig nyújthatóak.
(11) A 2019. február 28-ával bezárólag létesített ösztöndíjas jogviszonyra a Kttv. 2018. december 31-én hatályos
rendelkezéseit kell alkalmazni a jogviszony fennállásáig.
(12) A 117. § (1)–(5) bekezdése csak az e törvény alapján 2019. március 1-jével vagy ezt követően jogviszonyt létesítők
esetében alkalmazható.
(13) A 2019. május 31-én fennálló, be nem jelentett, e törvény alapján engedély-, illetve bejelentés-kötelessé váló
gyakorolható tevékenység, valamint közérdekű önkéntes tevékenység esetében az engedély iránti kérelmet, illetve
a bejelentést 2019. június 30-ig kell a kormánytisztviselőnek előterjesztenie, illetve megtennie.
(14) Az e törvény hatálybalépését megelőzően miniszteri vagy államtitkári kabinetet főosztályvezetőként vezető
kabinetfőnök jogviszonyának politikai szolgálati jogviszonnyá alakulása nem érinti a kabinetfőnök szolgálati
elismerésre való jogosultságát.
289. §		
[Átmeneti rendelkezés a szabadság megváltásához]
(1) A 283. § (4) bekezdés a), c) és – a kormánymegbízott kivételével – d) pontja szerinti érintett részére
a 2018. december 31-én meglévő szabadságát 2018. december 31-ét követően – (4) bekezdésben meghatározott
kivétellel – nem lehet kiadni.
(2) Az érintett 2018. december 31-én meglévő, ki nem adott szabadságát – a Kormány rendeletében meghatározottak
szerint – meg kell váltani.
(3) A (2) bekezdés szerinti megváltás során az érintett 283. § (5)–(9) bekezdése szerinti illetményével kell számolni.
(4) A 2018. december 31-én szülési szabadságon, vagy a gyermek ápolása, gondozása céljából igénybe vett fizetés
nélküli szabadságon lévő érintett azon szabadságát, amelyre 2018. december 31-ig jogosultságot szerzett,
az érintett döntése szerint távollétének megszűnését követő
a)
2 éven belül ki kell adni, vagy
b)
30 napon belül meg kell váltani.
290. §		
[Átmeneti rendelkezés a 2019. évi szabadsághoz]
(1) Az érintett 2019 januárjában és februárjában a Ksztv., a Khtv., a Kttv., illetve az Áttv. szerinti 2019. évi szabadságának
időarányos részére jogosult.
(2) Az érintett 2019. március 1-jétől 2019. december 31-ig az e törvény szerinti alapszabadságának és
pótszabadságának időarányos részére jogosult.
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(3) A kormánytisztviselő az e törvénynek a szabadság kiadásáról szóló rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával
az (1) bekezdés szerinti időszakban igénybe veheti az e törvényben számára egy naptári évre megállapított
alapszabadságát.
(4) Az (1) bekezdés szerinti szabadságnak az (1) bekezdés szerinti időszakban ki nem adott része 2019. február 28-a
után is kiadható azzal, hogy erre a szabadságra e törvény alapszabadságra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
291. §		
[Megfeleltetési rendelkezés]
(1) Ahol jogszabály a Ksztv. 2018. december 31-én hatályos szabályai szerinti
a)
kormányhivatalt említ, azon az e törvény szerinti kormányzati főhivatalt,
b)
állami vezetőt említ, azon az e törvény szerinti politikai felsővezetőt, közigazgatási államtitkárt és helyettes
államtitkárt,
c)
állami vezetői szolgálati jogviszonyt említ, azon az e törvény szerinti politikai szolgálati jogviszonyt,
d)
politikai vezetőt említ, azon az e törvény szerinti politikai felsővezetőt,
e)
szakmai vezetőt említ, azon az e törvény szerinti közigazgatási államtitkárt és helyettes államtitkárt
kell érteni.
(2) Ha jogszabály
a)
a Ksztv.-t vagy annak rendelkezését rendeli alkalmazni, jogszabály eltérő rendelkezése hiányában
2019. június 30-áig a Ksztv. 2018. december 31-én hatályos szabályai,
b)
az állami vezetők és az államigazgatási szervek köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és azok
feltételeiről szóló kormányrendeletet vagy annak rendelkezését, illetve az állami vezetői juttatásokról
szóló kormányrendeletet vagy annak rendelkezését rendeli alkalmazni, jogszabály eltérő rendelkezése
hiányában 2019. június 30-áig az állami vezetői juttatásokról szóló 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet
2018. december 31-én hatályos szabályai
az irányadóak.
(3) Ha jogszabály
a)
a miniszterelnök, a miniszter, az államtitkár Ksztv. szerinti javadalmazásának szabályait rendeli
alkalmazni, jogszabály eltérő rendelkezése hiányában 2019. június 30-áig e tisztségviselőnek a Ksztv.
2018. december 31-én hatályos szabályai szerinti javadalmazására vonatkozó szabályok,
b)
a miniszterelnök, a miniszter, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár vagy a helyettes államtitkár
Ksztv. szerinti juttatásainak szabályait rendeli alkalmazni, jogszabály eltérő rendelkezése hiányában
2019. június 30-áig e tisztségviselőnek a Ksztv. 2018. december 31-én hatályos szabályai szerinti juttatására
vonatkozó szabályok,
c)
a miniszterelnök közcélú felajánlásaira, adományaira vonatkozó Ksztv. szerinti szabályokat rendeli alkalmazni,
jogszabály eltérő rendelkezése hiányában 2019. június 30-áig a Ksztv. miniszterelnök közcélú felajánlásaira,
adományaira vonatkozó szabályok
az irányadóak.
(4) Ha jogszabály a közigazgatási államtitkár vagy a helyettes államtitkár illetményére vonatkozó szabályokat
rendeli alkalmazni, jogszabály eltérő rendelkezése hiányában 2019. június 30-áig e tisztségviselőnek a Kttv.
2018. december 31-én hatályos szabályai szerinti illetményére vonatkozó szabályok az irányadóak.
(5) Ahol jogszabály
a)
állami tisztviselőt említ, azon az e törvény szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal kormánytisztviselőjét,
b)
állami ügykezelőt említ, azon az e törvény szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal kormányzati
ügykezelőjét
kell érteni.
292. §		
[A Ksztv. módosítása]
(1) A Ksztv. 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) E törvény hatálya a központi államigazgatási szervekre, a Kormány tagjaira, az államtitkárokra, valamint
a biztosi jogviszonyban álló személyekre terjed ki.
(2) Központi államigazgatási szerv
a) a központi kormányzati igazgatási szerv,
b) az önálló szabályozó szerv,
c) az autonóm államigazgatási szerv, és
d) a rendvédelmi szerv és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat.
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(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

(6)

(3) Önálló szabályozó szerv
a) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, és
b) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal.
(4) Autonóm államigazgatási szerv
a) a Közbeszerzési Hatóság,
b) az Egyenlő Bánásmód Hatóság,
c) a Gazdasági Versenyhivatal,
d) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, és
e) a Nemzeti Választási Iroda.
(5) Rendvédelmi szerv
a) a rendőrség,
b) a büntetés-végrehajtási szervezet,
c) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, és
d) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok.”
A Ksztv. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Az államigazgatási szerv szervezeti egysége vezetője tevékenységének irányítása alatt – törvény
eltérő rendelkezése hiányában – a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti, az egyes tisztségviselők
tevékenységének irányításával kapcsolatos hatásköröket kell érteni.”
A Ksztv. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A központi államigazgatási szerv szervezeti és működési szabályzata a szerv vezetőjének hatáskörébe tartozó
egyes ügyekben a kiadmányozási jogot
a) a szervnél politikai felsővezetőként politikai szolgálati jogviszonyban vagy szakmai felsővezetőként kormányzati
szolgálati jogviszonyban álló személyre,
b) a szervnél szakmai vezetőként kormányzati szolgálati jogviszonyban álló személyre,
c) a szervnél vezetőként közszolgálati jogviszonyban álló személyre,
d) a szervvel vezető beosztással rendelkező, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának
szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti jogviszonyban álló személyre,
e) a szervvel vezető beosztással rendelkező, a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti jogviszonyban álló
személyre, illetve
f ) a miniszterelnök közvetlen irányítása alatt álló és kormányrendeletben a központi államigazgatási szervnél
irányítási jogkörrel felruházott kormánybiztosra
g) ruházhatja, aki a döntés meghozatala során a szerv vezetője nevében jár el.”
A Ksztv. 7. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A politikai felsővezető illetménye, jutalma és célprémiuma nem önálló tevékenységből származó, járulékalapot
képező jövedelemnek minősül.”
A Ksztv. 13. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A (2), (3) és (4) bekezdésben meghatározott juttatás nem önálló tevékenységből származó, járulékalapot képező
jövedelemnek minősül.”
A Ksztv. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A miniszter és az államtitkár a miniszterelnök által meghatározott összegű jutalomban részesülhet.
Az államtitkár jutalmára a tevékenységét irányító miniszter – a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási
államtitkára útján – tesz javaslatot. Az államtitkár számára célprémiumot a miniszterelnök állapíthat meg.
A célprémiumra az államtitkár tevékenységét irányító miniszter tesz javaslatot.”
A Ksztv. 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„31. § (1) Az egyidejűleg politikai vagy szakmai felsővezetői megbízatást is betöltő kormánybiztos kormánybiztosi
tevékenységére tekintettel a kormánybiztosi kinevezésről szóló normatív kormányhatározatban meghatározott,
legfeljebb a (2) bekezdés szerinti illetménynek megfelelő összegű díjazást kaphat, ha tevékenysége eredeti
feladatkörével nem függ össze. A díjazás nem önálló tevékenységből származó, járulékalapot képező jövedelemnek
minősül.
(2) A politikai vagy szakmai felsővezetői megbízatást be nem töltő kormánybiztos államtitkári illetménynek
megfelelő összegű díjazásra és kormányrendeletben meghatározott juttatásokra jogosult. A Kormány
a kormánybiztos kinevezéséről szóló normatív határozatában a kormánybiztos díjazását és juttatásait ennél
alacsonyabb mértékben is megállapíthatja. A díjazás nem önálló tevékenységből származó, járulékalapot képező
jövedelemnek minősül.”
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(7) A Ksztv. 38. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A miniszteri biztos kinevezéséről szóló normatív utasítás a miniszteri biztos díjazását és juttatásait
a (6) bekezdésben meghatározottnál alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.”
(8) A Ksztv.
a)
6. §-át megelőző alcím címében az „állami vezetők” szövegrész helyébe az „egyes kormányzati igazgatási
tisztségviselőkre vonatkozó szabályok”,
b)
7. § (6) bekezdésében az „Az állami vezető” szövegrész helyébe az „A politikai felsővezető”,
c)
7. § (6) bekezdésében a „kormányhivatal” szövegrész helyébe a „kormányzati főhivatal”,
d)
13. § (1), (4) és (5) bekezdésében a „politikai vezető” szövegrész helyébe a „politikai felsővezető”,
e)
13. § (5) bekezdésében az „állami vezetői megbízatást” szövegrész helyébe a „politikai felsővezetői
megbízatást vagy szakmai felsővezetői kinevezést”,
f)
13. § (5) bekezdésében a „megbízatással” szövegrész helyébe a „megbízatással vagy kinevezéssel” szöveg,
g)
13. § (7) bekezdésében az „állami vezetői” szövegrész helyébe a „politikai”,
h)
32. § (2) bekezdésében a „31. § (2), (6), (7) és (9) bekezdését” szövegrész helyébe a „31. §-t”,
i)
33. § (1) bekezdésében az „állami vezetőnek” szövegrész helyébe a „politikai felsővezetőnek, közigazgatási
államtitkárnak vagy helyettes államtitkárnak”,
j)
33. § (1) bekezdésében az „állami vezetőre” szövegrész helyébe az „e tisztségviselőre”,
k)
33. § (1) bekezdésében az „állami vezetői” szövegrész helyébe az „e tisztségviselői”,
l)
38. § (6) bekezdésében a „származó” szövegrész helyébe a „származó, járulékalapot képező”
szöveg lép.
(9) Hatályát veszíti a Ksztv.
1.
2. § (3) bekezdése,
2.
6. §-a,
3.
7. § (1)–(4) bekezdése,
4.
7/A. §-a,
5.
8. §-át megelőző alcíme,
6.
8–12/C. §-a,
7.
13. § (6) bekezdése,
8.
14. § (2)–(6) bekezdése,
9.
15. §-a
10.
II. Fejezet címe,
11.
17. §-át megelőző alcím címe és 17. §-a,
12.
18. §-át megelőző alcím címe és 18–19. §-a,
13.
20. §-át megelőző alcím címe és 20–25. §-a,
14.
25/A. §-át megelőző alcím címe,
15.
25/B–25/D. §-a,
16.
26. §-át megelőző alcím címe és 26. §-a,
17.
27. §-át megelőző alcím címe és 27. §-a,
18.
28. §-át megelőző alcím címe és 28–30/A. §-a,
19.
31. §-át megelőző alcím címe,
20.
32. §-át megelőző alcím címe,
21.
32. § (1), (3)–(6) bekezdése,
22.
33. § (2) bekezdése,
23.
II/A. Fejezete,
24.
III. Fejezet címe,
25.
34. §-át megelőző alcím címe és 34–35. §-a,
26.
37. §-át megelőző alcím címe és 37. §-a,
27.
38. §-át megelőző alcím címe,
28.
38. § (1)–(5) és (8) bekezdése,
29.
39. §-át megelőző alcím címe,
30.
40. §-át megelőző alcím címe és 40–46. §-a,
31.
47. §-át megelőző alcím címe és 47. §-a,
32.
49. §-át megelőző alcím címe és 49–50. §-a,
33.
51. §-át megelőző alcím címe,
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34.
52. §-át megelőző alcím címe és 52–58. §-a,
35.
60. §-át megelőző alcím címe és 60–68. §-a,
36.
IV. Fejezete,
37.
75. § (1)–(4a) bekezdése.
(10) Hatályát veszíti a Ksztv.
a)
13. § (2) bekezdés záró szövegrészében az „ , amelyre a 9. § (1) bekezdését kell alkalmazni” szövegrész,
b)
33. § (3) bekezdésében az „A (2) bekezdésben meghatározott tilalom nem akadálya annak, hogy
a miniszterelnök diplomáciai, személyes tanácsadói vagy egyéb eseti jellegű feladat miniszterelnöki
megbízottként történő ellátására megbízást adjon.” szövegrész és az „A miniszterelnök a miniszterelnöki
megbízottat feljogosíthatja a miniszterelnöki főtanácsadói megnevezés használatára.” szövegrész.
293. §		
[A Kttv. módosítása]
(1) A Kttv. 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) E törvény hatálya – nemzetközi jogi vagy uniós jogi kötelezettség teljesítése érdekében törvény eltérő
rendelkezése hiányában –
a) a helyi önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatala, közterület-felügyelete, a közös
önkormányzati hivatala (a továbbiakban: képviselő-testület hivatala) köztisztviselőjének és közszolgálati
ügykezelőjének közszolgálati jogviszonyára,
b) a VII/A. Fejezet rendelkezései szerint a polgármesterre és az alpolgármesterre, továbbá
c) a Kormány által intézményfenntartásra kijelölt szerv kormánytisztviselőjének és kormányzati ügykezelőjének
kormányzati szolgálati jogviszonyára
terjed ki.
(2) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a kormányzati igazgatási szerv kormánytisztviselőjének és kormányzati
ügykezelőjének kormányzati szolgálati jogviszonyára vagy a jogviszony egyes elemeire, ha
a) a kormányzati igazgatásról szóló törvény ekként rendelkezik, vagy
b) a kormányzati igazgatásról szóló törvény a jogviszony vagy annak egyes elemei tekintetében a hatályának
hiányáról rendelkezik.”
(2) A Kttv. 4. §-a a következő d) ponttal egészül ki:
(E törvény hatálya nem terjed ki:)
„d) az 1. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel a kormányzati igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó
tisztségviselőre.”
(3) A Kttv. a IV. Fejezet címét megelőzően a következő 28. §-sal egészül ki:
„28. § Az e törvény hatálya alá tartozó, államigazgatási szervnél kormánytisztviselőként kormányzati szolgálati
jogviszonyban álló személy a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti Magyar Kormánytisztviselői Kar tagjává
válik.”
(4) A Kttv. 107. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdéstől eltérően, ha a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonya azért kerül
megszüntetésre, mert a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálya alá tartozó szervvel
kíván kormányzati szolgálati jogviszonyt létesíteni, a jogviszony megszüntetésekor, ha a munkáltató az arányos
szabadságot nem adta ki, azt meg kell váltani.”
(5) A Kttv. 125. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Törvényben meghatározott szerveknél tanácsadói és főtanácsadói munkakörök létesíthetők.”
(6) Hatályát veszti a Kttv.
a)
3. § (1) és (8) bekezdése,
b)
6. § 1a. és 29. pontja,
c)
IV. Fejezete,
d)
185–188. §-a,
e)
190–191. §-a,
f)
203–205. §-a,
g)
VII. Fejezete.
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(7) A Kttv. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 260/D. §-sal egészül ki:
„260/D. § (1) A rendőrség, a büntetés-végrehajtási szervezet és a hivatásos katasztrófavédelemi szerv központi,
területi és helyi szervei kormánytisztviselőjének és kormányzati ügykezelőjének jogviszonyára a rendvédelmi
igazgatási szolgálati jogviszonyt szabályozó törvény szerint történő jogviszonyváltozás időpontjáig e törvény
2018. december 31-én hatályos szabályait kell alkalmazni.
(2) A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal személyi állományába tartozó foglalkoztatottak vonatkozásában
a kormányzati igazgatásról szóló törvény hatálybalépésétől 2019. június 30. napjáig
a) a kormányzati szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak esetében e törvényt,
b) a munkaviszonyban foglalkoztatottak esetében e törvény munkavállalókra vonatkozó rendelkezéseit
kell alkalmazni.”
(8) Hatályát veszti a Kttv. 2. §-ában az „és a fővárosi és megyei kormányhivatal állami tisztviselőjének állami tisztviselői
jogviszonyára” szövegrész.
(9) A Kttv. 107. § (1) bekezdésében a „(2) bekezdést” szövegrész helyébe a „(2) és (2a) bekezdést” szöveg lép.
294. §		
[A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi
integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek hatályon kívül
helyezése]
(1) Hatályát veszti a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok
kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény
(a továbbiakban: Khtv.)
a)
1–20/F. §-a,
b)
21. § a)–f ) pontja,
c)
21/A. §-a,
d)
21/B. § (1) bekezdése.
(2) Hatályát veszti a Khtv.
a)
21/B. § (3) bekezdésében az „– a szakmai irányító miniszter véleményének kikérésével –”,
b)
21/B. § (4) bekezdésében az „a szakmai irányító miniszter egyetértésével kiadott”
szövegrész.
295. §		
[Átmeneti rendelkezés egyes, illetményre vonatkozó szabályokhoz]
(1) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 117. § (3) bekezdése szerinti
helyettes államtitkári illetmény alatt – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – 2019. július 1-jéig a helyettes
államtitkár Kttv. 2018. december 31-én hatályos rendelkezései szerinti illetményét kell érteni.
(2) A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 64. § (1) bekezdése szerinti helyettes államtitkári illetmény alatt
jogszabály eltérő rendelkezése hiányában 2019. július 1-jéig a helyettes államtitkár Kttv. 2018. december 31-én
hatályos rendelkezései szerinti illetményét kell érteni.
296. §		
[A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása]
Hatályát veszti a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 8/A. §-a és 38. § (4) bekezdés a) pontja.
297. §		
[A használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvény módosítása]
Hatályát veszti a használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvény 8. §-ában az „ , állami szolgálati”
szövegrész.
298. §		
[A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása]
(1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 1. § (3) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(3) A 25/C. § hatálya – az ott meghatározottak szerint – kiterjed a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény és
a kormányzati igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó munkáltatóra és kormánytisztviselőre, köztisztviselőre,
kormányzati és közszolgálati ügykezelőre, valamint a közigazgatási szervnél és a kormányzati igazgatási szervnél
foglalkoztatott munkavállalóra, ha a munkáltató egészének vagy egy részének átadására tekintettel a kormányzati
szolgálati jogviszony, a közszolgálati jogviszony, a politikai szolgálati jogviszony, a biztosi jogviszony vagy
a munkaviszony létesítésére e törvény szabályai szerint kerül sor.”
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(2) A Kjt. 77/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„77/A. § A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény vagy a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti célfeladat
végrehajtásában a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben és a kormányzati igazgatásról szóló törvényben,
valamint ezek végrehajtására kiadott rendeletben foglalt feltételekkel és korlátozásokkal a közalkalmazott is részt
vehet és a kormánytisztviselőkkel azonos feltételek szerint a célfeladat eredményes végrehajtásáért céljuttatásra
jogosult.”
(3) A Kjt. 87/A. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásakor közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni)
„l) a kormányzati igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál kormányzati szolgálati jogviszonyban,
politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, ösztöndíjas jogviszonyban, illetve munkaviszonyban”
(töltött időt.)
(4) A Kjt.
a)
4. § (1) bekezdésében az „az állami tisztviselőkről szóló törvény” szövegrész helyébe az „a kormányzati
igazgatásról szóló törvény” szöveg,
b)
25/C. § (4) bekezdésében az „az állami tisztviselőkről szóló törvény” szövegrész helyébe az „a kormányzati
igazgatásról szóló törvény” szöveg, a „kormányzati szolgálati” szövegrész helyébe a „kormányzati szolgálati,
politikai szolgálati, biztosi” szöveg,
c)
25/C. § (6) bekezdésében az „az állami tisztviselőkről szóló” szövegrész helyébe az „a kormányzati igazgatásról
szóló” szöveg, a „kormányzati szolgálati” szövegrész helyébe a „kormányzati szolgálati, politikai szolgálati,
biztosi” szöveg,
d)
25/C. § (7) bekezdésében a „közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény” szövegrész helyébe a „közszolgálati
tisztviselőkről szóló törvény vagy a kormányzati igazgatásról szóló törvény” szöveg,
e)
25/C. § (8) bekezdésében a „kormányzati szolgálati,” szövegrész helyébe a „kormányzati szolgálati, politikai
szolgálati, biztosi,” szöveg, a „kormányzati szolgálati jogviszonyra” szövegrész helyébe a „kormányzati
szolgálati jogviszonyra, a politikai szolgálati jogviszonyra, a biztosi jogviszonyra” szöveg,
f)
25/C. § (9) bekezdésében a „kormányzati szolgálati” szövegrészek helyébe a „kormányzati szolgálati, politikai
szolgálati, biztosi” szöveg,
g)
25/C. § (11) bekezdésében a „kormányzati szolgálati jogviszonyra” szövegrész helyébe a „kormányzati
szolgálati jogviszonyra, a politikai szolgálati jogviszonyra, a biztosi jogviszonyra” szöveg,
h)
25/C. § (12) bekezdésében az „az állami tisztviselőkről szóló törvény” szövegrészek helyébe az „a kormányzati
igazgatásról szóló törvény” szöveg, a „kormányzati szolgálati” szövegrész helyébe a „kormányzati szolgálati,
politikai szolgálati, biztosi” szöveg,
i)
25/C. § (13) bekezdés b) pontjában a „kormányzati szolgálati” szövegrész helyébe a „kormányzati szolgálati,
politikai szolgálati, biztosi” szöveg,
j)
44/A. § (2) bekezdésében az „az állami tisztviselőkről szóló törvény” szövegrész helyébe az „a kormányzati
igazgatásról szóló törvény” szöveg
lép.
(5) Hatályát veszti a Kjt.
a)
25. § (2) bekezdés b) pont 5. alpontja,
b)
25/C. § (4), (6), (8) bekezdésében az „ , állami szolgálati” szövegrész,
c)
25/C. § (8), (11) bekezdésében az „ , állami szolgálati jogviszonyra” szövegrész,
d)
25/C. § (9) bekezdésében az „ , állami szolgálati” szövegrészek,
e)
25/C. § (12) bekezdésében a „ , vagy állami szolgálati” szövegrész.”
299. §		
[A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása]
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 19/B. §-ában az
„az állami tisztviselőkről szóló törvény” szövegrész helyébe az „a kormányzati igazgatásról szóló törvény” szöveg lép.
300. §		
[A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása]
(1) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.)
a)
5. §-ában az „az állami tisztviselőkről” szövegrész helyébe az „a kormányzati igazgatásról” szöveg,
b)
9. § (4) bekezdésében a „közszolgálati jogviszonyban” szövegrész helyébe a „közszolgálati jogviszonyban,
kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban” szöveg,
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d)
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87. § 9. pontjában a „kormányzati szolgálati” szövegrész helyébe a „kormányzati szolgálati, a politikai
szolgálati, a biztosi” szöveg,
88. § (3) bekezdés c) pontjában a „kormányzati szolgálati jogviszony” szövegrész helyébe a „kormányzati
szolgálati jogviszony, a politikai szolgálati jogviszony, a biztosi jogviszony” szöveg

lép.
(2) Hatályát veszti az Mvt. 87. § 9. pontjában az „az állami szolgálati,” szövegrész.
301. §		
[A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása]
(1) A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 7. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában az „az állami tisztviselőkről
szóló törvény” szövegrész helyébe az „a kormányzati igazgatásról szóló törvény” szöveg lép.
(2) Hatályát veszti a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 7. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „valamint
állami szolgálati jogviszonyban álló állami tisztviselők és állami ügykezelők,” szövegrész.
(3) Hatályát veszti a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény
a)
7. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában az „állami szolgálati,” szövegrész,
b)
7. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontjában az „állami tisztviselői,” szövegrész.
302. §		
[A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása]
Hatályát veszti a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény
a)
7. § (1) bekezdésében az „ , az állami szolgálati”,
b)
66. § a) pontjában az „ állami szolgálati,”
szövegrész.
303. §		
[A szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény módosítása]
Hatályát veszti a szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény 12. § (1) bekezdésében és 14. § (1) bekezdés
a) pontjába az „az állami szolgálati,” szövegrész.
304. §		
[A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény módosítása]
Hatályát veszti a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 17. §-ában az „ , állami szolgálati”
szövegrész.
305. §		
[A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosítása]
A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 87. § (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kizárás szabályait kell alkalmazni a vadászati, az erdészeti, valamint a természetvédelmi hatósági feladatokat
ellátó kormánytisztviselővel szemben, aki olyan vadászatra jogosult hatósági ügyében jár el, amelynél akár
tagként (érdekeltként), akár vendégvadászként vadászik, továbbá a trófeabírálati eljárásban részt vevő személynél,
ha e személy a vadászatra jogosultnál, mint vadász érdekelt, vagy ha a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli
hozzátartozója által elejtett trófea bírálatát kellene elvégezni.”
306. §		
[A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása]
(1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 69/B. § (4) bekezdésében
a „közszolgálati, kormányzati szolgálati, vagy állami szolgálati jogviszonyban” szövegrész helyébe a „kormányzati
szolgálati jogviszonyban” szöveg lép.
(2) Hatályát veszti a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
a)
102. § (1) bekezdésében az „állami szolgálati jogviszonyban,” szövegrész,
b)
102. § (1a) bekezdés b) pontjában az „állami szolgálati jogviszonyban vagy” szövegrész.
307. §		
[A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény módosítása]
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjában a „kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati
jogviszonyban” szövegrész helyébe a „kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban,
biztosi jogviszonyban” szöveg lép.
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308. §		
[A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása]
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/C. § (1) bekezdésében az „állami szolgálati
jogviszonyban, állami vezetői szolgálati jogviszonyban” szövegrész helyébe a „politikai szolgálati jogviszonyban,
biztosi jogviszonyban” szöveg lép.
309. §		
[A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosítása]
A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 13. § (1) bekezdés a) pontjába a „közszolgálati tisztviselője”
szövegrész helyébe a „kormánytisztviselője” szöveg lép.
310. §		
[A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása]
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 4. § d) pontjában a „kormányzati szolgálati” szövegrész
helyébe a „politikai szolgálati, biztosi, kormányzati szolgálati” szöveg lép.
311. §		
[A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosítása]
Hatályát veszti a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 30. § (7) bekezdésében az „ , állami szolgálati”
szövegrész.
312. §		
[A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosítása]
(1) A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Konztv.) 2. § (2d) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(2d) Diplomáciai vagy hivatásos konzuli képviseleten a konzuli tisztviselő munkájában igazgatási munkakörben
való közreműködésre a minisztériummal kormányzati szolgálati jogviszonyban álló azon kormánytisztviselő
nevezhető ki, aki közigazgatási alapvizsgával rendelkezik vagy az alól jogszabály alapján mentesült és legalább
kétévi közigazgatási gyakorlattal rendelkezik, amelyből legalább egy hónap szakmai gyakorlatot szerzett
a minisztérium konzuli ügyekben illetékes főosztályán, továbbá a konzuli szakmai tanfolyamon való részvételt
követően sikeres konzuli ügyintézői vizsgát tett.”
(2) Hatályát veszti a Konztv. 2. § (2f ) bekezdésében az „a kormányzati ügykezelő,” szövegrész.
313. §		
[A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény módosítása]
Hatályát veszti a formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény 14. § (6) bekezdésében az „ , állami
szolgálati” szövegrész.
314. §		
[A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása]
A sportról szóló 2004. évi I. törvény 43. § (4) bekezdésében, 46/C. § (4) bekezdésében, 46/I. § (4) bekezdésében és
46/O. § (4) bekezdésében az „állami vezető” szövegrész helyébe a „politikai felsővezető” szöveg lép.
315. §		
[A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását
követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény módosítása]
(1) A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag
ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló
2004. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.)
a)
1. § (2) bekezdés 3. pontjában a „kormányzati szolgálati jogviszony” szövegrész helyébe a „kormányzati
szolgálati jogviszony, politikai szolgálati jogviszony, biztosi jogviszony” szöveg,
b)
1. § (2) bekezdés 6. pontjában a „kormányzati szolgálati jogviszonyban” szövegrész helyébe a „kormányzati
szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban” szöveg,
c)
1. § (2) bekezdés 7. pontjában az „1. § e) pontja és 2. §-a, az állami tisztviselőkről szóló törvény
(a továbbiakban: Áttv.) 1. §-a” szövegrész helyébe az „1. és 2. §-a, a kormányzati igazgatásról szóló törvény
(a továbbiakban: Kit.) 2. §-a” szöveg,
d)
1. § (2) bekezdés 8. pontjában az „az Áttv.” szövegrész helyébe az „a Kit.” szöveg
lép.
(2) Hatályát veszti a Pftv.
a)
1. § (2) bekezdés 3. pontjában az „állami szolgálati jogviszony,” szövegrész,
b)
1. § (2) bekezdés 6. pontjában az „állami szolgálati jogviszonyban,” szövegrész.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 208. szám

36029

316. §		
[Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása]
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 38/D. § (4) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha törvény vagy kormányrendelet valamely közigazgatási hatósági feladat ellátására az ÉBC-t jelöli ki,
az eljárásában ügyintéző, illetve döntéshozó csak olyan személy lehet, aki a kormányzati igazgatásról szóló törvény
alapján kormánytisztviselőnek kinevezhető lenne. A döntéshozóra és az ügyintézőre a kormányzati igazgatásról
szóló törvény összeférhetetlenségi szabályait kell alkalmazni.”
317. §		
[Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása]
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 3. §-a a következő w) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„w) hivatali munkaidő: a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényen alapuló általános munkarend szerinti
munkaidő.”
318. §		
[Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosítása]
Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 3. § (4) bekezdésében az „a közszolgálati
tisztviselőkről szóló törvény 1. § e) pontjában” szövegrész helyébe az „a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 1. § (1) bekezdésében” szöveg lép.
319. §		
[A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása]
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 7. § (2) bekezdésében a „támogatására, vezetőnként
legfeljebb két szakfőigazgató nevezhető ki.” szövegrész helyébe a „támogatására szakfőigazgatók nevezhetők
ki. Az állami adó- és vámhatóság vezetőjének szakmai helyettesét akadályoztatása esetén, vagy ha a helyettes
államtitkári tisztség nincs betöltve, a NAV szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői munkakört
betöltő személy is helyettesítheti.” szöveg lép.”
320. §		
[A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi
CLXIV. törvény módosítása]
(1) A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló
2011. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Üjt.) 11. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben foglalt feltételeken túl az a személy nevezhető ki ügyésszé, aki a jogi szakvizsga letételét követően]
„b) a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 2. §-ában meghatározott szervnél közigazgatási,
illetve jogi szakvizsgához kötött álláshelyen, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
(a továbbiakban: Kttv.) 2. §-a szerinti szervnél, valamint a rendőrség, a büntetés-végrehajtás és a hivatásos
katasztrófavédelmi szerv központi, területi és helyi szervénél közigazgatási, illetve jogi szakvizsgához kötött
munkakörben legalább egy évig ténylegesen dolgozott,”
(2) Az Üjt. 121. § (10) bekezdés a) pontjában és 130. § (5) bekezdés e) pontjában az „állami szolgálati jogviszonyt vagy
a Kttv. 1. és 2. §-ában” szövegrész helyébe az „a Kttv. 1. és 2. §-ában, valamint a kormányzati igazgatásról szóló
2018. évi CXXV. törvény 2. §-ában” szöveg lép.
321. §		
[Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása]
(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
a)
11/F. § (1) bekezdésében a „honvédek jogállásáról szóló törvény” szövegrész helyébe a „honvédek jogállásáról
szóló törvény, a kormányzati igazgatásról szóló törvény” szöveg, az „állami szolgálati” szövegrész helyébe
a „politikai szolgálati, biztosi” szöveg,
b)
11/F. § (3) bekezdésében és (8) bekezdésében a „kormányzati szolgálati” szövegrész helyébe a „kormányzati
szolgálati, politikai szolgálati, biztosi” szöveg,
c)
11/F. § (7) bekezdésében a „kormányzati szolgálati” szövegrészek helyébe a „kormányzati szolgálati, politikai
szolgálati, biztosi” szöveg
lép.
(2) Hatályát veszti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11/F. § (1) bekezdésében az „állami
tisztségviselőkről szóló törvény,” szövegrész.
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322. §		
[A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény
módosítása]
(1) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi
II. törvény (a továbbiakban: Szabs.tv.) 84. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A szabálysértési hatósághoz vagy a bírósághoz intézett beadvány előterjesztésének és az előttük teljesíthető
cselekménynek a határideje a hivatali munkaidő végével jár le. Nem számít a határidő elmulasztásának, ha
a beadványt a határidő utolsó napján postára adták. E bekezdés alkalmazásában hatósági hivatali munkaidő
a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényen alapuló általános munkarend szerinti munkaidő.”
(2) A Szabs.tv. 39. § (3) bekezdésében a „ , kormánytisztviselő vagy állami tisztviselő” szövegrész helyébe a „vagy
kormánytisztviselő” szöveg lép.
323. §		
[Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása]
(1) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ogytv.) 124/L. § (3) bekezdés b) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(A jubileumi jutalomra jogosító idő megállapításánál)
„b) a Kttv., a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.), a kormánytisztviselők
jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Ktjv.), az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény
(a továbbiakban: Áttv.) és a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) hatálya
alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közszolgálati, kormánytisztviselői, kormányzati szolgálati és állami
szolgálati jogviszonyban,”
(töltött időt kell figyelembe venni.)
(2) Az Ogytv. 124/L. § (3) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(A jubileumi jutalomra jogosító idő megállapításánál)
„j) a politikai szolgálati jogviszonyban”
(töltött időt kell figyelembe venni.)
(3) Az Ogytv. 124/L. § (3) bekezdés g) pontjában az „Áttv.,” szövegrész helyébe az „Áttv., a Kit.,” szöveg lép.
324. §		
[A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása]
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 459. § (1) bekezdés 11. pont k) alpontjában a „minisztériumnál,
autonóm államigazgatási szervnél, kormányhivatalnál, központi hivatalnál, önálló szabályozó szervnél, rendvédelmi
szervnél, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál” szövegrész helyébe a „központi államigazgatási szervnél” szöveg
lép.
325. §		
[A támogatott döntéshozatalról szóló 2013. évi CLV. törvény módosítása]
Hatályát veszti a támogatott döntéshozatalról szóló 2013. évi CLV. törvény
a)
7. § (3) bekezdés a) pontjában az „ , állami szolgálati jogviszonyban” szövegrész,
b)
7. § (5) bekezdés b) pontjában a „vagy állami szolgálati jogviszonyban” szövegrész.
326. §		
[A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény
módosítása]
(1) A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény 72. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„72. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti célfeladat végrehajtásában a közszolgálati
tisztviselőkről szóló törvényben és végrehajtására kiadott rendeletben foglalt feltételekkel és korlátozásokkal
a rendvédelmi szerv hivatásos állományának tagja is részt vehet és a kormánytisztviselőkkel azonos feltételek szerint
a célfeladat eredményes végrehajtásáért céljuttatásra jogosult.
(2) A kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti célhoz köthető feladat végrehajtásában a kormányzati
igazgatásról szóló törvényben és végrehajtására kiadott rendeletben foglalt feltételekkel és korlátozásokkal
a rendvédelmi szerv hivatásos állományának tagja is részt vehet és a kormánytisztviselőkkel azonos feltételek szerint
a célhoz köthető feladat eredményes végrehajtásáért céljuttatásra jogosult.””
(2) A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény
a)
82/J. § (5) bekezdésében az „az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény 1. §-ában” szövegrész helyébe
az „a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 2. §-ában” szöveg,
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b)
c)
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124. § (3) bekezdésében az „és a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény” szövegrész helyébe az
„ , a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény és a kormányzati igazgatásról szóló törvény” szöveg,
4. melléklet IV. alcím 4. pontjában a „törvény” szövegrész helyébe a „törvény vagy a kormányzati igazgatásról
szóló törvény” szöveg

lép.
(3) Hatályát veszti a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény
a)
34. § (1) bekezdésében az „ , állami szolgálati jogviszonyból” szövegrész,
b)
35. §-ában, 80. § (2) bekezdés e) pontjában, 91. § (2) bekezdés b) pontjában, 340. § 3. pontjában az „állami
szolgálati,” szövegrész,
c)
95. §-ában az „állami szolgálati jogviszonyban,” szövegrész,
d)
96. §-ában az „állami szolgálati,” szövegrészek,
e)
292. § (3) bekezdésében, 308. § (3) bekezdésében az „és Állami Tisztviselői” szövegrész,
f)
334. § (3) bekezdésében az „állami szolgálati jogviszonyból,” szövegrész.
327. §		
[A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. LXXIII. törvény módosítása]
(1) A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. LXXIII. törvény (a továbbiakban: Külszoltv.) 11. §-a
a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A (2) bekezdés szerinti felkészülés ideje alatt a felkészülő cafetéria-juttatásra nem jogosult.”
(2) A Külszoltv. 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kihelyező vezető a tartós külszolgálat megszűnését vagy megszüntetését követően – a szakdiplomata
kivételével – a határozatlan időre kinevezett kormánytisztviselőt legfeljebb a 11. § (2) bekezdésében meghatározott
időtartamig belföldi felkészülési állományban tarthatja. A belföldi felkészülés ideje alatt a kormánytisztviselő a 11. §
(4) bekezdése szerinti díjazásra (illetményre) jogosult. A belföldi felkészülés alatt a kormánytisztviselő cafetériajuttatásra nem jogosult.”
(3) A Külszoltv. 33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kihelyezett a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti álláshely-elismerésre, illetve szolgálati
elismerésre a tartós külszolgálatának időtartama alatt a besorolása szerinti belföldi illetménye alapulvételével
megállapított mértékben jogosult.”
(4) A Külszoltv. 58. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A tartós külszolgálatot teljesítő, a kormányzati igazgatásról szóló törvény 82. § (11) bekezdésében foglalt
végzettségi követelményeknek meg nem felelő kihelyezettek e végzettségi követelmény teljesítése alól
külszolgálatuk megszűnéséig felmentést kapnak.”
(5) A Külszoltv.
a)
1. § (3) bekezdésében a „közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény” szövegrész helyébe a „kormányzati
igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: kormányzati igazgatásról szóló törvény)” szöveg;
b)
2. § 8a. pontjában a „közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 85. § (2)” szövegrész helyébe
a „kormányzati igazgatásról szóló törvény 95. § (5)” szöveg;
c)
6. § (1) bekezdés b) pontjában a „közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel” szövegrész helyébe
a „kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel” szöveg;
d)
11. § (4) bekezdésében, 20. § (6) bekezdésében, 21. § (3)–(4) és (6) bekezdésében, 23. § (1) bekezdésében,
29. § (2) bekezdésében, 31. § (2) és (6) bekezdésében, 36. § (4) bekezdésében, 39. § b) pontjában
a „közszolgálati tisztviselőkről” szövegrész helyébe a „kormányzati igazgatásról” szöveg;
e)
a 21. § (3) bekezdésében a „közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 48. § (1) bekezdés
e) pontja” szövegrész helyébe a „kormányzati igazgatásról szóló törvény 89. § (1) bekezdése” szöveg;
f)
21. § (3) bekezdésében a „közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 48. § (7)” szövegrész
helyébe a „kormányzati igazgatásról szóló törvény 89. § (3)” szöveg;
g)
36. § (4) bekezdésében a „határozott idejű áthelyezéssel” szövegrész helyébe a „külszolgálati kirendeléssel”
szöveg;
h)
36. § (4) bekezdésében az „állományába” szövegrész helyébe a „központosított álláshely-állományába” szöveg;
lép.
(6) Hatályát veszti a Külszoltv. 58. § (10a) bekezdése.
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(7) Hatályát veszti a Külszoltv.
a)
1. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, 59. § (4) bekezdésében az „és kormányzati ügykezelőkre”;
b)
1. § (1) bekezdés f ) pontjában a „kormányzati ügykezelőre”;
c)
1. § (2) bekezdésében a „és kormányzati ügykezelőkre”;
d)
2. § 9. pontjában, 15. § (4) bekezdésében, 16. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 35/C. § (2) és
(3) bekezdésében, 3. melléklet 1. és 2. pontjában, 3. melléklet 4–5. pont nyitó szövegrészében
az „és kormányzati ügykezelő”;
e)
2. § 10. pontjában a „vagy a kormányzati ügykezelőt”;
f)
2. § 11. pontjában, 11. § (3) bekezdésében, 21. § (3) bekezdésében a „vagy kormányzati ügykezelőt”;
g)
2. § 13. pontjában a „valamint kormányzati ügykezelő,”;
h)
2. § 18. pontjában a „, kormányzati ügykezelője”, és az „és kormányzati ügykezelőt is”;
i)
II. fejezet címében a „ÉS KORMÁNYZATI ÜGYKEZELŐK”;
j)
11. § (2) bekezdésében, 20. § (6) bekezdésében, 21. § (1) és (3)–(4) bekezdésében a „vagy kormányzati
ügykezelő”;
k)
11. § (2) bekezdésében a „vagy kormányzati ügykezelőként”;
l)
15. § (1) bekezdésében, 43. §-ában az „és kormányzati ügykezelője”;
m)
15. § (1) bekezdésében, 33. § (2) bekezdésében az „és kormányzati ügykezelőt”;
n)
16. § (1) bekezdés e) pontjában, 58. § (3) bekezdésében az „és kormányzati ügykezelők”;
o)
21. § (1) és (3) bekezdésében a „ , kormányzati ügykezelőt”;
p)
21. § (5) bekezdésében a „, kormányzati ügykezelő”;
q)
23. § (1) bekezdésében az „, azonban tartós külszolgálatának időtartama alatti, a közszolgálati tisztviselőkről
szóló törvény szerinti besorolási fokozatban bekövetkezett változásokról a kihelyező vezető folyamatosan
értesíti”;
r)
27. § (3) bekezdésében a „A helyettesítésre egyebekben a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény
átirányításra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.”;
s)
60. § (3) bekezdés d) és e) pontjában a „, kormányzati ügykezelők”;
t)
60. § (3) bekezdés e) pontjában a „kormányzati ügykezelőkkel, ”
szövegrész.
328. §		
[A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény módosítása]
(1) A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Stt.) 7. § (4) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(4) A kormányzati igazgatásról szóló CXXV. törvény 262. § (2) bekezdésében foglaltakat a KSH vonatkozásában nem
kell alkalmazni.”
(2) Az Stt. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § Törvény eltérő rendelkezése hiányában a KSH elnöke és elnökhelyettesei jogviszonyára – az e törvényben
foglalt eltérésekkel – a kormányzati igazgatásról szóló törvény szakmai vezetői álláshelyet betöltő
kormánytisztviselőjére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.”
(3) Az Stt. 7. § (1) bekezdésében a „kormányhivatalként” szövegrész helyébe a „kormányzati főhivatalként” szöveg lép.
329. §		
[A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény módosítása]
A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 12. § (2) bekezdés a) pontjában az „a központi
államigazgatási szervekről szóló törvény szerinti önálló szabályozó szerv, autonóm államigazgatási szerv
és kormányhivatal” szövegrész helyébe az „az önálló szabályozó szerv, az autonóm államigazgatási szerv és
a kormányzati főhivatal” szöveg lép.
330. §		
[A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény módosítása]
A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 34. § 12. pont c) alpontjában az „az állami szolgálati
jogviszony, a kormányzati szolgálati viszony” szövegrész helyébe az „a kormányzati szolgálati jogviszony, a politikai
szolgálati jogviszony, a biztosi jogviszony” szöveg lép.
331. §		
[Az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatályon kívül helyezése]
Hatályát veszti az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény.
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332. §		
[Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés]
(1) A 295. § (1) bekezdése az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése és 23. cikke alapján sarkalatosnak minősül.
(2) A 295. § (2) bekezdése az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése, 2. cikk (1) bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése
alapján sarkalatosnak minősül.
(3) A 301. § az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
(4) A 320. § (1) bekezdése az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
333. §		
[Az Európai Unió jogi aktusainak való megfelelés]
E törvény az Európai Unió következő uniós jogi aktusainak való megfelelést szolgálja:
a)
az Európai Parlament és a Tanács 2003/88/EK irányelve (2003. november 4.) a munkaidő-szervezés egyes
szempontjairól;
b)
a Tanács 91/533/EGK irányelve (1991. október 14.) a munkaadónak a munkavállalóval szembeni, a szerződés,
vagy a munkaviszony feltételeiről való tájékoztatási kötelezettségéről;
c)
a Tanács 1999/70/EK irányelve (1999. június 28.) az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó
munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról;
d)
a Tanács 97/81/EK irányelve (1997. december 15.) az UNICE, a CEEP és az ESZSZ által a részmunkaidős
foglalkoztatásról kötött keretmegállapodásról;
e)
az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és
családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint
az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK,
a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről,
24. cikk;
f)
a Tanács 2010/18/EU irányelve (2010. március 8.) a BUSINESSEUROPE, az UEAPME, CEEP és ESZSZ által a szülői
szabadságról kötött, felülvizsgált keretmegállapodás végrehajtásáról és a 96/34/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről;
g)
a Tanács 92/85/EGK irányelve (1992. október 19.) a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók
munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről (tizedik
egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében);
h)
a Tanács 2003/9/EK irányelve (2003. január 27.) a menedékkérők befogadása minimumszabályainak
megállapításáról;
i)
az Európai Parlament és a Tanács 2011/95/EU irányelve (2011. december 13.) a harmadik országbeli
állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes
menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó
szabályokról;
j)
a Tanács 2005/85/EK irányelve (2005. december 1.) a menekültstátusz megadására és visszavonására
vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályairól.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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1. melléklet a 2018. évi CXXV. törvényhez
I. Illetménytábla a minisztériumok részére
A)

B)

C)

besorolási fokozat megnevezése

illetmény alsó határa

illetmény felső határa

1.

kormánytanácsos

250 000 Ft

500 000 Ft

2.

vezető-kormánytanácsos

350 000 Ft

650 000 Ft

3.

kormány-főtanácsos

400 000 Ft

750 000 Ft

4.

vezető-kormányfőtanácsos

600 000 Ft

1 500 000 Ft

5.

osztályvezető

700 000 Ft

1 400 000 Ft

6.

főosztályvezető

800 000 Ft

1 500 000 Ft

7.

helyettes államtitkár

1 300 000 Ft

1 650 000 Ft

8.

közigazgatási államtitkár

1 500 000 Ft

1 900 000 Ft

II. Illetménytábla a kormányzati főhivatalok és a központi hivatalok részére
A)

B)

C)

besorolási fokozat megnevezése

illetmény alsó határa

illetmény felső határa

1.

hivatali tanácsos

200 000 Ft

350 000 Ft

2.

vezető-hivatalitanácsos

300 000 Ft

500 000 Ft

3.

hivatali főtanácsos I.

400 000 Ft

600 000 Ft

4.

hivatali főtanácsos II.

450 000 Ft

700 000 Ft

5.

vezető-hivatalifőtanácsos

500 000 Ft

1 200 000 Ft

6.

osztályvezető

400 000 Ft

1100 000 Ft

7.

főosztályvezető

550 000 Ft

1 300 000 Ft

2. melléklet a 2018. évi CXXV. törvényhez
Illetménytábla a kormányhivatalok részére
A) Felsőfokú végzettséggel rendelkező kormánytisztviselők
A)
Előmeneteli fokozat megnevezése

B)

C)

Előmeneteli fokozat szerinti illetmény

Előmeneteli fokozat szerinti illetmény

alsó határa (Ft)

felső határa (Ft)

a mindenkori garantált
bérminimum összege

300 000

1.

Kormányhivatali fogalmazó I.

2.

Kormányhivatali tanácsos I.

230 000

380 000

3.

Kormányhivatali főtanácsos I.

280 000

450 000

4.

Kormányhivatali vezető-főtanácsos I.

350 000

500 000
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B) Érettségi végzettséggel rendelkező kormánytisztviselők
A)
Előmeneteli fokozat megnevezése

B)

C)

Előmeneteli fokozat szerinti illetmény

Előmeneteli fokozat szerinti illetmény

alsó határa (Ft)

felső határa (Ft)

1.

Kormányhivatali fogalmazó II.

a mindenkori garantált
bérminimum összege

200 000

2.

Kormányhivatali tanácsos II.

a mindenkori garantált
bérminimum összege

280 000

3.

Kormányhivatali főtanácsos II.

230 000

330 000

4.

Kormányhivatali vezető-főtanácsos II.

250 000

400 000

C) Kiemelt ügyintézői osztály
A)
Előmeneteli fokozat megnevezése

B)

C)

Előmeneteli fokozat szerinti illetmény

Előmeneteli fokozat szerinti illetmény

alsó határa (Ft)

felső határa (Ft)

1.

Kormányhivatali szakértő

300 000

400 000

2.

Kormányhivatali szakértő tanácsos

340 000

500 000

3.

Kormányhivatali szakértő főtanácsos

360 000

600 000

D) Vezetők
A)
A vezetői szint megnevezése

B)

C)

A vezetői szint szerinti illetmény

A vezetői szint szerinti illetmény

alsó határa (Ft)

felső határa (Ft)

1.

Főosztályvezető

530 000

800 000

2.

Osztályvezető

420 000

700 000

E) Kormányzati ügykezelő
A)
Előmeneteli fokozat megnevezése

B)

C)

Előmeneteli fokozat szerinti illetmény

Előmeneteli fokozat szerinti illetmény

alsó határa (Ft)

felső határa (Ft)

1.

Kormányzati ügykezelő 1.

145 000

170 000

2.

Kormányzati ügykezelő 2.

170 000

220 000

3.

Kormányzati ügykezelő 3.

200 000

260 000

4.

Kormányzati ügykezelő 4.

230 000

300 000
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3. melléklet a 2018. évi CXXV. törvényhez

A KÖZSZOLGÁLATI ALAPNYILVÁNTARTÁS ADATKÖRE
A kormánytisztviselő
I/A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

családi és utóneve (születési családi és utóneve), neme
születési helye, ideje
anyja születési családi és utóneve
lakóhelye, lakáscíme, tartózkodási helye, telefonszáma
családi állapota
adóazonosító jele
társadalombiztosítási azonosító jele
fizetési számlaszáma
e-mail címe és a 9. § (2) bekezdése szerinti elektronikus elérhetősége
fényképe
önéletrajza

I/B. eltartott gyermeke(i)
1.
családi és utóneve
2.
születési helye, ideje
3.
anyja születési családi és utóneve
4.
lakóhelye, lakáscíme, tartózkodási helye
5.
adóazonosító jele
6.
társadalombiztosítási azonosító jele
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

legmagasabb iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi)
szakképzettsége(i)
iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítése(i), valamint meghatározott álláshely
betöltésére jogosító okiratok adatai
tudományos fokozata
idegennyelv-ismerete
képzésre, továbbképzésre, vezetőképzésre, átképzésre vonatkozó adatai

III. A korábbi foglalkoztatásra vonatkozó adatok
1.
a munkahely megnevezése
2.
jogviszony típusának megnevezése
3.
beosztás
4.
besorolás
5.
feladatai
6.
jogviszony kezdő/befejező dátuma
7.
a megszűnés módja
IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

a kormányzati szolgálati jogviszony kezdete, a kiszámításánál figyelmen kívül hagyandó időtartamok
állampolgársága
a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma, kelte
közigazgatási alapvizsga adatai
közigazgatási szakvizsga adatai
a jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául szolgáló időtartamok
esküokmány száma, kelte
közigazgatási versenyvizsga adatai
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9.
10.
11.
12.
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

az alkalmassági vizsgálat eredményének adatai
hatósági ellenőrzés végzésére vonatkozó igazolvány adata
jogosítvány adatai
munkaidőre, rendkívüli munkaidőre, ügyeletre, készenlétre, egyéb munkaidőre, munkavégzésre vonatkozó
információk, adatok (távmunka, otthoni munkavégzés időpontja, helye)
szabadságra vonatkozó adatok (szabadság mértéke, típusa, szabadságolási időpontok-tervek)
teljesítményértékelések információi
célprémiumra vonatkozó információk
érdemek elismerésére vonatkozó információk (írásbeli dicséret, miniszteri elismerés, teljesítmény elismerés,
motivációs elismerés, álláshelyi elismerés, szolgálati elismerés)
egyéb juttatásra vonatkozó adatok (cafetéria, lakhatási jellegű támogatás, szociális, képzés és tanulmányi
támogatás)
kötelező alkalmassági vizsgálatra vonatkozó információk
családtámogatási kedvezmények
politikai felsővezető személyijövedelemadó-bevallásából a nyilvános, honlapra közzétételre szánt változat (az
összevont adóalap összege, az összevont adóalap adójának összege, az összevont adóalap adóját csökkentő
adókedvezmények összege, a külön adózó jövedelmek összege és a külön adózó jövedelmek adójának
összege)
a politikai felsővezetői tisztség betöltésének igazolása céljából kiállított igazolvány száma
kinevezéstől eltérő foglalkoztatásra vonatkozó adatok
versenytilalmi korlátozásra vonatkozó információk
kötelező képzésre vonatkozó információk
kártérítés, fegyelmi felelősségre vonatkozó adatok
érdekképviseletben betöltött tagság
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségre vonatkozó adatok
nemzetbiztonsági vizsgálat előírása, eredménye
tárgyi ellátmány adatai (gépkocsi, számítógép stb.)

V.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

az alkalmazó kormányzati igazgatási szerv neve, székhelye, statisztikai számjele
e szervnél a kormányzati szolgálati jogviszony kezdete
kormánytisztviselő jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja
feladat(ok) megnevezése és a betöltés időtartama, FEOR-szám
vezetői kinevezésének és megszűnésének adatai
jutalmazás, kitüntetés adatai
hatályos fegyelmi büntetés
pályázatának adatai
kompetenciaadatai
próbaidejének adatai

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

VI.
1.

VII.
1.
2.
VIII.
1.
2.

személyi juttatások nyilvántartása a központi létszám- és bérgazdálkodási statisztikai információs rendszer
figyelembevételével

a kormánytisztviselő munkából való távollétének jogcíme és időtartama
kormányzati kirendelésének adatai

a kormányzati szolgálati jogviszony megszűnésének, valamint a végleges és határozott idejű áthelyezés
időpontja, módja, a végkielégítés adatai
a felmentési időtartam adatai
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IX.
1.

X.
1.

az összeférhetetlenséggel összefüggő adatai, együttalkalmazási tilalomra vonatkozó adatok (gyakorolható
tevékenység, továbbá a közérdekű önkéntes tevékenység végzésére irányuló jogviszony rá vonatkozó
információk, illetve bejelentésének adata; további jogviszonyra vonatkozó adatok, előzetes engedélykérés
információi)

az állami készfizető kezességvállalással összefüggő adatok (a hitelszerződést kötő pénzintézet neve, címe;
az állami kezességvállalással biztosított hitel nagysága; a hitel lejártának időpontja)

4. melléklet a 2018. évi CXXV. törvényhez
A toborzási adatbázis adatköre
I.
1.
2.
3.
4.

családi és utónév
születési hely, idő
lakcím, telefonszám, e-mail-cím
állampolgárság

II.
1.
2.
3.
4.

szakmai tapasztalat
munkáltatói megnevezése, tevékenységi területe
betöltött feladatkör
időtartam

III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

iskolai végzettség, (szak)képzettség, képesítés
képző intézmény megnevezése (kar, szak megjelölésével)
képzés időtartama, végzés időpontja
idegennyelv-ismerete (szintje, típusa)
közigazgatási (rendészeti) vizsgák megszerzésének időpontja, oklevél száma, eredménye
informatikai ismeretek
egyéb, önkéntesen megadott adatok (pl. hobbi, érdeklődési kör)

IV.
1.

területek, amelyekről pályázat kiírása esetén hírlevélben értesülni szeretne.
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2018. évi CXXVI. törvény
a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról*
1. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása
1. §		
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 32. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(A belföldön kiállított magánokirat bejegyzés alapjául csak akkor szolgálhat, ha kitűnik belőle a keltezés helye és ideje,
továbbá, ha)
„b) két, az okiraton névvel és lakcímmel – vagy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi
CCXXXVII. törvény 6. § (1) bekezdés 108a. pontja szerinti esetben névvel és a munkáltató címével (székhelyével,
telephelyével, fióktelepével), valamint a személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvány típusával és számával –
megnevezett tanú aláírásával igazolja, hogy a nyilatkozattevő a nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását
előttük saját kezű aláírásának ismerte el, vagy”

2. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosítása
2. §		
A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § E törvény hatálya kiterjed
a) az STS értékpapírosításnak, illetve szintetikus értékpapírosításnak nem minősülő értékpapírosításra, valamint
b) a KCGE-re, az értékpapírosítást kezdeményezőre, a szponzorra, az intézményi befektetőre és az eredeti hitelezőre.”
3. §

(1) A Tpt. 5. § (1) bekezdése a következő 36a. ponttal egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában)
„36a. eredeti hitelező: az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 20. pontjában meghatározott
fogalom,”
(2) A Tpt. 5. § (1) bekezdése a következő 44a. és 44b. ponttal egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában)
„44a. értékpapírosítás: az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 1. pontjában meghatározott
fogalom,
44b. értékpapírosítást kezdeményező: az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 3. pontjában
meghatározott fogalom,”
(3) A Tpt. 5. § (1) bekezdése a következő 86a. ponttal egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában)
„86a. különleges célú gazdasági egység (KCGE): az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk
2. pontjában meghatározott fogalom,”
(4) A Tpt. 5. § (1) bekezdése a következő 113a. ponttal egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában)
„113a. STS értékpapírosítás: az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján egyszerű, átlátható és
egységesített értékpapírosításnak minősülő értékpapírosítás,”
(5) A Tpt. 5. § (1) bekezdése a következő 118. ponttal egészül ki, és a bekezdés 119. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában)
„118. szintetikus értékpapírosítás: az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 10. pontjában
meghatározott fogalom,
119. szponzor: az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 5. pontjában meghatározott
fogalom,”
(6) A Tpt. 5. § (1) bekezdése a következő 130a. ponttal egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában)
„130a. ügyletrészsorozat: az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 6. pontjában
meghatározott fogalom,”

* A törvényt az Országgyűlés a 2018. december 12-i ülésnapján fogadta el.
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4. §		
A Tpt. 21. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Tájékoztató és hirdetmény közzététele helyett a 3. számú melléklet szerinti tartalommal kell minimum
tájékoztatót készíteni olyan értékpapír nyilvános forgalomba hozatala esetén, amelynek ajánlattételi ellenértéke
tizenkét hónapon belül európai uniós szinten egymillió eurónál vagy annak megfelelő összegnél kisebb.
(1b) A kibocsátó, illetve az ajánlattevő az (1a) bekezdés szerinti minimum tájékoztatót a Felügyelet jóváhagyását
követően észszerű időn belül elérhetővé teszi a kibocsátó, illetve az ajánlattevő honlapján.”
5. §		
A Tpt. 34. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A tájékoztató teljes szövegét az (1)–(2) bekezdésben meghatározott időpontban]
„c) a Felügyeletnek elektronikus úton be kell jelenteni a 391. § (1) bekezdés 10–17. pontjában meghatározott
– a tájékoztató tartalmával megegyező – adatokkal.”
6. §		
A Tpt. 199. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A bennfentes kereskedelemre és piacbefolyásolásra az 596/2014/EU rendeletben nem szabályozott
kérdésekben e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”
7. §		
A Tpt. 213. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) E fejezet vonatkozásában befektetőnek minősül a Bszt. 4. § (2) bekezdés 66. pontja szerinti ügyfél is.”
8. §		
A Tpt. 215. § (1) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:
(Az Alap által nyújtott biztosítás nem terjed ki)
„m) az Alap tagjának könyvvizsgálója”
(követelésére, valamint a felsoroltak külföldi megfelelőinek követeléseire.)
9. §		
A Tpt. 216. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A (3) bekezdéstől eltérően, amennyiben a kifizetést végző szervezet neve tizenöt napon belül nem áll az Alap
rendelkezésére, akkor azt az Alap a rendelkezésre állást követő három napon belül kiegészítő közleményben
közzéteszi.”
10. §		
A Tpt. NYOLCADIK RÉSZÉNEK helyébe a következő rész lép:

„NYOLCADIK RÉSZ
ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK
XXV. FEJEZET
A KCGE-RE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
229. § (1) A KCGE az értékpapírosítási tevékenységet csak kizárólagos tevékenységként végezheti. A KCGE csak
részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság vagy az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező
jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezet fióktelepe lehet. A KCGE nem folytathat olyan tevékenységet
és nem vállalhat olyan kötelezettséget, amely az értékpapírosítási tevékenységével összefüggő kötelezettségein
túli, egyéb kötelezettségvállalást jelent. A KCGE nem terhelheti meg a kibocsátás fedezetéül szolgáló követelést.
A KCGE nem lehet a Ptk. Harmadik könyvében szabályozott vállalatcsoport tagja.
(2) A KCGE az értékpapírosítási tevékenység végzését a Felügyeletnek történő bejelentést követően kezdheti meg.
(3) A KCGE más vállalkozásban részesedéssel nem rendelkezhet, továbbá nem szerezhet meg más KCGE által
kibocsátott értékpapírt.
(4) A KCGE-nek működése során az értékpapírosítást kezdeményezőtől való függetlenségét és befolyásmentességét
folyamatosan biztosítania kell.
(5) A KCGE eszközeinek tíz százaléka erejéig vehet fel hitelt.
(6) Nem lehet a KCGE vezető tisztségviselője
a) az értékpapírosítást kezdeményező munkavállalója vagy volt munkavállalója, e jogviszonyának megszűnésétől
számított öt évig;
b) az a személy, aki az értékpapírosítást kezdeményező vagy annak vezető tisztségviselői számára és javára
ellenérték fejében megbízási jogviszony alapján tevékenységet folytat;
c) a KCGE tagjának vagy részvényesének alapítója vagy az alapító olyan tulajdonosa, aki közvetve vagy közvetlenül
a leadható szavazatok legalább harminc százalékát birtokolja, vagy ilyen személynek közeli hozzátartozója vagy
élettársa;
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d) a KCGE könyvvizsgálója vagy a könyvvizsgáló társaság tagja, illetve alkalmazottja e jogviszony megszűnésétől
számított három évig.
230. § (1) A KCGE nevében és hivatalos dokumentumain szerepelnie kell az „értékpapírosításban közreműködő”
kifejezésnek.
(2) A KCGE köteles évente közzétenni honlapján a mögöttes eszközállomány teljesítésének alakulására vonatkozó
adatokat.

XXVI. FEJEZET
EGYES ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
231. § (1) Az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikke 1. pontjában meghatározott
értékpapírosításra az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) E fejezet rendelkezéseit az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikke 1. pontjában
meghatározott olyan értékpapírosításra kell alkalmazni, amely nem minősül STS értékpapírosításnak, illetve
szintetikus értékpapírosításnak.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott értékpapírosításra az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendelet
rendelkezéseit az e törvényben foglaltakkal együtt kell alkalmazni.
(4) E fejezet rendelkezéseinek alkalmazása során intézményi befektető alatt az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és
tanácsi rendelet 2. cikk 12. pontjában meghatározott fogalmat kell érteni.
232. § (1) Nem ruházható át értékpapírosítás keretében
a) az érvénytelen vagy hatálytalan szerződésen alapuló követelés,
b) olyan szerződésen alapuló követelés, amely érvénytelenségének vagy hatálytalanságának megállapítása iránt per
van folyamatban,
c) az a követelés, amelynek átruházását jogszabály tiltja,
d) a nem jogügyleten alapuló követelés, továbbá
e) minden egyéb olyan követelés, amellyel kapcsolatban a Ptk. hatálybalépését megelőzően a felek a követelés
átruházását írásban kizárták.
(2) Kizárólag olyan követelés ruházható át értékpapírosítás keretében, amely az átruházáskor az értékpapírosításon
kívül – sem részben, sem egészben – nem szolgál más követelés biztosítékaként.
(3) Az értékpapírosítás keretében a követelések a KCGE vagyonába kerülnek át a követelés átruházását keletkeztető
szerződésben meghatározott időpontban.

A KCGE elleni fizetésképtelenségi eljárások, valamint a KCGE jogutód nélküli megszüntetésének
sajátos szabályai
233. § A KCGE felszámolása során a Cstv. rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
234. § A KCGE által megszerzett eszközök a kötelezett fizetésképtelensége esetén sem vonhatók a felszámolási
vagyon, illetve a csődvagyon körébe a kötelezett és annak hitelezői által.
235. § (1) A KCGE által létrehozott egyik ügyletrészsorozat nemteljesítése esetén ezen sorozat befektetője
a felszámolási eljárás keretében nem igényelheti követelése kielégítését a KCGE által létrehozott másik
ügyletrészsorozatban lévő követeléssel szemben, valamint nem kezdeményezhet végrehajtási eljárást a KCGE által
létrehozott másik ügyletrészsorozatban lévő követeléssel szemben.
(2) Az egymástól elkülönítetten értékpapírosított követeléscsoportokat egymástól függetlenül kell bevonni
a felszámolási vagyonba.
(3) Valamely követeléscsoport felszámolásba történő bevonása nem eredményezheti az ugyanazon KCGE-hez
tartozó többi követeléscsoport felszámolásba való bevonását. A felszámolásba bevont követeléscsoport hitelezői
kizárólag az adott, felszámolásba bevont követeléscsoport tekintetében kereshetnek kielégítést.
(4) Az egymástól elkülönítetten értékpapírosított és a felszámolásba egymástól függetlenül bevont
követeléscsoportokat a KCGE felszámolásakor a Cstv. 57. § (1) bekezdés e) pontját követő és az f ) pontját megelőző
kielégítési csoportba szükséges sorolni azzal, hogy e követelések a követelések arányában kerülnek kielégítésre.
236. § (1) A felszámoló teljes körű kifizetési tilalmat rendel el, ha a felszámolási vagyon jogszerű, a hitelezők és
az ügyfelek érdekeinek megfelelő kezelését nem ítéli biztosítottnak.
(2) A felszámolási eljárás során a felszámoló dönthet a KCGE szerződéses kötelezettségei állományának egyben,
ellenérték fejében történő átruházásáról.
237. § (1) A KCGE végelszámolására a Ctv. rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A KCGE által kibocsátott értékpapírokon alapuló követelések teljes kielégítését megelőzően
a KCGE végelszámolása nem kezdeményezhető.
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(3) Az egymástól elkülönítetten értékpapírosított követeléscsoportokat egymástól függetlenül kell bevonni
a KCGE végelszámolásába. Egy adott követeléscsoport hitelezői kizárólag az adott követeléscsoport tekintetében
kereshetnek kielégítést.
(4) A KCGE végelszámolása során a Ctv. 105. §-a nem alkalmazható.
238. § (1) A KCGE kényszertörlésére a Ctv. rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A KCGE tekintetében nincs helye kényszertörlési eljárásnak a Ctv. 116. § (1) bekezdés a) és b) pontjában
meghatározott esetekben.”
11. §		
A Tpt. 391. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Felügyelet nyilvántartásba veszi a következő adatokat és az azokban bekövetkezett változásokat:
1. a tőzsde, a központi szerződő fél és a központi értéktár neve, székhelye;
2. a tőzsde, a központi szerződő fél és a központi értéktár alapításának időpontja;
3. a tőzsde, a központi szerződő fél és a központi értéktár tevékenységi köre;
4. a tőzsde, a központi szerződő fél és a központi értéktár jegyzett tőkéjének mértéke;
5. a tőzsde, a központi szerződő fél és a központi értéktár tulajdonszerzés szempontjából engedély- vagy
bejelentésköteles tulajdonosainak családi és utóneve, születési helye és ideje, anyja neve (a továbbiakban együtt:
természetes személyazonosító adatai), lakcíme, illetve cégneve; székhelye; más társaságban lévő részesedésének
mértéke;
6. a tőzsde, a központi szerződő fél és a központi értéktár vezető állású személyeinek természetes személyazonosító
adatai, lakcíme;
7. a tőzsde, a központi szerződő fél és a központi értéktár tevékenysége megkezdésének időpontja;
8. a tőzsde, a központi szerződő fél és a központi értéktár tulajdonában álló vállalkozások neve, székhelye,
tevékenysége;
9. a tőzsde, a központi szerződő fél és a központi értéktár fióktelepe létesítésének időpontja és helye;
10. a kibocsátó neve, székhelye;
11. a kibocsátó alapításának időpontja;
12. a kibocsátó jegyzett tőkéjének nagysága;
13. a kibocsátó vezető állású személyeinek természetes személyazonosító adatai, lakcíme, a kibocsátóban fennálló
részesedésük (ideértve a részesedés megszerzésére vonatkozó opciót és egyéb jogokat is) mértéke;
14. a kibocsátó tulajdonosainak természetes személyazonosító adatai (cégneve), lakcíme (székhelye), más
társaságban lévő részesedésének mértéke;
15. a forgalomba hozatal adatai;
16. a bennfentes személyek természetes személyazonosító adatai (cégneve), lakcíme (székhelye);
17. a kibocsátó könyvvizsgálójának természetes személyazonosító adatai (cégneve), lakcíme (székhelye);
18. az engedélyezett tájékoztató;
19. a közzétételre kötelezett által megjelölt közzétételi hely;
20. a KCGE cégneve, székhelye;
21. a KCGE vezető állású személyeinek természetes személyazonosító adatai, lakcíme;
22. a KCGE tulajdonosainak természetes személyazonosító adatai (cégneve), lakcíme (székhelye), más társaságban
lévő részesedésének mértéke.”
12. §		
A Tpt. 400. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az 596/2014/EU rendelet megsértése esetén a Felügyelet
a) megállapítja a jogsértés tényét, és megtiltja a jogsértésért felelős személy számára a jogsértő magatartás
folytatását és megismétlését,
b) kötelez a jogsértésből származó nyereség vagy az amiatt elkerült veszteség összegének ellentételezésére, ha
az összegszerűen meghatározható,
c) nyilvános figyelmeztetést alkalmaz, amelyben megnevezi a jogsértésért felelős személyt és a jogsértés jellegét,
d) visszavonja vagy felfüggeszti a befektetési vállalkozás befektetési szolgáltatás végzésére, kiegészítő szolgáltatás
nyújtására jogosító engedélyét,
e) ideiglenesen eltiltja befektetési vállalkozás vezetői feladatainak ellátásától, illetve a sajátszámlás kereskedéstől
a befektetési vállalkozás vezető testülete bármely olyan tagját vagy bármely olyan természetes személyt, akinek
a jogsértésért való felelősségét megállapították,
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f ) véglegesen eltiltja befektetési vállalkozás vezetői feladatainak ellátásától a befektetési vállalkozás vezető testülete
bármely olyan tagját vagy bármely olyan természetes személyt, akinek az 596/2014/EU rendelet 14. és 15. cikkében
foglalt jogsértések többszöri elkövetéséért való felelősségét megállapították.”
13. §		
A Tpt. 405. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az 596/2014/EU rendelet megsértése esetén a bírság mértéke
a) természetes személy esetében
aa) az 596/2014/EU rendelet 14. és 15. cikkének megsértése esetén legfeljebb 2 000 000 000 forint,
ab) az 596/2014/EU rendelet 16. és 17. cikkének megsértése esetén legfeljebb 2 000 000 000 forint,
ac) az 596/2014/EU rendelet 18., 19. és 20. cikkének megsértése esetén legfeljebb 2 000 000 000 forint;
b) vállalkozás esetében
ba) az 596/2014/EU rendelet 14. és 15. cikkének megsértése esetén legfeljebb 4 667 550 000 forint vagy
a döntéshozó szerv által legutoljára jóváhagyott éves beszámoló szerinti árbevétel 15%-a azzal, hogy ha
a vállalkozás anyavállalat vagy anyavállalat olyan leányvállalata, amelyik a számviteli jogszabályok alapján
konszolidált beszámoló készítésére kötelezett, akkor a figyelembe veendő éves árbevétel a legutolsó, az anyavállalat
döntéshozó szerve által jóváhagyott konszolidált beszámoló szerinti éves árbevétel vagy a számviteli jogszabályok
szerinti, annak megfelelő bevétel,
bb) az 596/2014/EU rendelet 16. és 17. cikkének megsértése esetén legfeljebb 2 000 000 000 forint vagy
a döntéshozó szerv által legutoljára jóváhagyott éves beszámoló szerinti árbevétel 2%-a, azzal, hogy ha a vállalkozás
anyavállalat vagy anyavállalat olyan leányvállalata, amelyik a számviteli jogszabályok alapján konszolidált
beszámoló készítésére kötelezett, akkor a figyelembe veendő éves árbevétel a legutolsó, az anyavállalat döntéshozó
szerve által jóváhagyott konszolidált beszámoló szerinti éves árbevétel vagy a számviteli jogszabályok szerinti,
annak megfelelő bevétel,
bc) az 596/2014/EU rendelet 18., 19. és 20. cikkének megsértése esetén legfeljebb 2 000 000 000 forint.
(4) Az 596/2014/EU rendelet megsértése esetén a bírság mértéke a jogsértésből származó nyereség vagy az amiatt
elkerült veszteség legfeljebb háromszorosa, ha a veszteség összegszerűen meghatározható.”
14. §

(1) A Tpt. az 1. melléklet szerinti 3. számú melléklettel egészül ki.
(2) A Tpt. 25. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

15. §		
A Tpt. 215. § (2) bekezdésében az „Az (1) bekezdés k)–l) pontjában” szövegrész helyébe az „Az (1) bekezdés
k)–m) pontjában” szöveg lép.
16. §		
Hatályát veszti a Tpt.
a)
21. § (2) bekezdés c) pontja,
b)
215. § (1) bekezdés c) pontja,
c)
215. § (1) bekezdés k) pontjában a „továbbá” szövegrész.

3. A fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről szóló
2003. évi XXIII. törvény módosítása
17. §

(1) A fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről szóló 2003. évi
XXIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 2. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„g) központi szerződő fél: a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 1. pontjában meghatározott
fogalom;”
(2) A Tvt. 2. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„j) résztvevő: az intézmény, a központi szerződő fél, a központi szerződő fél klíringtagja, a teljesítő fél, az elszámoló
fél, valamint a rendszerüzemeltető;”
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4. A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény módosítása
18. §		
A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Fnyt.) 1. § (2) bekezdése
a következő e)–g) ponttal egészül ki:
(E törvény hatálya nem terjed ki:)
„e) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló
törvényben szabályozott befektetési alapkezelési tevékenységre,
f ) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben szabályozott pénzügyi szolgáltatási, kiegészítő
pénzügyi szolgáltatási és bankképviseleti tevékenységre, önkéntes intézményvédelemre, valamint betétbiztosításra,
g) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek
szabályairól szóló törvény szerinti befektetési szolgáltatási tevékenységre, befektetési szolgáltatási tevékenységet
kiegészítő szolgáltatásra.”
19. §

(1) Az Fnyt. 2. § 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„13. foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatás: olyan ellátások, amelyeket a nyugdíjba vonulás elérésére vagy annak
várható elérésére való hivatkozással, vagy – amennyiben az említettek kiegészítésére szolgálnak, és kiegészítő
jelleggel biztosítják – halál, rokkantság vagy munkaviszony megszűnése esetén történő kifizetés formájában, illetve
betegség, nélkülözés vagy halál esetén támogatásra szánt kifizetések vagy szolgáltatások formájában folyósítanak
azzal, hogy nyugdíjszolgáltatás lehet az egyösszegű nyugdíjszolgáltatás, a határozott idejű járadékszolgáltatás,
az életjáradék szolgáltatás és ezek kombinációja;”
(2) Az Fnyt. 2. § 15. és 16. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E törvény alkalmazásában)
„15. határon átnyúló tevékenység: olyan nyugdíjkonstrukció működtetése, amelyre a csatlakozó foglalkoztató, illetve
a tagok és az ellátottak viszonya vonatkozásában a székhely szerinti tagállamtól eltérő tagállam foglalkoztatói
nyugdíjkonstrukciók tekintetében releváns szociális- és munkajogi jogszabályokat kell alkalmazni;
16. ellátott: nyugdíjszolgáltatásban részesülő személy;”
(3) Az Fnyt. 2. § 24. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„24. nyugdíjkonstrukció: olyan szerződés, megállapodás, vagyonkezelési meghatalmazás vagy szabályrendszer,
amely meghatározza, hogy egy nyugellátás milyen feltételek mellett kerül folyósításra;”
(4) Az Fnyt. 2. § 28. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„28. székhely szerinti tagállam: az a tagállam, amelyben a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményt
nyilvántartásba vették vagy engedélyezték, és amelyben központi ügyvezetése található, vagy amennyiben
a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmény létesítő okirata szerinti székhellyel nem rendelkezik,
az a tagállam, amelyben a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény központi ügyvezetésének helye található;”
(5) Az Fnyt. 2. § 32. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„32. tag: az az ellátottól és leendő tagtól eltérő személy, aki munkaviszonya vagy más EGT-állam jogszabálya
szerinti munkaviszonya alapján a foglalkoztatói nyugellátás feltételeit meghatározó alapszabályban, csatlakozásra
vonatkozó szerződésben, munkaszerződésben, kollektív szerződésben meghatározott foglalkoztatói
nyugdíjszolgáltatásra vonatkozó jogosultságokat szerez vagy feltételes jogszerzés alapján várhatóan jogosultságot
szerez;”
(6) Az Fnyt. 2. §-a a következő 42–52. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„42. fogadó tagállam: az a tagállam, amelynek a foglalkoztatói nyugdíjkonstrukciókra vonatkozó szociális- és
munkajogi szabályait kell alkalmazni a csatlakozó foglalkoztató, a tagok és az ellátottak kapcsolatára;
43. leendő tag: a nyugdíjkonstrukcióhoz való csatlakozásra jogosult személy;
44. átadó foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény: egy másik EGT-államban nyilvántartásba vett vagy
engedélyezett, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynek a nyugdíjkonstrukció kötelezettségeinek,
nyugdíjtechnikai tartalékainak és egyéb kötelezettségeinek és jogainak, valamint az azok fedezetéül szolgáló
eszközöknek vagy az ezen eszközök készpénz-egyenértékének egészét vagy egy részét átadó foglalkoztatói
nyugdíjszolgáltató intézmény;
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45. átvevő foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény: egy másik EGT-államban nyilvántartásba vett vagy
engedélyezett, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménytől valamely nyugdíjkonstrukció kötelezettségeinek,
nyugdíjtechnikai tartalékainak és egyéb kötelezettségeinek és jogainak, valamint az azok fedezetéül szolgáló
eszközöknek vagy az ezen eszközök készpénz-egyenértékének egészét vagy egy részét átvevő foglalkoztatói
nyugdíjszolgáltató intézmény;
46. szabályozott piac: a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben ekként meghatározott fogalom;
47. multilaterális kereskedési rendszer: a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint
az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Bszt.) ekként
meghatározott fogalom;
48. szervezett kereskedési rendszer: a Bszt.-ben ekként meghatározott fogalom;
49. tartós adathordozó: olyan eszköz, amely lehetővé teszi a tag vagy ellátott számára a neki címzett tájékoztatásnak
a jövőben is hozzáférhető módon és a tájékoztatás céljának megfelelő ideig történő tárolását, valamint a tárolt
információk változatlan formában történő megjelenítését;
50. központi ügyvezetés helye: az a hely, ahonnan a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tevékenységének
irányítása és a fő stratégiai döntéseinek meghozatala történik;
51. kiemelten fontos feladatkör: az irányítási rendszeren belül a gyakorlati feladatok elvégzésére szolgáló belső
kapacitás, amely gyakorlati feladatok magukban foglalják a kockázatkezelési feladatkört, a belső ellenőrzési
feladatkört és az aktuáriusi feladatkört is;
52. vezető állású személy: az igazgatóság tagja, a felügyelőbizottság tagja, az igazgatóság jogait gyakorló
vezérigazgató, valamint cégvezető.”
20. §		
Az Fnyt. 3. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A kockázatok és előnyök generációk közötti egyenlő megosztása alapelvének érvényesülését a foglalkoztatói
nyugdíjszolgáltató intézménynek nyugdíjkonstrukciója kialakítása és tevékenységének végzése során adott esetben
szem előtt kell tartania.
(7) A jó gazda gondosságának elvét megtartva, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a befektetési
politikájában adott esetben figyelembe veszi a befektetési döntéseknek a környezeti, a társadalmi és irányítási
szempontokra gyakorolt lehetséges hosszú távú hatásait.”
21. §		
Az Fnyt. a következő alcímmel egészül ki:

„Az irányítási rendszerre vonatkozó követelmények
9/B. § (1) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tevékenysége nagyságrendjével, jellegével, mértékével
és összetettségével arányos, hatékony, tevékenysége körültekintő és megbízható irányítását biztosító irányítási
rendszert működtet.
(2) Az irányítási rendszer keretében a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény megfelelő és átlátható szervezeti
felépítést hoz létre, egyértelműen meghatározza a felelősségi köröket, valamint a hatékony információáramlást
biztosító rendszert működtet.
(3) Az irányítási rendszer részeként a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a befektetési döntések
meghozatalakor figyelembe veszi a pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó környezeti, társadalmi és irányítási
tényezőket.
(4) Az irányítási rendszert a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény rendszeresen felülvizsgálja.
(5) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény elkészíti
a) a kockázatkezelési szabályzatot,
b) a belső ellenőrzési szabályzatot,
c) az aktuáriusi szabályzatot és
d) a kiszervezési szabályzatot.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott szabályzatokat az igazgatóság hagyja jóvá. A szabályzatokat a foglalkoztatói
nyugdíjszolgáltató intézmény jelentős változás esetén kellő időben, de legalább háromévente felülvizsgálja.
(7) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény biztosítja, hogy a vezető állású személy és a kiemelten fontos
feladatkört ellátó személy szakmailag alkalmas, üzletileg megbízható legyen.
(8) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény hatékony belső kontrollrendszert működtet. A belső
kontrollrendszer igazgatási és számviteli eljárásokat, ellenőrzési keret- és szabályrendszert, a foglalkoztatói
nyugdíjszolgáltató intézmény valamennyi szintjén megjelenő jelentéstételi szabályokat tartalmaz.
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(9) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tevékenységének folyamatos és szabályszerű végrehajtása
érdekében az intézmény méretének, belső szervezetének, tevékenysége nagyságrendjének, jellegének, mértékének
és összetettségének megfelelő és arányos rendszereket, erőforrásokat és eljárásokat alkalmaz. A foglalkoztatói
nyugdíjszolgáltató intézmény tevékenységének végrehajtása érdekében készenléti terveket dolgoz ki.”
22. §		
Az Fnyt. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynél vezető állású személynek az nevezhető ki, illetve az választható
meg, akinek személyét a megválasztás, illetve a kinevezés tervezett időpontját harminc nappal megelőzően
a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a Felügyeletnek bejelentette, és a Felügyelet az engedélyt megadta.
A Felügyelet nem adja meg az engedélyt, ha a bejelentésben megjelölt személy nem felel meg az e törvényben
foglalt feltételeknek. A Felügyelet köteles a vezető állású személy megválasztásáról, illetve kinevezéséről
engedélyező vagy azt elutasító határozatot hozni.
(2) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény az igazgatóság jogai gyakorlására vezető állású személyként
vezérigazgatót csak a Felügyelet előzetes engedélye esetén nevezhet ki. A Felügyelet erre vonatkozó eljárása során
megvizsgálja a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tevékenységének nagyságrendjét, jellegét, mértékét,
továbbá a csatlakozó foglalkoztatók irányításban betöltött szerepét. A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény
igazgatósága, illetve az igazgatóság jogait gyakorló vezérigazgatója vállal felelősséget az e törvényben és
az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítéséért, ideértve
a kiszervezett tevékenységet is.”
23. §		
Az Fnyt. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tevékenysége megkezdéséhez és folytatásához
az (5) bekezdésben foglalt kivétellel
a) vezető biztosításmatematikust (aktuáriust),
b) számviteli rendjéért felelős vezetőt,
c) belső ellenőrt,
d) vezető jogászt,
e) befektetésekért felelős vezetőt és
f ) vezető kockázatkezelőt
(a továbbiakban együtt: egyéb vezetők) köteles alkalmazni, illetőleg foglalkoztatni. A b), c), e) pontokban felsorolt
személyeket a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény kizárólag munkaviszony keretében alkalmazhatja.”
24. §		
Az Fnyt. „Egyéb vezetők” című alcíme a következő 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A. § (1) A vezető állású személyek és az egyéb vezetők engedélyezése során a szakmai alkalmasságra és az üzleti
megbízhatóságra vonatkozó feltételek vizsgálatánál a Felügyelet a Bit. 253. § és 254. § rendelkezéseit megfelelően
alkalmazza.
(2) A Felügyelet tájékoztatást nyújt a másik tagállam illetékes felügyeleti hatóságainak, továbbá az Európai
Bizottságnak – a magyar állampolgárok és magyarországi székhelyű jogi személyek vonatkozásában – a szakmai
alkalmasság és üzleti megbízhatóság igazolására szolgáló dokumentumok kiállítására jogosult hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező magyar hatóságokról.”
25. §		
Az Fnyt. a következő alcímmel egészül ki:

„Kiemelten fontos feladatkörök
11/B. § (1) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény rendelkezik a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény
méretével, belső szervezetével, tevékenysége nagyságrendjével, jellegével, mértékével és összetettségével arányos
a) kockázatkezelési,
b) belső ellenőrzési és
c) e törvényben meghatározott esetben aktuáriusi
feladatkörrel (a továbbiakban együtt: kiemelten fontos feladatkör).
(2) A csatlakozó foglalkoztatónál hasonló kiemelten fontos feladatkört ellátó személy vagy szervezeti egység
nem láthat el kiemelten fontos feladatkört a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynél. A foglalkoztatói
nyugdíjszolgáltató intézmény egy személy alkalmazásával vagy egy szervezeti egység útján is biztosíthatja
az (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt feladatkör ellátását.
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(3) A kiemelten fontos feladatköröket úgy kell kialakítani, hogy a feladatkört ellátó személyek képesek legyenek
feladataikat hatékonyan, objektíven, tisztességesen és függetlenül ellátni.
(4) A kiemelten fontos feladatkört betöltő személy a feladatkörén belül felmerülő valamennyi lényeges
megállapításáról és ajánlásáról jelentést tesz a felügyelőbizottságnak, amely meghatározza a szükséges
intézkedéseket a felmerült megállapításokkal, ajánlásokkal kapcsolatosan.
(5) Amennyiben a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény nem teszi meg a szükséges intézkedéseket
a (4) bekezdésben foglalt jelentést követően, a kiemelten fontos feladatkört betöltő személy értesíti a Felügyeletet,
ha a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény
a) a kiemelten fontos feladatkört ellátó személy felhívása ellenére nem tesz eleget jogszabályi kötelezettségének, és
ezzel veszélyezteti a tagok, ellátottak és kedvezményezettek érdekeit, vagy
b) a kiemelten fontos feladatkörrel összefüggésben a kiemelten fontos feladatkört ellátó személy felhívása ellenére
megsérti a jogszabályi előírásokat.
11/C. § (1) A kockázatkezelési feladatkör a kockázatkezelési rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokra terjed ki.
(2) A kockázatkezelési rendszer alkalmas azon kockázatok és kockázati kölcsönhatások azonosítására, mérésére,
nyomon követésére, kezelésére és jelentésére, amelyeknek egyedi vagy összesített szinten a nyugdíjkonstrukciók
ki vannak, illetve ki lehetnek téve, továbbá amelyek azonosítása a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény
igazgatósága, ügyvezetése, felügyelőbizottsága felé történő rendszeres jelentéshez szükséges.
(3) A kockázatkezelési rendszer a szükséges stratégiákból, folyamatokból és jelentési eljárásokból áll.
A kockázatkezelési rendszer hatékony, és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény szervezeti felépítésébe,
döntéshozatali folyamataiba beépül.
(4) A kockázatkezelési rendszer a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény méretével, belső szervezetével,
tevékenysége nagyságrendjével, jellegével, mértékével és összetettségével arányosan tartalmazza azokat
a kockázatokat, amelyek a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményeknél, illetve a kiszervezett tevékenységet
végzőnél felmerülhetnek.
(5) A kockázatkezelési rendszer legalább a következő területekre terjed ki:
a) biometriai kockázat vállalása és tartalékképzés;
b) eszköz-forrás gazdálkodás;
c) befektetés, különösen származtatott ügyletek, értékpapírosítások és hasonló kötelezettségvállalások;
d) likviditási és koncentrációs kockázat kezelése;
e) működési kockázat kezelése;
f ) biztosítások és más kockázatcsökkentési technikák;
g) a szavatolótőke-szükséglet számítása során figyelembe veendő kockázatok, valamint a számításba nem vett vagy
nem teljesen figyelembe vett kockázatok;
h) nyugdíjtechnikai tartalékok és szavatolótőke-szükséglet számításához külső hitelminősítő intézet értékelésének
alkalmazása esetén – amennyiben megvalósítható – a külső hitelminősítő intézet megfelelőségének értékelése; és
i) a befektetési portfólióval és annak kezelésével kapcsolatos, a környezeti, szociális és irányítási kockázatok
értékelése.
(6) A nyugdíjkonstrukción belül a tagok és ellátottak által viselt kockázatokat a tagok és ellátottak szemszögéből is
értékelni kell.
11/D. § A belső ellenőrzési feladatkör a következő feladatok ellátására terjed ki:
a) a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény belső kontrollrendszere és az irányítási rendszere egyéb elemei
megfelelő működésének és hatékonyságának,
b) a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tevékenységének a törvényesség, a biztonság, az áttekinthetőség
és a célszerűség szempontjából történő, és
c) a kiszervezett tevékenység megfelelő működésének, hatékonyságának
vizsgálata.”
26. §		
Az Fnyt. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § (1) A szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukciót, biometriai kockázatot vagy tőke-, illetve
hozamgaranciát tartalmazó nyugdíjkonstrukciót működtető foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény hatékony
aktuáriusi feladatkörrel rendelkezik.
(2) Az aktuáriusi feladatkör a következő feladatok ellátására terjed ki:
a) a nyugdíjtechnikai tartalékok számításának összehangolása és felügyelete;
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b) az alkalmazott módszertan és az alapul szolgáló modellek, valamint a nyugdíjtechnikai tartalékok számításánál
figyelembe vett feltevések megfelelőségének értékelése;
c) a nyugdíjtechnikai tartalék számításához használt adatok és feltételezések elégségességének és minőségének
értékelése;
d) a nyugdíjtechnikai tartalék számításához használt feltételezések összevetése a tapasztalatokkal;
e) a biometriai kockázatot is tartalmazó nyugdíjkonstrukcióhoz tartozó befektetési hozam felosztása;
f ) az igazgatóság tájékoztatása a nyugdíjtechnikai tartalék számításának megbízhatóságáról és megfelelőségéről;
g) az általános nyugdíjszolgáltatási kötelezettségvállalási elvekről való véleménynyilvánítás, amennyiben
a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény rendelkezik ilyennel;
h) a biztosítóval, viszontbiztosítóval kötött megállapodások megfelelőségéről való véleménynyilvánítás,
amennyiben a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény rendelkezik ilyennel; és
i) a kockázatkezelési rendszer hatékony működtetéséhez való hozzájárulás.
(3) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény az aktuáriusi feladatkör ellátására vezető biztosításmatematikust
alkalmaz. Vezető biztosításmatematikusként a Bit. 57. § (1) bekezdés a)–d) pontjában, valamint a Bit. 57. §
(2) és (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelelő személy alkalmazható azzal, hogy a szakmai
gyakorlat megszerezhető magánnyugdíjpénztárnál vagy önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnál is.
(4) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény vezető biztosításmatematikusa aláírásával igazolja:
a) az éves beszámolóban szereplő tartalékok képzésének és mértékének helyességét;
b) a szavatolótőke-szükséglet számításának helyességét;
c) a díjkalkulációk szakmai helyességét; és
d) az a)–c) pontokban foglaltakkal kapcsolatosan rendelkezésre álló adatok elégséges, teljes és összehangolt
jellegét, valamint az alkalmazott módszereknek a kockázatok természetéhez való igazodását.
(5) A vezető biztosításmatematikus készíti el a szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukció
esetén a jogosultság tőkeértékének megállapítására vonatkozó módszertant. A módszertant a vezető
biztosításmatematikus évente felülvizsgálja.
(6) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény vezető biztosításmatematikusa az éves beszámolóval együtt,
ahhoz kapcsolódóan – a felügyeleti ellenőrzés elősegítése céljából – benyújtja a Felügyeletnek a foglalkoztatói
nyugdíjszolgáltató intézmény Bit. 211. § (3) és (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelő aktuáriusi jelentését.”
27. §		
Az Fnyt. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a belső ellenőrzési feladatkör ellátására a felügyelőbizottság
szakmai irányítása alá tartozó belső ellenőrt alkalmaz.”
28. §		
Az Fnyt. a következő alcímmel egészül ki:

„Vezető kockázatkezelő
14/C. § (1) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény vezető kockázatkezelője az lehet, aki
a) szakirányú felsőfokú – így különösen közgazdasági, aktuárius szakértő, matematikusi, jogi vagy pénzügyi –
végzettséggel rendelkezik,
b) legalább kétéves
ba) foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynél, biztosítónál vagy viszontbiztosítónál, pénzügyi felügyeletet
ellátó szervezetnél, kockázatkezelők vagy biztosításközvetítők szakmai érdekvédelmi szervénél, biztosításközvetítői
tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnél, biztosító könyvvizsgálójánál, magánnyugdíjpénztárnál, önkéntes
kölcsönös biztosító pénztárnál szerzett kockázatkezelői szakmai gyakorlattal, vagy
bb) szabályozott vállalkozásnál szerzett kockázatkezelési szakmai gyakorlattal
rendelkezik,
c) büntetlen előéletű, és
d) szakmai alkalmassággal és üzleti megbízhatósággal rendelkezik.
(2) Az (1) bekezdés b) pontjában előírt szakmai gyakorlat befejezése nem eshet a vezető kockázatkezelő
foglalkoztatásának kezdetét tíz évvel megelőző időpontnál korábbi időpontra.
(3) A vezető kockázatkezelő
a) ellátja a kockázatkezelési tevékenységhez tartozó feladatok irányítását,
b) felelős a kockázatkezelési rendszer működtetéséért,
c) aláírásával igazolja a kockázatértékelési szabályzatot, valamint a kockázatkezelési feladatkör ellátása során
készített számításokat, értékeléseket és jelentéseket.”
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29. §		
Az Fnyt. a következő alcímmel egészül ki:

„Javadalmazási politika
16/A. § (1) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény méretével, belső szervezetével, tevékenysége
nagyságrendjével, jellegével, mértékével és összetettségével arányos javadalmazási politikát készít. A foglalkoztatói
nyugdíjszolgáltató intézmény biztosítja a javadalmazás és annak felügyelete tekintetében az egyértelmű, átlátható
és hatékony irányítást.
(2) A javadalmazási politikát a felügyelőbizottság készíti el, az igazgatóság felel annak végrehajtásáért, melyet
legalább évente a belső ellenőr is ellenőriz.
(3) A javadalmazási politika hatálya kiterjed
a) a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény vezető állású személyére,
b) a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynél kiemelten fontos feladatkört ellátó személyre,
c) a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény azon munkavállalójára, akinek a tevékenysége lényeges hatást
gyakorol a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény kockázati profiljára, valamint
d) kiszervezés esetén a kiszervezett tevékenységet végzőre.
(4) A javadalmazási politika összhangban áll a hatékony és eredményes kockázatkezeléssel, elősegíti annak
alkalmazását, és nem ösztönözhet a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény kockázatvállalási limitjeit
meghaladó kockázatok vállalására.
(5) A javadalmazási politika a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tevékenységével, kockázati
profiljával, célkitűzéseivel, összességében a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény hosszú távú érdekével,
pénzügyi stabilitásával és teljesítményével, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által működtetett
nyugdíjkonstrukciókkal, a tagok és ellátottak hosszú távú érdekeivel összhangban áll. A javadalmazási politika
az összeférhetetlenség elkerülését célzó arányos intézkedéseket tartalmaz. A javadalmazási politika a foglalkoztatói
nyugdíjszolgáltató intézmény megbízható, óvatos és hatékony irányítását elősegíti.
(6) A javadalmazási politikát a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény legalább háromévente felülvizsgálja.
A javadalmazási politika általános alapelveit a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a honlapján közzéteszi.”
30. §		
Az Fnyt. 19. §-át megelőző alcím cím helyébe a következő alcím cím lép:

„A tevékenység kiszervezésének feltételei”
31. §

(1) Az Fnyt. 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény – az adatvédelmi előírások betartása mellett – tevékenységének
bármely elemét vagy egészét kiszervezheti. A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a kiszervezési
szabályzatban rögzíti a kiszervezés alapelveit, a kiszervezésre vonatkozó eljárást, a kiszervezett tevékenységet
végző kiválasztására vonatkozó szempontrendszert, a kiszervezett tevékenységet végző folyamatos ellenőrzésére
vonatkozó eljárást. A kiszervezésre vonatkozó szabályokat a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény jelentős
változás esetén haladéktalanul, de legalább háromévente felülvizsgálja.”
(2) Az Fnyt. 19. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A kiszervezésre vonatkozó írásbeli szerződésnek tartalmaznia kell:
a) a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény és a kiszervezett tevékenységet végző jogait és kötelezettségeit;
b) a kiszervezett tevékenység végzése során a tevékenységet végző tudomására jutott üzleti és foglalkoztatói
nyugdíjtitok megőrzésére vonatkozó kötelezettséget, felelősséget és a titok megtartása érdekében teendő
intézkedéseket, továbbá amennyiben a kiszervezéssel személyes adatok átvétele is megvalósul, az adatfeldolgozás
rendjét, a jogszabályok és az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai által támasztott adatkezelési és
adatvédelmi követelmények érvényesítésének módját;
c) a kiszervezett tevékenységet végző hozzájárulását a kiszervezett tevékenységnek a foglalkoztatói
nyugdíjszolgáltató intézmény belső ellenőre, könyvvizsgálója általi ellenőrzéséhez;
d) a kiszervezett tevékenységet végző felelősségét a tevékenység megfelelő színvonalon történő végzéséért;
e) az elvárt, a tevékenység végzésének minőségére vonatkozó részletes követelményeket;
f ) a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény részéről történő azonnali hatályú felmondás lehetőségét
a kiszervezett tevékenységet végző által történő jogszabálysértő tevékenység, illetve ismételt vagy súlyos
szerződésszegés esetén;
g) a kitételt, amely alapján a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény javadalmazási politikája a kiszervezett
tevékenységet végzőre is kiterjed.”
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(3) Az Fnyt. 19. §-a a következő (10) és (11) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A (7) bekezdés g) pontját nem kell szerepeltetni a kiszervezésre vonatkozó szerződésben, ha a kiszervezett
tevékenységet végző ÁÉKBV-alapkezelő, alternatív befektetési alapkezelő, hitelintézet vagy biztosító.
(11) A kiszervezés nem veszélyeztetheti a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény irányítási rendszerének
minőségét, a tagoknak és az ellátottaknak nyújtott folyamatos és megfelelő szolgáltatást, valamint nem növelheti
indokolatlanul a működési kockázatot. A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a kiszervezett tevékenységet
végző kiválasztása és tevékenysége folyamatos ellenőrzése során biztosítja a kiszervezett tevékenység megfelelő
működését. A kiszervezés nem akadályozhatja a Felügyeletet feladatainak teljesítésében.”
32. §		
Az Fnyt. 21. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a kiemelten fontos feladatkörök kiszervezése esetén az írásbeli
szerződés megkötését és módosítását megelőzően kellő időben tájékoztatja a Felügyeletet a kiszervezésről, illetve
a kiszervezéssel kapcsolatos változásokról.”
33. §		
Az Fnyt. 24. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Fióktelep létesítése esetén a Felügyelet által vezetett nyilvántartásban meg kell jeleníteni azon tagállamokat,
amelyekben a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény működik.”
34. §		
Az Fnyt. a következő alcímmel egészül ki:

„Határon átnyúló átadások
24/A. § (1) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény valamely nyugdíjkonstrukció kötelezettségeinek,
nyugdíjtechnikai tartalékainak, egyéb kötelezettségeinek és jogainak, valamint az azok fedezetéül szolgáló
eszközöknek vagy az ezen eszközök készpénz-egyenértékének egészét vagy egy részét egy átvevő foglalkoztatói
nyugdíjszolgáltató intézménynek adhatja át.
(2) Az átadás költségei nem háríthatóak sem az átadó foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény maradó tagjaira
és ellátottaira, sem az átvevő foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tagjaira és ellátottaira.
(3) A határon átnyúló átadás kezdeményezése előtt az átadó foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény beszerzi:
a) az érintett tagok és ellátottak, adott esetben képviselőik legalább felének egyetértését, és
b) a csatlakozó foglalkoztató egyetértését.
(4) Az átadás feltételeivel kapcsolatos információkat az átadó foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény
az átadásra vonatkozó kérelem előtt megfelelő időben az érintett tagok és ellátottak rendelkezésére bocsátja.
(5) Valamely nyugdíjkonstrukció egészének vagy részének átadása más EGT-államban bejegyzett foglalkoztatói
nyugdíjszolgáltató intézmény részére csak az átvevő foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény felügyeletének
engedélye birtokában kezdhető meg. Ezen eljárást megelőzi a Felügyelet mint az átadó foglalkoztatói
nyugdíjszolgáltató intézmény felügyeletének jóváhagyása.
(6) Az átadás engedélyezése iránti kérelmet az átvevő foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény nyújtja be
a Felügyelethez mint az átvevő foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény felügyeletéhez, amely a kérelem
engedélyezéséről vagy annak elutasításáról a benyújtásától számított három hónapon belül dönt, és erről
tájékoztatja az átvevő foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményt.
(7) A nyugdíjkonstrukció átadása során a nyugdíjkonstrukcióhoz kapcsolódó jogok, kötelezettségek, és
az azok fedezetéül szolgáló eszközök vagy ezen eszközök készpénz-egyenértéke kerül átvételre. Amennyiben
a nyugdíjkonstrukciónak csak egy része kerül átadásra, az átadásra kerülő állományt a nyugdíjkonstrukció átadásra
kerülő részével arányosan kell megállapítani.
(8) Az átvevő foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a Felügyelethez mint az átadó foglalkoztatói
nyugdíjszolgáltató intézmény felügyeletéhez benyújtott átadás engedélyezése iránti kérelem a következő
információkat tartalmazza:
a) az átadó és átvevő foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény közötti írásbeli szerződést az átvétel feltételeiről;
b) a nyugdíjkonstrukció fő jellemzőinek leírását;
c) az átadandó kötelezettségeknek vagy nyugdíjtechnikai tartalékoknak, továbbá egyéb kötelezettségeknek és
jogoknak, valamint az azok fedezetéül szolgáló eszközöknek vagy az ezen eszközök készpénz-egyenértékének
leírását;
d) az átadó és az átvevő foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény nevét, központi ügyintézésének helyét, azon
tagállamok megnevezését, ahol a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményeket nyilvántartásba vették vagy
engedélyezték;
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e) a csatlakozó foglalkoztató nevét és központi ügyvezetésének helyét;
f ) az átadásban érintett tagok, ellátottak, adott esetben képviselőik legalább felének, továbbá az érintett csatlakozó
foglalkoztató előzetes jóváhagyásának igazolását.
(9) A Felügyelet mint az átvevő foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény felügyelete az átadásra irányuló
kérelmet haladéktalanul továbbítja az átadó foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény felügyeletéhez.
(10) A Felügyelet mint az átvevő foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény felügyelete az engedélyezés során
megvizsgálja
a) az átvevő foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által az átadás engedélyezéséhez szükséges valamennyi
iratot;
b) az átvevő foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény személyi, tárgyi feltételei, pénzügyi helyzete
megfelelőségét, az intézményt működtető személyek jó hírneve, szakképesítése, tapasztalata
összeegyeztethetőségét a határon átnyúló átadással;
c) az átvevő foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tagjai és ellátottai hosszú távú érdekének, valamint
a nyugdíjkonstrukció átadott része megfelelő védelmét az átvételkor, illetve azt követően;
d) az átvevő foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény nyugdíjtechnikai tartalékai teljes fedezettel való
rendelkezését az átadás időpontjában, amennyiben az átadás határon átnyúló tevékenységet eredményez; és
e) az átadandó eszközök elégséges és megfelelő voltát az átadandó kötelezettségek, a nyugdíjtechnikai tartalékok,
egyéb kötelezettségek és jogok fedezésére, összhangban az átvevő foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény
székhelye szerinti tagállam vonatkozó előírásaival.
(11) A Felügyelet mint az átadó foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény felügyelete megvizsgálja, hogy
a) a nyugdíjkonstrukció részleges határon átnyúló átadása esetén a nyugdíjkonstrukció átadó foglalkoztatói
nyugdíjszolgáltató intézménynél maradó tagjai és ellátottai hosszú távú érdekei ne sérüljenek;
b) a tagok és az ellátottainak egyéni jogosultságai az átadást követően legalább ugyanazok maradjanak;
c) az átadandó nyugdíjkonstrukcióhoz kapcsolódó eszközök elégségesek és megfelelőek legyenek az átadandó
kötelezettségek, nyugdíjtechnikai tartalékok, egyéb kötelezettségek és jogok fedezésére.
(12) A Felügyelet mint az átadó foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény felügyelete az átvevő foglalkoztatói
nyugdíjszolgáltató intézmény felügyeletétől érkező, átadás engedélyezésére irányuló kérelem kézhezvételét
követő nyolc héten belül lefolytatja a vizsgálatot és közli annak eredményét, hogy az átvevő foglalkoztatói
nyugdíjszolgáltató intézmény felügyelete döntést hozhasson.
(13) Az engedély megtagadása esetén a Felügyelet mint az átvevő foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény
felügyelete az átadás engedélyezésére vonatkozó három hónapos engedélyezési időszakon belül megindokolja
döntését, és megadja a bírósági jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatást.
(14) A Felügyelet mint az átvevő foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény felügyelete az átadás engedélyezéséről
szóló határozat meghozatalától számított két héten belül tájékoztatja a döntésről az átadó foglalkoztatói
nyugdíjszolgáltató intézmény felügyeletét. Amennyiben az átadás határon átnyúló tevékenységet eredményez,
és az átadó foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény székhelye Magyarországon van, a Felügyelet tájékoztatja
az átvevő foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény felügyeletét a szociális és munkajog foglalkoztatói
nyugdíjakra vonatkozó követelményeiről, amely alapján a nyugdíjkonstrukciónak működnie kell. A Felügyelet
mint az átvevő foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény felügyelete az átadó foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató
intézmény felügyelete által megküldött tájékoztatást a határon átnyúló tevékenységre vonatkozó követelményekről
annak kézhezvételétől számított négy héten belül megküldi az átvevő foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató
intézménynek.
(15) Az átvevő foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény megkezdheti a nyugdíjkonstrukció működtetését, ha
a Felügyelet mint a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény felügyelete az engedélyt megadta. Az engedélyt
megadottnak kell tekinteni, ha a Felügyelet a határon átnyúló átvételre vonatkozó kérelem benyújtásától számított
három hónapon belül nem hozza meg határozatát.
(16) Amennyiben az átvevő foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény az átvételt követően határon átnyúló
tevékenységet folytat, a határon átnyúló tevékenység megkezdésére és folytatására vonatkozó rendelkezéseket
megfelelően alkalmazni kell.”
35. §		
Az Fnyt. 25. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Nem jelenti az üzleti titok és a foglalkoztatói nyugdíjtitok sérelmét
a) az illetékes hatóságok közötti, felügyeleti feladataik ellátásához köthető adatszolgáltatás,
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b) határon átnyúló szolgáltatás keretei között az érintett EGT-állam felé történő, a határon átnyúló szolgáltatás
felügyeletével kapcsolatos adatszolgáltatás,
c) a felszámoló, végelszámoló felé történő, a felszámolás és végelszámolás során feladataik ellátásához szükséges
adatszolgáltatás,
d) a felszámoló, végelszámoló és biztosításmatematikus tevékenységét ellenőrző hatóságok felé történő, feladataik
ellátásához köthető adatszolgáltatás,
e) a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó szervezet felé történő, feladatai ellátásához köthető
adatszolgáltatás,
f ) a pénzügyi rendszer stabilitásának és integritásának érdekében a csatlakozó foglalkoztatók ellenőrzését végző
hatóságok felé történő, feladataik ellátásához szükséges adatszolgáltatás.”
36. §		
Az Fnyt. 28. §-át megelőző alcím cím helyébe a következő alcím cím lép:

„A tájékoztatás alapelvei”
37. §		
Az Fnyt. 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„28. § (1) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a leendő tagok, a tagok, az ellátottak és
a kedvezményezettek részére rendszeresen naprakész tájékoztatást nyújt.
(2) A tájékoztatás megfogalmazása egyértelmű, világos, tömör és közérthető, könnyen olvasható szerkezetű,
a szóhasználat és a tartalom következetes. A tájékoztatás nem tartalmazhat megtévesztő információt. Határon
átnyúló tevékenység esetén a tájékoztatást valamennyi olyan tagállam hivatalos nyelvén el kell készíteni, ahol
a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tevékenységet végez.
(3) A tájékoztatást a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény honlapján vagy tartós adathordozón
hozzáférhetővé kell tenni. A tag, az ellátott, a kedvezményezett vagy a leendő tag kérésére a tájékoztatást
díjmentesen papíron is ki kell adni.
(4) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által nyújtott valamennyi tájékoztatásból egyértelműen ki kell
derülnie, hogy a közölt információk mely időpontra vonatkoznak.
(5) Amennyiben a tájékoztatás nyugdíjprognózist tartalmaz, a tájékoztatás tartalmaz egy felelősségkizáró
nyilatkozatot arról, hogy e prognózisok eltérhetnek a folyósítandó ellátások végső összegétől.
(6) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény
a) a leendő tagoknak legalább a 28/C. §-ban,
b) a tagoknak legalább a 28/B. § és 28/D. §-ban,
c) az ellátottaknak legalább a 28/B. § (1) bekezdés a)–k) pontjában, (3) bekezdésében és a 28/E. §-ban
meghatározott tájékoztatást biztosítja.”
38. §		
Az Fnyt. a következő alcímekkel egészül ki:

„Általános tájékoztatás
28/B. § (1) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény internetes honlapot üzemeltet. Az internetes honlapján
a következő információkat kell folyamatosan hozzáférhetővé tenni:
a) a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény nevét, címét, az ügyfélszolgálat elérhetőségeit, az engedélyező
tagállam nevét, a Felügyelet nevét és elérhetőségét,
b) az egyes nyugdíjkonstrukciók részletes leírását, a nyugdíjkonstrukcióban részt vevő tagok, ellátottak és
kedvezményezettek jogainak, kötelezettségeinek leírását,
c) a befektetési politika elveiről szóló nyilatkozatot,
d) a tagok, ellátottak és kedvezményezettek által viselt pénzügyi kockázatok leírását,
e) a nyugdíjkonstrukcióban szereplő garanciális elemekre, azok feltételeire vonatkozó tájékoztatást, illetve
garanciális elemek hiánya esetén az erre vonatkozó nyilatkozatot,
f ) amennyiben a nyugdíjkonstrukció jogosultságok védelmét biztosító mechanizmusokkal rendelkezik, illetve
ellátáscsökkentésre lehetőséget ad, az erre vonatkozó részletes tájékoztatást,
g) a nyugdíjkonstrukcióhoz kapcsolódó befektetések múltbéli teljesítményére vonatkozó tájékoztatást a tárgyévet
megelőző öt évre vonatkozóan,
h) a tagokat, ellátottakat és kedvezményezetteket terhelő költségeket,
i) a nyugdíjkonstrukciókban igénybe vehető ellátásokat, az igénylés módjára vonatkozó tájékoztatást,
j) az átlépésre vonatkozó tájékoztatást,
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k) választható portfóliós rendszert üzemeltető foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény esetében a választható
portfóliós rendszerről szóló tájékoztatást, a választásra vonatkozó eljárást, a tag nyilatkozatának hiányában
követendő eljárást, valamint a g) pontban foglalt tájékoztatást portfóliónkénti lebontásban,
l) a munkaviszony megszűnése esetén várható foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatásra vonatkozó információkat.
(2) Amennyiben a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény határon átnyúló tevékenységet is végez, akkor
az (1) és (3) bekezdésben foglalt tájékoztatást valamennyi olyan EGT-állam hivatalos nyelvén közzé kell tenni,
ahol a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény határon átnyúló tevékenységet folytat. A tájékoztatás kiterjed
a fogadó tagállamok felsorolására és a fogadó tagállamok illetékes hatóságainak elérhetőségére is.
(3) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény honlapján tájékoztatást nyújt az (1) és (2) bekezdésben
meghatározott információkban bekövetkezett, a leendő tagok, a tagok, az ellátottak és a kedvezményezettek jogait,
kötelezettségeit érintő változásokról, ideértve a nyugdíjtechnikai tartalékokat érintő jelentős változásokról, ideértve
azok tagokra, ellátottakra, kedvezményezettekre gyakorolt hatásainak magyarázatát is. A tájékoztatás a honlapra
a változások bekövetkezését követően észszerű időn belül felkerül.

A leendő tagok részére nyújtott tájékoztatás
28/C. § (1) A foglalkoztató a munkaszerződés megkötését megelőzően tájékoztatja a leendő tagot:
a) a nyugdíjkonstrukcióval kapcsolatos lényeges információkról, a várható költségekről,
b) a nyugdíjkonstrukcióban szereplő választási lehetőségekről, az ellátások típusairól,
c) a választható portfóliós rendszer üzemeltetése esetén a választható portfóliókról, azok kockázati kitettségéről,
a tag által választható portfólióról, a tag nyilatkozata hiányában alkalmazandó eljárásról, a portfólióváltáshoz
kapcsolódó költségekről,
d) a befektetési tevékenység társadalomra, környezetre és irányításra kifejtett hosszú távú hatásainak
figyelembevételére vonatkozó információkról, illetve arról, hogy a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény
befektetési döntéseinek meghozatalakor figyelembe veszi-e ezeket,
e) befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció esetén a portfólió(k) bruttó és nettó hozamrátájáról a tájékoztatás
időpontját megelőző öt évben,
f ) a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény ügyfélszolgálatának, honlapjának elérhetőségéről, továbbá
a honlapon található információk köréről.
(2) Önfoglalkoztató részére a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény nyújtja az (1) bekezdésben foglalt
tájékoztatást a csatlakozásra vonatkozó szerződés megkötése előtt.

A tagok részére nyújtott tájékoztatás
28/D. § (1) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a 28/B. §-ban felsorolt tájékoztatás legfontosabb
információiból, továbbá a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményekre, a foglalkoztatói nyugdíjra, továbbá
a kapcsolódó munkajogi és adózásra vonatkozó jogszabályi rendelkezésekről tömör összefoglaló dokumentumot
állít össze, amelyet valamennyi tag és kedvezményezett részére megküld. A dokumentum címe tartalmazza
a „számlaértesítő és intézményi tájékoztató” kifejezést. A „Számlaértesítő és intézményi tájékoztató” című
dokumentumot a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény évente kiadja, a korábban kiadotthoz képest történt
lényeges változások kiemelésével. A számlaértesítő és intézményi tájékoztató pontos és naprakész információkat
tartalmaz.
(2) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a „Számlaértesítő és intézményi tájékoztató” című dokumentumot
évente legalább egy alkalommal, legkésőbb a tárgyévet követő év március 31-éig tartós adathordozón vagy
elektronikus úton megküldi a tagoknak és kedvezményezetteknek. A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató a tag
kérésére a tájékoztatót papíralapon, díjmentesen rendelkezésére bocsátja.
(3) A tagnak küldött számlaértesítő és intézményi tájékoztató tartalmazza:
a) a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény nevét és elérhetőségeit,
b) a tag személyes adatait,
c) a tagra a hatályos jogszabályok alapján érvényes nyugdíjkorhatárt,
d) a tag nyugdíjkonstrukcióját, a kapcsolódó garanciális elemekre vonatkozó információkat,
a nyugdíjkonstrukcióhoz kapcsolódó tartalékokról szóló tájékoztatást, a nyugdíjkonstrukció egészének
finanszírozási szintjére vonatkozó tájékoztatást,
e) a tag tagsági jogviszonyának kezdetét,
f ) a Felügyelet internetes honlapjának címét,
g) a nyugdíjkonstrukcióval, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény befektetési politikájával, éves
beszámolóival kapcsolatos további tájékozódás módjáról szóló tájékoztatást, és
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h) a tagokat érintő, az előző számlaértesítő és intézményi tájékoztató kiadásának időpontját követően
bekövetkezett jogszabályi változásokat.
(4) A (3) bekezdésben meghatározottakon túl a befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció esetén
a számlaértesítő és intézményi tájékoztató tartalmazza az adott tagra vonatkozó adatok tekintetében:
a) a tárgyévi nyitó egyenleget vagy a más foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményből a tárgyévben áthozott
követelést,
b) a csatlakozó foglalkoztató által a tárgyévben fizetett hozzájárulást, a tag által a tárgyévben fizetett kiegészítést,
c) a tagi számlán jóváírt kedvezményezetti jogon áthozott követelést (jóváírt egyéb bevételeket),
d) a befektetési tevékenység tárgyévi eredményét (befektetési tevékenység tagi számlára jutó nettó
hozambevételeit),
e) a tagi követelés nyilvántartási záróértékét (piaci értékét),
f ) az értékelési különbözetet,
g) a tag által választott befektetési portfólió megnevezését,
h) a tagsági jogviszony kezdetétől felhalmozott hozam mértékét,
i) a tagra irányadó nyugdíjkorhatár betöltésekor várható egyéni számla egyenlegre vonatkozó becslést,
j) a tárgyévben a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények által levont költségeket, és
k) a nyugdíjkonstrukcióban foglalt garanciákról való tájékoztatást.
(5) A (3) bekezdésben meghatározottakon túl a szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukció esetén
a számlaértesítő és intézményi tájékoztató tartalmazza:
a) a csatlakozó foglalkoztató által befizetett hozzájárulás, valamint a tag által a tárgyévben fizetett kiegészítés
összegét,
b) a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatás várható összegére vonatkozó tájékoztatást,
c) a munkaviszony megszűnése esetén várható foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatásra vonatkozó információkat,
d) a korábbi években megszerzett nyugdíjjogosultságok előző évi valorizációjából eredő értéknövekedés összegét,
e) a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény nyugdíjtechnikai tartalékainak a biometriai kockázatot is
tartalmazó nyugdíjkonstrukciók kötelezettségeihez viszonyított arányát (fedezettségi ráta),
f ) más foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményből a tárgyévben átutalt összeget és az abból konvertált
jogosultságok értékét, és
g) a tárgyévben a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények által levont költségeket.
(6) A nyugdíjkorhatár elérésekor a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tájékoztatást nyújt a tag részére
az igénybe vehető foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatásokról, azok igénybevételének módjáról.
(7) A várható nyugdíjszolgáltatásra vonatkozó tájékoztatás során az információ tartalmaz egy legjobb becsült
forgatókönyvet és egy kedvezőtlen forgatókönyvet, figyelembe véve a nyugdíjkonstrukció sajátos jellegét.
(8) A számlaértesítő és intézményi tájékoztató az (1)–(5) bekezdésben foglalt tájékoztatáson túl tartalmazza azt is,
hogy a következő információk hol érhetők el:
a) további információk a nyugdíjkonstrukció által a tagok számára kínált lehetőségekről,
b) az éves beszámolók, éves jelentések,
c) a befektetési politika elveiről szóló nyilatkozat,
d) járadék formában kifejezett összegekhez alkalmazott feltételezések, a járadék rátáját, időtartamát és az ellátó
típusát illetően,
e) a munkaviszony megszűnése esetén az ellátások szintjéről történő tájékoztatás, illetve ilyen esetben más
foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe történő átvitel során követendő eljárás,
f ) a választható portfóliós rendszer üzemeltetése esetén a választható portfóliók, azok kockázati kitettsége, a tag
által választható portfóliók, a portfólióváltáshoz kapcsolódó költségek,
g) a szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukció esetén a jogosultság tőkeértékének megállapítására
vonatkozó módszertan,
h) járadékszolgáltatás választása esetén a járadék kiszámítására vonatkozó eljárás, a járadékszolgáltatás nyújtásának
módja.
(9) A tag, illetve képviselője kérelmére a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény rendelkezésre bocsátja
a befektetési politika elveiről szóló nyilatkozatot, a várható nyugdíjszolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás
alapjául szolgáló feltételezéseket, módszertanra vonatkozó információkat, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató
intézmény éves beszámolóját, éves jelentését. Amennyiben a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény több
nyugdíjkonstrukciót is működtet, a tag nyugdíjkonstrukciójával kapcsolatban, jogszabályban meghatározott
feltételek szerint elkészített éves beszámolót, éves jelentést kell kiadni.
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(10) A kedvezményezettek részére a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a tagok részére megküldendő
tájékoztatást nyújtja.

Ellátottak részére nyújtott tájékoztatás
28/E. § (1) Az ellátott részére megküldött számlaértesítő tartalmazza a 28/B. § (1) bekezdés a)–k) pontjában és
a (3) bekezdésben meghatározott információkat, továbbá
a) a tárgyévben kifizetett foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatás összegét,
b) a következő évben várható szolgáltatás mértékét,
c) határozott idejű járadékszolgáltatás esetén a befektetési tevékenység tárgyévi eredményét (befektetési
tevékenység tagi számlára jutó nettó hozambevételeit), és
d) az ellátottat megillető választási lehetőségeket, a nyugdíjszolgáltatás módosításával kapcsolatos eljárást.
(2) Amennyiben a nyugdíjkonstrukció szabályai lehetőséget nyújtanak a nyugdíjszolgáltatás csökkentésére, akkor
a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a csökkentett járadék folyósítását legalább 90 nappal megelőzően
tájékoztatja az érintett ellátottakat.
(3) Az ellátott tag, illetve képviselője kérelmére a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény rendelkezésre
bocsátja a befektetési politika elveiről szóló nyilatkozatot, a várható nyugdíjszolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás
alapjául szolgáló feltételezéseket, a módszertanra vonatkozó információkat, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató
intézmény éves beszámolóját, éves jelentését. Amennyiben a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény több
nyugdíjkonstrukciót is működtet, az ellátott nyugdíjkonstrukciójával kapcsolatban, jogszabályban meghatározott
feltételek szerint elkésztett éves beszámolót, éves jelentést kell kiadni.”
39. §		
Az Fnyt. II. Fejezetének címe helyébe a következő fejezetcím lép:

„Saját kockázatértékelés, a tartalékok, a szavatoló tőke és a biztonsági tőke szabályai”
40. §		
Az Fnyt. II. fejezete az „A fedezeti tartalék” című alcímet megelőzően a következő alcímmel egészül ki:

„Saját kockázatértékelés
34/A. § (1) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény méretével, belső szervezetével, tevékenysége
nagyságrendjével, jellegével, mértékével és összetettségével arányos módon végzi és dokumentálja
kockázatértékelését.
(2) A kockázatértékeléssel kapcsolatban a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény méretével, belső
szervezetével, tevékenysége nagyságrendjével, jellegével, mértékével és összetettségével arányos
kockázatértékelési szabályzatot készít, amely legalább a következőket tartalmazza:
a) annak leírását, hogy a kockázatértékelés milyen módon épül be a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény
döntéshozatalába,
b) a kockázatkezelési rendszer eredményességének értékelését,
c) a kiemelten fontos feladatkörök kiszervezése esetén a tulajdonrésszel (részvénnyel) rendelkező vagy csatlakozó
foglalkoztatóval történő összeférhetetlenség elkerülésére vonatkozó tervet,
d) a szavatoló tőke-szükséglettel, biztonsági tőkeszükséglettel, valamint a nyugdíjtechnikai tartalékokkal
kapcsolatos követelményeknek való folyamatos megfelelés bemutatását,
e) a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény átfogó finanszírozási igényének értékelését,
f ) amennyiben a Felügyelet a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményt pénzügyi terv, szanálási terv vagy
pénzügyi helyreállítási terv elkészítésére kötelezi, annak bemutatását,
g) a tagok és ellátottak által viselt kockázatoknak, az indexálásnak, szolgáltatással meghatározott
nyugdíjkonstrukció esetén az ellátásokat csökkentő korrekciós mechanizmusai hatékonyságának leírását, különös
tekintettel az ellátások csökkentésére vonatkozó eljárás részletes leírására,
h) az ellátásokat védő mechanizmusok minőségi értékelését, ideértve a csatlakozó foglalkoztató által vállalt
garanciákat, kötelezettségvállalásokat, továbbá a biztosítóval, viszontbiztosítóval kötött szerződéseket,
i) a működési kockázatok értékelését és
j) amennyiben a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény befektetései során figyelembe vesz környezeti,
társadalmi vagy irányítási szempontokat, az éghajlatváltozással, erőforrás-felhasználással, környezettel kapcsolatos,
szociális, illetve az eszközök szabályozási változások miatt bekövetkező értékcsökkenésével összefüggő kockázatok
értékelését.

36056

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 208. szám

(3) A kockázatértékelést a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a kockázati profil jelentős változása
esetén haladéktalanul, de legalább háromévente egyszer elvégzi. Amennyiben a kockázatértékelés elvégzését
szükségessé tevő változás csak egyes nyugdíjkonstrukciókat érint, a kockázatértékelés elvégzését a foglalkoztatói
nyugdíjszolgáltató intézmény ezekre a nyugdíjkonstrukciókra korlátozhatja.
(4) A kockázatértékelési szabályzat az (1) bekezdésben meghatározott egyes értékelési pontok során
alkalmazott kockázatértékelési módszereket is tartalmazza. Az alkalmazott módszerek arányosak a foglalkoztatói
nyugdíjszolgáltató intézmény méretével, belső szervezetével, tevékenysége nagyságrendjével, jellegével,
mértékével és összetettségével, továbbá alkalmasak mindazon kockázatok azonosítására és értékelésére,
amelyeknek a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény rövid és hosszú távon ki van vagy ki lehet téve, és
amelyek kihatnak a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény kötelezettségei teljesítésének képességére.
(5) A kockázatértékelési szabályzatot és annak módosításait a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény
az elfogadást követő 15 napon belül megküldi a Felügyelet részére.
(6) A kockázatértékelési szabályzat a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény üzleti stratégiájának szerves része,
amelyet a stratégiai döntései során folyamatosan alkalmaz.”
41. §		
Az Fnyt. 35. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukciót, tőke- vagy hozamgaranciát tartalmazó
nyugdíjkonstrukciót vagy biometriai kockázatot is tartalmazó nyugdíjkonstrukciót működtető foglalkoztatói
nyugdíjszolgáltató intézmény a nyugdíjtechnikai tartalékokon kívül állandó jelleggel kiegészítő eszközökkel is
rendelkezik. Ezek mértéke tükrözi a kockázat fajtáját és az eszközportfóliót valamennyi működtetett konstrukció
tekintetében. Ezek az eszközök minden előrelátható tehertől mentesek, és biztonsági tőkeként szolgálnak
a feltételezett és a tényleges költségek és nyereség közötti eltérés kiegyenlítésére.”
42. §

(1) Az Fnyt. 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A nyugdíjtechnikai tartalékok legkisebb összegét körültekintő biztosításmatematikai értékelés alapján kell
kiszámítani. A nyugdíjtechnikai tartalékot a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynek olyan mértékben kell
képeznie, hogy az a kockázatokból származó kötelezettsége folyamatos és tartós teljesítésére – az észszerűség
és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatói tevékenység tapasztalatai alapján – előreláthatóan fedezetet nyújtson.
A biztosításmatematikus a megképzés során a gazdasági és biztosításmatematikai feltételezéseket kellő
körültekintéssel választja meg a kötelezettségek értékeléséhez, figyelembe véve az esetlegesen előforduló
kedvezőtlen eltérések miatti hibahatárt.”
(2) Az Fnyt. 38. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A nyugdíjtechnikai tartalékok kiszámítása során a legmagasabb kamatlábakat körültekintően kell megválasztani
a következők figyelembe vételével:
a) a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény birtokában lévő, megfelelő eszközök hozama, valamint az előre
jelzett jövőbeni befektetési hozam,
b) a magas besorolású kötvények, államkötvények, az Európai Stabilitási Mechanizmus kötvényeinek, az Európai
Beruházási Bank kötvényeinek vagy az Európai Pénzügyi Stabilitási Eszköz kötvényeinek piaci hozama, vagy
c) az a) és b) pontban meghatározott eszközök hozamának kombinációja.
(7) A nyugdíjtechnikai tartalékok meghatározása során figyelemmel kell lenni a prudenciális elvekre, a tagság
érdekeire és a nyugdíjkonstrukciók legfőbb jellemzőire azzal, hogy a kiszámítás módszere és alapja alapvetően
stabil, azonban szükség szerint tükrözi a jogi, demográfiai vagy gazdasági környezet változását.”

43. §		
Az Fnyt. 39. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Határon átnyúló tevékenység esetén a nyugdíjtechnikai tartalékok mögött mindenkor teljes tőkefedezetet kell
biztosítani a működtetett nyugdíjkonstrukciók tekintetében. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, a Felügyelet
haladéktalanul intézkedik, és felszólítja a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményt, hogy azonnal dolgozzon
ki megfelelő intézkedéseket, és azokat késlekedés nélkül hajtsa végre oly módon, hogy a tagok és az ellátottak
megfelelő védelme biztosított legyen.”
44. §		
Az Fnyt. 40. § (2) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szavatoló tőke a következő tőkeelemekből áll:)
„f ) az adózott eredmény a kifizetett osztalékkal csökkentve; és”
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45. §		
Az Fnyt. „Pénzügyi helyreállítási terv” című alcíme a következő 44/A. §-sal egészül ki:
„44/A. § (1) A Felügyelet engedélyezheti a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynek, hogy korlátozott
ideig ne álljon rendelkezésre elegendő eszköz a nyugdíjtechnikai tartalékok fedezésére. Ebben az esetben
a Felügyelet előírja a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény számára, hogy ütemtervet is tartalmazó,
konkrét és megvalósítható helyreállítási tervet fogadjon el annak biztosítása érdekében, hogy a 38. § (1) bekezdés
rendelkezései ismét teljesüljenek (a továbbiakban: nyugdíjtechnikai helyreállítási terv).
(2) Az (1) bekezdés szerinti tervre a következő feltételek vonatkoznak:
a) a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény egy konkrét és megvalósítható helyreállítási tervet hoz létre annak
érdekében, hogy megfelelő időn belül visszaállítsák az eszközök nyugdíjtechnikai tartalékok teljes fedezéséhez
szükséges mértékét;
b) a tervet a Felügyelet hagyja jóvá;
c) a terv elkészítésénél tekintettel kell lenni a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény adott helyzetére,
különösen az eszközök és a források struktúrájára, a kockázati profilra, a likviditási tervre, a nyugellátásra jogosult
tagok életkor szerinti összetételére, a bevezetés fázisában lévő konstrukciókra, valamint azon nem vagy csak
részlegesen tőkésített nyugdíjkonstrukciókra, amelyek teljes tőkefedezet melletti működésre térnek át; és
d) valamely nyugdíjkonstrukciónak az (1) bekezdésben említett időszak alatti felszámolása esetén a foglalkoztatói
nyugdíjszolgáltató intézmény tájékoztatja a Felügyeletet, továbbá a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény
eljárást állapít meg annak érdekében, hogy a konstrukció eszközeit és annak megfelelő forrásait egy másik
foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményre, biztosítóra vagy egyéb megfelelő testületre átruházza, és ezt
az eljárást közlik a Felügyelettel, és az eljárásról a jogszabályok és az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi
aktusai által támasztott adatkezelési és adatvédelmi követelmények figyelembe vételével tájékoztatást adnak
a tagoknak vagy szükség esetén azok képviselőinek.”
46. §

(1) Az Fnyt. 46. § (1) bekezdése a következő f ) és g) ponttal egészül ki:
(A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény befektetési politikáját – az alapszabály rendelkezéseivel összhangban –
az igazgatóság alakítja ki. A befektetési politika kötelező tartalmi elemei a következők:)
„f ) az alkalmazott kockázatkezelési folyamatok leírása és
g) annak leírása, hogy a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény hogyan veszi figyelembe a befektetések
környezetre, társadalomra és irányításra gyakorolt lehetséges hosszú távú hatásait.”
(2) Az Fnyt. 46. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény az általa kezelt nyugdíjkonstrukciókról negyedévente
a Felügyelet által meghatározott formában és módon – a befektetési politika elveivel való összhangra vonatkozó
elemzést is tartalmazó – portfólió-jelentést küld a Felügyeletnek.”
(3) Az Fnyt. 46. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a befektetési politika elveiről szóló nyilatkozatot a honlapján
közzéteszi, továbbá az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében, ennek hiányában a székhelyén kifüggeszti.”

47. §		
Az Fnyt. 47. § (5a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5a) A Felügyelet a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tevékenységének méretét, jellegét, nagyságrendjét
és összetettségét figyelembe véve értékeli a kockázatmenedzsment során alkalmazott hitelminősítési eljárások
megfelelőségét, ideértve a hitelminősítő intézetekről szóló, 2009. szeptember 16-i 1060/2009/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott hitelminősítő intézetek által kiadott
hitelminősítések befektetési politikában meghatározott szerepét, és szükség esetén ösztönzi az ilyen hivatkozások
hatásainak mérséklését annak érdekében, hogy csökkenjen e hitelminősítések kizárólagos és automatikus
figyelembevétele.”
48. §		
Az Fnyt. 48. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az elismert értékpapírpiacon vagy más szabályozott piacon, multilaterális kereskedési rendszeren vagy
szervezett kereskedési rendszeren nem forgalmazott pénzügyi eszközöket csak a kockázati kitettségre figyelemmel,
kellő óvatossággal megválasztott, alacsony szinten kell tartani.”
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49. §		
Az Fnyt. 50. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„50. § (1) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a letétkezelési feladatok ellátásával a kollektív befektetési
formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényben meghatározott
letétkezelőt bíz meg.
(2) A letétkezelő megbízása írásbeli szerződéssel történik. A szerződés rendelkezik az e törvényben
meghatározott, a letétkezelő által letétkezelői feladatkörében elvégzendő funkciók ellátásához szükségesnek
tartott információáramlásról. A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény kiszervezett vagyonkezelése esetén
a megbízott vagyonkezelő a napi ügyletekről teljeskörűen tájékoztatja a letétkezelőt.
(3) A letétkezelésre vonatkozó szerződésben a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény előírja, hogy
a letétkezelő a számlán nyilvántartható összes pénzügyi eszközt, illetve valamennyi fizikailag leszállítható pénzügyi
eszközt letétben őrzi.
(4) A letétkezelésre vonatkozó szerződésben a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény előírja, hogy
a letétkezelő a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által átadott bizonyítékok alapján minden egyéb,
nem leszállítható eszköz tekintetében meggyőződik arról, hogy a szóban forgó eszközök a foglalkoztatói
nyugdíjszolgáltató intézmény tulajdonát képezik-e, és naprakész nyilvántartást vezet azokról az eszközökről,
amelyek megállapítása szerint a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tulajdonát képezik.
(5) A letétkezelésre vonatkozó szerződésben a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény előírja, hogy
a letétkezelő a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény nevében nyitott számlán kezeli a foglalkoztatói
nyugdíjszolgáltató intézmény pénzügyi eszközeit.
(6) A letétkezelésre vonatkozó szerződésben a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény előírja, hogy
a letétkezelő számláit és nyilvántartásait naprakészen és úgy vezeti, hogy azok
a) pontosak legyenek és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény pénzügyi eszközei és pénzeszközei
állományáról mindenkor valós képet mutassanak, és
b) alapján bármikor, késedelem nélkül biztosítható legyen a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményhez tartozó
pénzügyi eszközök és pénzeszközök elkülönített kimutatása.
(7) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény – kiszervezett vagyonkezelés esetén a vagyonkezelő – és
a letétkezelő között sem közvetlen, sem tíz százalékot meghaladó közvetett tulajdonosi kapcsolat nem lehet.
(8) A letétkezelésre vonatkozó szerződésben a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény előírja, hogy
amennyiben a letétkezelő olyan tevékenységeket végez, amelyek a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménnyel,
a tagokkal és ellátottakkal kapcsolatban összeférhetetlenséget okozhatnak, akkor
a) a letétkezelő letétkezelői szolgáltatását egyéb esetlegesen összeférhetetlen tevékenységeitől működési és
szervezeti, irányítási szempontból elválasztja,
b) az esetleges összeférhetetlenségeket feltárja, kezeli, nyomon követi, és
c) a tagokkal és ellátottakkal, valamint a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény igazgatóságával közli.
(9) A letétkezelésre vonatkozó szerződésben a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény kiköti, hogy a letétkezelő
tevékenységét tisztességesen, magas szakmai színvonalon, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tagjai,
ellátottai és kedvezményezettjei érdekében különös gondossággal végzi.
(10) A letétkezelésre vonatkozó szerződésben a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény kiköti, hogy
a letétkezelő felelősséggel tartozik a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény, annak tagjai, ellátottai és
kedvezményezettjei azon elszenvedett veszteségéért, amelyek a letétkezelő a kötelezettségeinek elmulasztásából
vagy azok nem megfelelő végrehajtásából fakadnak. Az ettől eltérő kikötés semmis.
(11) A letétkezelésre vonatkozó szerződésben a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény kiköti, hogy
a letétkezelő felelősségét nem befolyásolja az, ha a letétkezelés céljából átvett eszközök egy részét vagy egészét
harmadik fél al-letétkezelésébe adta.
(12) A letétkezelésre vonatkozó szerződésben a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény előírja, hogy
a letétkezelő a (3)–(6) bekezdésben meghatározott feladatain túl
a) végrehajtja a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény megbízásait, kivéve, ha azok ellentétben állnak
valamely jogszabály rendelkezésével vagy a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény belső szabályzataival;
b) gondoskodik arról, hogy a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény eszközeit érintő ügyletek során
az ellenérték a szokásos határidőn belül rendelkezésre álljon; és
c) biztosítja, hogy a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény az eszközökből származó jövedelmet
a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény belső szabályzataival összhangban használja fel.”
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50. §		
Az Fnyt. 58. §-t megelőző alcím cím helyébe a következő alcím cím lép:

„A felügyelet általános elvei”
51. §		
Az Fnyt. 58. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„58. § (1) A Felügyelet eljárására az MNBtv. rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A Felügyelet felügyeleti jogkörében végzett tevékenységét kellő időben, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató
intézmény tevékenységeinek nagyságrendjével, jellegével, mértékével és összetettségével arányos módon végzi.
(3) A Felügyelet feladatai ellátása során mérlegeli döntéseinek a többi érintett tagállam pénzügyi rendszerének
stabilitására gyakorolt hatását, különösen sürgősségi helyzetben.”
52. §		
Az Fnyt. 60. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A Felügyelet engedélye szükséges)
„g) a nyugdíjkonstrukció határon átnyúló átvétel keretében történő átvételéhez.”
53. §		
Az Fnyt. 62/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Amennyiben a határon átnyúló átadás során a Felügyelet és az átadásban részt vevő más EGT-államban
bejegyzett foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény székhely szerint illetékes hatósága között nézetkülönbség
áll fenn a hatóságok bármelyikének eljárásával, intézkedésének tartalmával vagy intézkedésének hiányával
kapcsolatban – ideértve a határon átnyúló átadás engedélyének megadásával vagy megtagadásával kapcsolatos
határozatot is –, a Felügyelet az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóságnál nem kötelező jellegű
közvetítést kezdeményezhet.”
54. §		
Az Fnyt. a következő alcímmel egészül ki:

„Felügyeleti felülvizsgálat és értékelés
62/C. § (1) A Felügyelet a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tevékenységének nagyságrendjét, jellegét,
mértékét és összetettségét figyelembe véve felülvizsgálja és értékeli azokat a szabályzatokat, stratégiákat,
eljárásokat és módszereket, amelyeket a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény az e törvény, továbbá
a prudens működésre vonatkozó szabályok betartása érdekében hoz. A felülvizsgálat során a Felügyelet figyelembe
veszi a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények, kiszervezés esetén a kiszervezett tevékenységet végző
működésének körülményeit.
(2) A Felügyelet felülvizsgálja és értékeli a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény e törvény, továbbá a prudens
működésre vonatkozó szabályok követelményének való megfelelését.
(3) A Felügyelet a felülvizsgálati és értékelési eljárás során értékeli
a) azon kockázatokat, amelyeknek a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény ki van vagy ki lehet téve,
b) a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény irányítási rendszerével kapcsolatos minőségi követelményeinek
való megfelelést,
c) azon kockázatokat, amelyeket a stressz-teszt során a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény
tevékenységének jellegét, nagyságrendjét és összetettségét figyelembe véve feltártak, és
d) a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény kockázat kezelésére szolgáló eljárásait és a szabályzatok
megbízhatóságát, megfelelőségét és alkalmazási módját.
(4) A felügyeleti felülvizsgálat és értékelés elősegítése érdekében a Felügyelet legalább évente felügyeleti stressztesztet végez az általa felügyelt foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény vonatkozásában annak érdekében,
hogy a romló pénzügyi körülmények feltárása, illetve a romló pénzügyi körülmények javítására tett intézkedések
nyomon követhetőek legyenek a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynél.
(5) A felügyeleti felülvizsgálat és értékelés alapján a Felügyeletnek meg kell határoznia, hogy a foglalkoztatói
nyugdíjszolgáltató intézmény által alkalmazott szabályzatok, stratégiák, eljárások és módszerek, valamint
a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény szavatoló tőkéje és nyugdíjtechnikai tartalékai biztosítsák
a kockázatok fedezetét és megbízható kezelését.
(6) A felülvizsgálat és az értékelés gyakoriságát, mértékét és részletezettségét a Felügyelet a foglalkoztatói
nyugdíjszolgáltató intézmény mérete, tevékenységének jelentősége, jellege, nagyságrendje és összetettsége
alapján arányosan határozza meg azzal, hogy a felülvizsgálatot és értékelést legalább évente egyszer elvégzi.
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(7) Ha a Felügyelet súlyos hiányosságokat tár fel a felülvizsgálat és értékelés során, akkor határozatában
a) előírhatja a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény szabályzatainak, stratégiáinak, eljárásainak és
módszereinek módosítását,
b) felszólíthatja a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményt pénzügyi terv, illetve pénzügyi helyreállítási terv
elkészítésére.
(8) Amennyiben a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménnyel szemben a (7) bekezdésben meghatározott
intézkedések nem vezetnek eredményre, a Felügyelet a 64. §-ban foglalt intézkedéseket hozhatja.”
55. §

(1) Az Fnyt. 64. § (1) bekezdés b)–f ) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Felügyelet a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény kötelezettségeinek teljesítése, a foglalkoztatói
nyugdíjszolgáltató intézmény tagjai érdekeinek védelme, valamint a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény
tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírások és a Felügyelet határozatainak betartása érdekében a következő
intézkedéseket teheti:)
„b) előírhatja szanálási terv, pénzügyi terv, pénzügyi helyreállítási terv és nyugdíjtechnikai helyreállítási terv
határidőn belüli benyújtását, és a végrehajtásra is határidőt szabhat,
c) kezdeményezheti a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény vezető állású személyének és egyéb vezetőjének
felelősségre vonását vagy felmentését,
d) összehívhatja az igazgatóságot,
e) rendkívüli közgyűlést hívhat össze,
f ) a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménnyel, továbbá annak vezető állású személyével és egyéb vezetőjével
szemben bírságot szabhat ki,”
(2) Az Fnyt. 64. § (1) bekezdése a következő p) és q) ponttal egészül ki:
(A Felügyelet a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény kötelezettségeinek teljesítése, a foglalkoztatói
nyugdíjszolgáltató intézmény tagjai érdekeinek védelme, valamint a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény
tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírások és a Felügyelet határozatainak betartása érdekében a következő
intézkedéseket teheti:)
„p) visszavonhatja a vezető állású személy vagy az egyéb vezető kinevezésére adott engedélyt, kezdeményezheti
az alkalmazott felelősségre vonását, a könyvvizsgálója megbízásának megszüntetését, illetve
q) megtilthatja, korlátozhatja vagy feltételhez kötheti a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény eszközei feletti
rendelkezési jog gyakorlását.”

56. §		
Az Fnyt. a következő 86/B. §-sal egészül ki:
„86/B. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények által nyújtott várható
nyugdíjszolgáltatás előrejelzésére vonatkozó részletes szabályokat rendeletben állapítsa meg.”
57. §		
Az Fnyt. 90. §-a a következő i) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„i) a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenységéről
2016. december 14-i (EU) 2016/2341 európai parlamenti és tanácsi irányelv.”

és

felügyeletéről

szóló,

58. §		
Az Fnyt.
a)
2. § 12. pontjában a „23. pontban meghatározott munkaviszonyban áll” szövegrész helyébe a „23. és
26. pontban meghatározott munkaviszonyban, önfoglalkoztatói viszonyban áll” szöveg,
b)
2. § 14. pontjában az „elkülönítetten működik” szövegrész helyébe az „elkülönítetten jön létre és működik”
szöveg,
c)
3. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „zárt gazdálkodás elve” szövegrész helyébe a „zárt gazdálkodás elve
valamennyi nyugdíjkonstrukció tekintetében” szöveg,
d)
5. § (3) bekezdésében a „befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk
végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Bszt.)”
szövegrész helyébe a „Bszt.-ben” szöveg,
e)
17. § (3) bekezdés b) pontjában a „befektetési eszközök” szövegrész helyébe a „pénzügyi eszközök” szöveg,
f)
22. § (1) bekezdésében a „foglalkoztató megnevezését” szövegrész helyébe a „foglalkoztató megnevezését és
a központi ügyintézésének helyét” szöveg,
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g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
lép.
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22. § (4) bekezdésében az „a (2) bekezdésben említett tájékoztatás közlésétől számított hatvanöt napon belül”
szövegrész helyébe az „az (1) bekezdés szerinti bejelentéstől számított három hónap elteltével” szöveg,
28/A. § (8) bekezdésében az „az MNBtv.” szövegrész helyébe az „a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény
(a továbbiakban: MNBtv.)” szöveg,
30. § (4) bekezdésében az „az átadó” szövegrészek helyébe az „a tagot átadó” szöveg,
30. § (5) bekezdésében az „Az átadó” szövegrész helyébe az „A tagot átadó” szöveg,
30. § (5) és (6) bekezdésében az „az átadó” szövegrész helyébe az „a tagot átadó” szöveg,
37. § (1) bekezdésében a „biometriai kockázatot tartalmazó nyugdíjszolgáltatást” szövegrész helyébe
az „a tőke- vagy hozamgaranciát, illetve biometriai kockázatot tartalmazó nyugdíjkonstrukciót” szöveg,
42. § (2) bekezdésében az „intézkedéseket” szövegrész helyébe az „intézkedéseket és azok végrehajtására
vonatkozó ütemtervet” szöveg,
47. § (4) bekezdésében a „tagok érdekében,” szövegrész helyébe a „tagok és ellátottak hosszú távú érdekében,
elkülönítetten,” szöveg,
83. § (2) bekezdésében a „két hónapon” szövegrész helyébe a „hat héten” szöveg

59. §		
Hatályát veszti az Fnyt.
a)
8. § (3) bekezdése,
b)
9. § (2) bekezdése,
c)
11. § (1) bekezdés d) pontjában az „és” szövegrész,
d)
11. § (6) bekezdése,
e)
46. § (1) bekezdés d) pontjában az „és” szövegrész,
f)
61. § (2) bekezdése,
g)
86. §-a.

5. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény módosítása
60. §		
A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 24/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„24/C. § (1) Az irányítási jogkörrel rendelkező vezető testület tagjai megfelelő időt fordítanak a befektetési
vállalkozásnál vállalt funkciójuk ellátására.
(2) A vezető testület a befektetési vállalkozás tevékenységeinek – beleértve a fő kockázatokat is – a megértéséhez
megfelelő kollektív tudással, készségekkel és tapasztalatokkal rendelkezik.”
61. §		
A Bszt. 62. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A befektetési vállalkozás a megbízás ügyfél nevében történő végrehajtását követően tájékoztatja az ügyfelet
a megbízás végrehajtásának helyszínéről.”
62. §

(1) A Bszt. 102. § (3) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A helyreállítási terv a befektetési vállalkozás esetleges fizetésképtelenné válásának – a pénzügyi közvetítőrendszerrel
való összefonódásából adódóan – a pénzügyi piacokra gyakorolható lehetséges hatásainak arányában a következőket
tartalmazza:)
„i) a 105. §-ban meghatározott tőkekövetelmény megőrzéséhez kapcsolódó szabályok, lehetséges lépések, ideértve
a csoporton belüli pénzügyi támogatás nyújtását is,”
(2) A Bszt. 102. §-a a következő (8a) és (8b) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) A csoportszintű helyreállítási terv célja a csoport egészének stresszhelyzetben történő helyreállítása
a válsághelyzet okainak kezelésével vagy megszüntetésével, a csoport vagy a csoporthoz tartozó befektetési
vállalkozás pénzügyi helyzetének rendezésével úgy, hogy a csoport többi tagjának pénzügyi helyzetére is
figyelemmel van. A csoportszintű helyreállítási terv koordinált és konzisztens intézkedéseket tartalmaz a befektetési
vállalkozás mint EU-szintű anyavállalat, a leányvállalati befektetési vállalkozás és a jelentős fióktelep tekintetében.
(8b) A csoportszintű helyreállítási terv tartalmazza a (3) bekezdés r) pontja szerinti forgatókönyvet is azzal, hogy
a forgatókönyv esetében kitér a helyreállítási terv a befektetési vállalkozás egyedi szavatoló tőkéje, valamint
az összevont alapú szavatolótőke-követelmény tekintetében a szavatoló tőkeelemek átruházásának nehézségére.”
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63. §		
A Bszt. 110/N. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„110/N. § (1) A csoportszintű pénzügyi támogatásra vonatkozó megállapodás megkötéséhez az EGT-állambeli
befektetési vállalkozás anyavállalat székhelye szerinti EGT-állam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatósága
határozata szükséges azzal, hogy
a) a kérelmet az EGT-állambeli befektetési vállalkozás anyavállalat nyújtja be a székhelye szerinti EGT-állam
hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságának,
b) a kérelem tartalmazza a csoportszintű pénzügyi támogatásra vonatkozó megállapodás tervezetét és
meghatározza a csoporthoz tartozó azon szervezeteket, amelyek a megállapodásban félként szerepelnek, valamint
c) a Felügyelet részére benyújtott, határon átnyúló csoport esetében a többoldalú eljárásra vonatkozó 173/A. §-ban
foglaltakat az e §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Ha a Felügyelet látja el az EGT-állambeli befektetési vállalkozás anyavállalat felügyeletét, akkor
a) az (1) bekezdésben meghatározott kérelmet haladéktalanul továbbítja a megállapodás tervezetben félként
szereplő minden egyes leányvállalat hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságának,
b) a (3)–(5) bekezdésben meghatározott eljárásnak megfelelően
ba) engedélyezi a csoportszintű pénzügyi támogatásra vonatkozó megállapodás megkötését, ha a megállapodás
tervezetében foglaltak megfelelnek a 110/O. §-ban meghatározott feltételeknek,
bb) elutasítja a csoportszintű pénzügyi támogatásra vonatkozó megállapodás megkötését, ha a megállapodás
tervezetében foglaltak nem felelnek meg a 110/O. §-ban meghatározott feltételeknek.
(3) A Felügyelet minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a kérelem beérkezését követő négy hónapon
belül határozatot hozzon – határon átnyúló csoport esetében többoldalú eljárás keretében határozatot hozzanak –
arról, hogy a megállapodás tervezetében foglaltak megfelelnek-e a 110/O. §-ban meghatározott feltételeknek,
figyelembe véve a megállapodás végrehajtásának a csoport működése szerinti valamennyi EGT-államban kifejtett
lehetséges hatását, ideértve a költségvetési következményeket is.
(4) Ha a Felügyelet látja el az EGT-állambeli befektetési vállalkozás anyavállalat felügyeletét és az eljárásban részt
vevő EGT-államok hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságainak egyetértése hiányában négy hónapon belül
nem hozható többoldalú eljárás keretében határozat, a kérelemről a Felügyelet dönt. A határozat indokolásában
a Felügyelet kitér az eljárásban részt vevő EGT-államok hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságainak véleményére
és fenntartásaira is.
(5) A Felügyelet elhalasztja a határozat meghozatalát és megvárja az EBH döntését, ha a négy hónapos időszak alatt
az ügyet az eljárásban részt vevő valamely EGT-állam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatósága az európai felügyeleti
hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági
határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. november 24-i 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
19. cikkével összhangban az EBH elé utalja. A négy hónapos időszak leteltét vagy a többoldalú eljárás keretében hozott
határozatot követően az ügy már nem utalható az EBH elé.
(6) Az EGT-állambeli befektetési vállalkozás anyavállalat székhelye szerinti EGT-állam hatáskörrel rendelkező
felügyeleti hatósága döntését követően a megállapodás tervezetét a részes félként szereplő tagok tulajdonosainak
kétharmados szótöbbséggel is jóvá kell hagynia azzal, hogy a megállapodás kizárólag a csoport azon tagjait
kötelezi, akiknél a tulajdonosok jóváhagyásukat megadták, illetve azt nem vonták vissza.
(7) A megállapodásban részes fél irányítási jogkörrel rendelkező vezető testülete évente beszámol a tulajdonosainak
a megállapodás teljesüléséről és a megállapodás alapján hozott döntések végrehajtásáról.”
64. §		
A Bszt. 110/Q. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a Felügyelet mint az EGT-állambeli befektetési vállalkozás anyavállalat vagy a csoportszintű pénzügyi
támogatási megállapodásban részt vevő befektetési vállalkozás felügyeleti hatósága kifogásolja a pénzügyi
támogatás megtiltásáról vagy korlátozásáról szóló határozatot, akkor a határozatról szerzett értesülését követő kettő
napon belül az ügyet az EBH elé terjesztheti, kérve az EBH közreműködését.”
65. §		
A Bszt. 136. §-a a következő (6a)–(6d) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Befektetési vállalkozás felszámolása esetén a Cstv. 57. § (1) bekezdés f ) pontjában szereplő követeléseket
az alábbi sorrend figyelembevételével kell kielégíteni:
a) rendes, fedezetlen követelések,
b) olyan fedezetlen követelések, amelyek a következő feltételeknek megfelelő, hitelviszonyt megtestesítő
instrumentumokból származnak:
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ba) a hitelviszonyt megtestesítő instrumentum eredeti szerződéses lejárata legalább egy év,
bb) a hitelviszonyt megtestesítő instrumentum nem tartalmaz beágyazott származtatott ügyletet és maga sem
származtatott ügylet, és
bc) a kibocsátásához kapcsolódó releváns szerződéses dokumentáció és adott esetben a tájékoztató kifejezetten
utal a kielégítési sorrendben való, e bekezdés szerinti hátrébb sorolására,
c) a) és b) pontba nem tartozó egyéb követelések
azzal, hogy ha a követelések kielégítésére nincs elegendő fedezet, az egyes csoportokba tartozó hitelezőket
– először az a), a b), majd a c) pontban szereplőket – követeléseik arányában kell kielégíteni.
(6b) A (6a) bekezdéstől eltérően a 2018. december 29. napja előtt kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő
instrumentumokból származó fedezetlen követelések besorolására a Cstv. és az e törvény 2016. december 31-én
hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.
(6c) A (6a) és a (6b) bekezdés alkalmazásában hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok a kötvények és
az átruházható követelések más formái, valamint az adósságot keletkeztető vagy elismerő instrumentumok.
(6d) A (6a) bekezdés b) pont bb) alpontja alkalmazásában azok a hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok,
amelyek
a) kamatozása változó, mivel valamely széleskörűen alkalmazott referencia-kamatlábtól függ, valamint
b) nem forintban denomináltak, feltéve, hogy a tőke, a visszafizetés és a kamat ugyanabban a pénznemben
denominált,
pusztán e jellemzőik miatt nem tekintendők beágyazott származtatott ügyletet tartalmazó, hitelviszonyt
megtestesítő instrumentumoknak.”
66. §		
A Bszt. 154/G. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az OTF-et működtető befektetési vállalkozás vagy piacműködtető tájékoztatja az OTF leendő résztvevőjét
a végrehajtott ügyletek teljesítésével kapcsolatos felelősségi szabályokról.”
67. §		
A Bszt. 154/H. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az adatszolgáltatási tevékenységet végző eleget tesz a 24/G. §-ban foglalt rendelkezéseknek.
(5) Ha adatszolgáltatási tevékenységet végző részére könyvvizsgáló jogszabályi kötelezettség alapján
előírt feladatot lát el, a 98. § alkalmazandó azzal, hogy ahol a rendelkezés befektetési vállalkozást említ, ott
adatszolgáltatási tevékenységet végzőt kell érteni.”
68. §

(1) A Bszt. 162. §-a a következő (16a) és (16b) bekezdéssel egészül ki:
„(16a) A Felügyelet a befektetési vállalkozás által benyújtott helyreállítási tervet értékeli, figyelemmel a befektetési
vállalkozás
a) szervezeti felépítésének összetettségére,
b) kockázati profiljára,
c) tőkehelyzetére és finanszírozási struktúrájára.
(16b) A Felügyelet a befektetési vállalkozás által benyújtott helyreállítási tervet a szanálási feladatkörében eljáró
MNB rendelkezésére bocsátja azzal, hogy a szanálási feladatkörében eljáró MNB által adott javaslatokat a Felügyelet
megvizsgálja.”
(2) A Bszt. 162. §-a a következő (19) bekezdéssel egészül ki:
„(19) Ha a befektetési vállalkozás a Felügyelet szerint nem a (17) bekezdés szerinti határozatnak megfelelően
dolgozta át a helyreállítási tervet, akkor a Felügyelet határozatában rögzíti az újbóli átdolgozás módját, eszközeit,
elemeit és részleteit.”

69. §		
A Bszt. 163/C. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a Felügyelet látja el a befektetési vállalkozás mint EU-szintű anyavállalat felügyeletét, akkor – a jogszabályok
és az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai által támasztott adatkezelési és adatvédelmi
követelmények betartása mellett – a helyreállítási tervet megküldi az érintett hatáskörrel rendelkező felügyeleti
hatóságnak, a rendszerszinten jelentős fióktelep felügyeleti hatóságának, a szanálási feladatkörében eljáró MNB-nek
és a leányvállalatok szanálási hatóságainak.”
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70. §		
A Bszt. „Átmeneti rendelkezések” című alcíme a következő 182/D. §-sal egészül ki:
„182/D. § (1) 2021. július 3-ig
a) a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkében foglalt elszámolási kötelezettségek, valamint
a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikk (3) bekezdésében foglalt kockázatmérséklési
technikák nem alkalmazandóak az olyan C6. származtatott energiaügyletre, amelyet a 648/2012/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételeket teljesítő nem pénzügyi szerződő felek
kötöttek vagy olyan nem pénzügyi szerződő felek kötöttek, amelyeket befektetési vállalkozásként első alkalommal
a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2018. évi
CXXVI. törvény hatálybelépését követően engedélyeznek, valamint
b) az a) pont szerinti C6. származtatott energiaügylet a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
10. cikkében foglalt elszámolási értékhatár alkalmazásában nem számít tőzsdén kívüli származtatott ügyletnek.
(2) Az (1) bekezdés szerinti átmeneti rendelkezés hatálya alá tartozó C6. származtatott energiaügyletre
a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben rögzített minden más követelmény érvényes.
(3) A Felügyelet az (1) bekezdés szerinti, általa megadott – C6. származtatott energiaügyletre vonatkozó –
mentesítésről értesíti az Európai Értékpapír-piaci Hatóságot.”
71. §		
A Bszt. 183. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(E törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„j) a 2014/59/EU irányelvnek a fedezetlen, hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok kielégítési sorrendben
elfoglalt helye tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2399 európai parlamenti és
tanácsi irányelv.”
72. §		
A Bszt.
a)
8. § (1a) bekezdésében a „követelményekre, az algoritmikus” szövegrész helyébe a „követelményekre,
a jogsértések jelentésére, az algoritmikus” szöveg,
b)
8. § (2) bekezdésében a „lakossági és szakmai” szövegrész helyébe a „lakossági és a 49. § szerinti szakmai”
szöveg,
c)
24/G. § (1) bekezdésében a „vállalkozás hatékony” szövegrész helyébe a „vállalkozás, továbbá a Felügyelet
hatékony” szöveg,
d)
24/G. § (3) bekezdésében a „jogsértés intézményen belüli” szövegrész helyébe a „jogsértés befektetési
vállalkozáson belüli” szöveg,
e)
29/A. § (3) bekezdés e) pontjában az „összeférhetetlenségre vonatkozó” szövegrész helyébe
az „összeférhetetlenségre és a jogsértések jelentésére vonatkozó” szöveg,
f)
51. § (2) bekezdésében az „– a 40–50. §-ban, az 55. §-ban, a 62–65. §-ban foglaltakat –” szövegrész helyébe
az „– a 40. § (1)–(4) és (8) bekezdésében, a 41. §-ban, a 43–46. §-ban, az 55. §-ban, a 62. §-ban, a 63. §-ban,
valamint a 64. § (1) bekezdésében foglaltakat –” szöveg,
g)
110/Q. § (2) bekezdésében a „felügyeleti hatóságát,” szövegrész helyébe a „felügyeleti hatóságát, EU-szintű
befektetési vállalkozás anyavállalat felügyeleti hatóságát, szanálási hatóságát, a szanálási feladatkörében
eljáró MNB-t,” szöveg,
h)
110/Q. § (4) bekezdésében a „felügyeleti hatóságát,” szövegrész helyébe a „felügyeleti hatóságát, EU-szintű
befektetési vállalkozás anyavállalat felügyeleti hatóságát,” szöveg,
i)
117. § (4) bekezdésében a „tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és
a kereskedési adattárakról szóló Európai Parlament és Tanács 2012. július 4-ei 648/2012/EU rendelet”
szövegrész helyébe a „tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési
adattárakról szóló, 2012. július 4-i 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban:
648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet)” szöveg,
j)
144/B. § (4) bekezdés d) pontjában és 157/A. § (3) bekezdésében a „tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről,
a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló Európai Parlament és Tanács 2012. július 4-ei
648/2012/EU” szövegrész helyébe a „648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi” szöveg,
k)
154/C. § (1) bekezdés b) pontjában a „648/2012/EU rendelet” szövegrész helyébe a „648/2012/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet” szöveg
lép.
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73. §		
Hatályát veszti a Bszt.
a)
53. §-a,
b)
61. §-a,
c)
66. § (4) bekezdésében az „a 43. § (9) bekezdésének d) pontja szerint” szövegrész,
d)
82. § (2) bekezdése,
e)
120. § s) pontjában a „tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési
adattárakról szóló, 2012. július 4-ei” szövegrész.

6. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény módosítása
74. §		
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Gfbt.) Második rész
I. Fejezete a 24. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

„A díjtarifa megállapításhoz kapcsolódó szerződés- és káradatbázis
24/A. § (1) A Felügyelet a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNBtv.) 4. §
(9) bekezdésében meghatározott céljai elérésének előmozdítása és az MNBtv. 39. § (1) bekezdés i) és p) pontjában
meghatározott feladatainak ellátása céljából a díjtarifa megállapításához kapcsolódó, a kötelező gépjárműfelelősségbiztosításokra kiterjedő szerződés- és káradatbázist (a továbbiakban: KKTA) hoz létre és működtet.
(2) A KKTA működéséhez a Felügyelet a Bit. 269. § (13) bekezdése szerinti adatszolgáltatás keretében megkapott
adatokat használja fel, azzal, hogy a KKTA személyes adatot nem tartalmaz.
(3) A KKTA – a (2) bekezdéssel összhangban – a következő adatköröket tartalmazza:
a) a szerződések és a részkárok azonosítói,
b) a szerződésekre (szerződőre, járműre) vonatkozó nem pénzösszeg típusú jellemzők,
c) a szerződésekre vonatkozó díjadatok,
d) a részkárokra vonatkozó nem pénzösszeg típusú jellemzők,
e) a kárkifizetésekre és kártartalékokra vonatkozó adatok,
f ) a változó állományi típusú adatok hatálybalépésének, illetve a folyamat típusú adatok bekövetkeztének napjára
vonatkozó adatok.
(4) A 23. § (3) bekezdésében előírt kötelező díjhirdetéshez szükséges biztosításmatematikai számítások
elvégzéséhez a Bit. 269. § (13) bekezdése szerinti adatszolgáltatást teljesítő biztosító a KKTA-ból díjmentesen,
összesített szerződés- és káradatokat igényelhet.
(5) A (4) bekezdés szerinti adatigénylést a Felügyelet olyan összesített formában teljesíti, hogy az adatok kellően
részletezettek maradjanak a biztosításmatematikai számítások elvégzéséhez, azonban személyes adatot vagy üzleti
titkot ne tartalmazzanak és a biztosítók beazonosítása ne váljon lehetővé.
(6) A (4) bekezdés szerinti biztosító által igényelhető adatok köre a következőkre terjed ki:
a) a szerződésekre (szerződőre, járműre) vonatkozó nem pénzösszeg típusú jellemzők,
b) a részkárokra vonatkozó nem pénzösszeg típusú jellemzők,
c) a kárkifizetésekre és kártartalékokra vonatkozó adatok,
d) a változó állományi típusú adatok hatálybalépésének, illetve a folyamat típusú adatok bekövetkeztének napjára
vonatkozó adatok.
(7) A (4) bekezdés szerinti adatigényléshez a Felügyelet elektronikus lekérdező-felületet hoz létre, mely felülethez
csak a Felügyelet és a biztosító fér hozzá.
(8) Az adatigénylésre vonatkozó részletes szabályokat a Magyar Nemzeti Bank elnöke rendeletben állapítja meg.”
75. §		
A Gfbt. 49. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A biztosító a szerződés létrejöttétől, illetve – a 21. § (4) bekezdésében meghatározott eset kivételével –
megszűnésétől – érdekmúlással történő megszűnés esetén a biztosító tudomásszerzésétől –, továbbá a biztosítást
igazoló okirat adataiban bekövetkező egyéb – a kötvénynyilvántartás adattartalmát képező – változás időpontjától
számított 15 napon belül köteles a kötvénynyilvántartó szervet informatikai rendszerén keresztül értesíteni – a 46. §
(2) bekezdésében megjelölt adatok feltüntetésével – a biztosítási szerződés megkötéséről, illetve megszűnéséről,
valamint az adatokban bekövetkező egyéb változásokról.”
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76. §		
A Gfbt. 52. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A biztosító a szerződés megkötését és megszűnését – érdekmúlással történő megszűnés esetén a biztosító
tudomásszerzését –, a határozatlan tartamú szerződés megújítását (biztosítási időszakok kezdő napját),
továbbá a szüneteléssel, illetve a káreseménnyel kapcsolatos adatok keletkezését követő 15 napon belül köteles
a kárnyilvántartó szervet informatikai rendszerén keresztül értesíteni az 51. § (4) és (4a) bekezdésében megjelölt
adatokról.”
77. §		
A Gfbt. 69. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Felhatalmazást kap a Magyar Nemzeti Bank elnöke, hogy a KKTA-ból történő biztosítói adatigénylésre
vonatkozó részletes szabályokat rendeletben állapítsa meg.”
78. §		
A Gfbt. 57/F. § (3) bekezdésében az „a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban:
MNBtv.)” szövegrész helyébe az „az MNBtv.” szöveg lép.

7. A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosítása
79. §		
A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Pft.) 2. § 18a. pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(E törvényben, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok vonatkozásában)
„18a. online módon hozzáférhető fizetési számla: olyan fizetési számla, amely vonatkozásában lehetőség van
számítástechnikai eszközök közvetlen kapcsolata útján fizetési megbízást adni, valamint adatokhoz, információkhoz
hozzáférni, ide nem értve az olyan korlátozott rendeltetésű fizetési számlát, amelyen lévő pénzeszközök kizárólag
jogszabályban meghatározott célokra használhatók fel,”
80. §		
A Pft. 66/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„66/A. § (1) A 38/A–38/C. §-ban, valamint az 55/C. §-ban meghatározott biztonsági intézkedéseket
2019. szeptember 14-től kell alkalmazni.
(2) Fizetés-kezdeményezési szolgáltatás vagy számlainformációs szolgáltatás igénybevételekor 2019. szeptember
13-ig az ügyfél és a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató között e törvény 2018. január 12-én hatályos
rendelkezések szerinti felelősségi és kárviselési szabályai alkalmazandók.”
81. §		
A Pft.
a)
10. § (1) bekezdés e) pont ee) alpontjában a „49–51.” szövegrész helyébe a „49–52/A.” szöveg,
b)
34. §-ában a „49. §-tól és az 50. §-tól” szövegrész helyébe a „49. §-tól, az 50. §-tól, az 52. §-tól és az 52/A. §-tól”
szöveg,
c)
38/C. § (3) bekezdés f ) pontjában az „adatokhoz.” szövegrész helyébe az „adatokhoz, a jogszabályok és
az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai által támasztott adatkezelési és adatvédelmi
követelményeknek megfelelő jogszabályi előírásokkal összhangban.” szöveg,
d)
44. § (1) bekezdésében az „az ügyfél csalására” szövegrész helyébe a „csalásra” szöveg,
e)
50. § (5) bekezdésében az „(1) és (3)” szövegrész helyébe az „(1), (3) és (4)” szöveg,
f)
54. §-ában a „49–52.” szövegrészek helyébe a „49–52/A.” szöveg
lép.
82. §		
Hatályát veszti a Pft.
a)
13. §-ában az „ – ideértve a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus okirati
formát is – vagy a Hpt.-ben meghatározottak szerinti azonosított elektronikus úton” szövegrész,
b)
55/C. § (1) bekezdés b) pontjában a „távoli” szövegrész.

8. A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény módosítása
83. §		
A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 4. § (1) bekezdésében a „feltüntetésével,” szövegrész
helyébe a „feltüntetésével, legalább” szöveg lép.
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9. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosítása
84. §

(1) A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNBtv.) 13. § (2) bekezdés l) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Pénzügyi Stabilitási Tanács az (1) bekezdésben foglaltak szerint]
„l) döntést hoz a 4. § (8) bekezdés szerinti, külön törvényben meghatározott szanálást elrendelő, valamint szanálási
intézkedést alkalmazó határozatok tekintetében.”
(2) Az MNBtv. 13. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (11a) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Az MNB elnöke rendeletében meghatározza azt az MNB által alkalmazott, az MNB szervezeti és működési
szabályzata szerint vezetői hatáskörrel rendelkező személyt vagy az MNB szervét, aki
a) döntést hoz a 39–41. §-ban meghatározott törvények, illetve az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi
aktusai hatálya alá tartozó személyek és szervezetek, valamint tevékenységek feletti 4. § (9) bekezdése szerinti
felügyelet gyakorlásával kapcsolatos hatósági eljárásokban,
b) – a (2) bekezdés l) pontja szerinti határozatok kivételével – döntést hoz a 4. § (8) bekezdés szerinti, külön
törvényben meghatározott szanálási feladatkör gyakorlásával kapcsolatos hatósági eljárásokban és
c) döntést hoz a 4. § (7) bekezdés szerinti makroprudenciális feladatkör gyakorlásával kapcsolatos hatósági
eljárásokban.
(11a) A Pénzügyi Stabilitási Tanács a (11) bekezdésben meghatározott döntéshozatal során az MNB elnöke
rendeletében meghatározottak szerint a hatáskör gyakorlását bármikor magához vonhatja.”

85. §

(1) Az MNBtv. 14. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása azon év december 31. napjáig tart, amely évben az Országgyűlés
megbízatása megszűnik.”
(2) Az MNBtv. 14. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása az MNB elnöke megbízatásának időtartamára szól.”

86. §

(1) Az MNBtv. 40. §-a a következő (26) és (27) bekezdéssel egészül ki:
„(26) Az MNB a 39. § (1) bekezdés m) pontjában meghatározott feladatai során ellátja a pénzpiaci alapokról szóló,
2017. június 14-i (EU) 2017/1131 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtását.
(27) Az MNB a 39. § (1) bekezdés m) pontjában meghatározott feladatai során ellátja az európai kockázatitőkealapokról szóló 345/2013/EU rendelet és az európai szociális vállalkozási alapokról szóló 346/2013/EU rendelet
módosításáról szóló, 2017. október 25-i (EU) 2017/1991 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtását.”
(2) Az MNBtv. 40. §-a a következő (28) és (29) bekezdéssel egészül ki:
„(28) Az MNB látja el a 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében az értékpapírosítás általános keretrendszerének
meghatározásáról, az egyszerű, átlátható és egységesített értékpapírosítás egyedi keretrendszerének létrehozásáról,
valamint a 2009/65/EK, a 2009/138/EK és a 2011/61/EU irányelv és az 1060/2009/EK és a 648/2012/EU rendelet
módosításáról szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban:
(EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendelet] végrehajtását, ideértve az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és
tanácsi rendelet 29. cikk (4) és (5) bekezdésében meghatározott hatáskört.
(29) A (28) bekezdéstől eltérően az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendelet 6–9. és 18–27. cikkében
meghatározott kötelezettségeknek való megfelelést az MNB nem felügyeli azon szervezetek esetében, amelyek
csupán kitettségeket értékesítenek az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 7. pontja
szerinti ABCP-program vagy egyéb értékpapírosítási ügylet vagy konstrukció keretében, de nem helyeznek ki
kitettségeket aktívan, a rendszeres alapon történő értékpapírosítás elsődleges céljával.”

87. §		
Az MNBtv. 43. § (2) bekezdése a következő u) ponttal egészül ki:
(Az MNB a honlapján közzéteszi)
„u) a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményekkel kapcsolatos prudenciális felügyelet fő céljaira vonatkozó
tájékoztatást, a felügyeleti felülvizsgálati eljárásra vonatkozó információkat, valamint a prudenciális előírások
alkalmazásának főbb területeire vonatkozó összesített statisztikai adatokat és kapcsolódó elemzést.”
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88. §		
Az MNBtv. 75. § (1) bekezdés b) pontja a következő bh)–bl) alponttal egészül ki:
[Ha az MNB a 62. § (2) bekezdése szerinti ellenőrzés végén vagy az általa hivatalosan ismert tények alapján megállapítja
a 62. § (1) bekezdésében meghatározott jogszabályok vagy az MNB hatósági határozatában meghatározott
kötelezettség megszegését, elkerülését, elmulasztását, késedelmes vagy hiányos teljesítését, – ha törvény eltérően
nem rendelkezik – az a) pont hatálya alá nem tartozó személlyel, szervezettel szemben a következő intézkedéseket
alkalmazza:]
„bh) előírja a 2016/1011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti referenciamutató-kezelő vagy felügyelt
szervezet számára, hogy hagyjon fel a jogsértő magatartással és tartózkodjon annak megismétlésétől,
bi) kötelezi a 2016/1011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a jogsértésből származó nyereség
visszafizetésére vagy a jogsértés révén elkerült veszteség ellentételezésére, ha az összegszerűen meghatározható,
bj) nyilvánosan figyelmezteti a jogsértésért felelős, a 2016/1011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti
referenciamutató-kezelőt vagy felügyelt szervezetet, a jogsértés jellegét megjelölve,
bk) visszavonja vagy felfüggeszti a jogsértésért felelős, a 2016/1011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
szerinti referenciamutató-kezelő engedélyét vagy nyilvántartásba vételét,
bl) ideiglenesen eltiltja a jogsértésért felelős természetes személyt a 2016/1011/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet szerinti referenciamutató-kezelőnél vagy felügyelt adatszolgáltatónál a vezetői funkciók gyakorlásától”
([az a) és b) pont a továbbiakban együtt: intézkedés.])
89. §

(1) Az MNBtv. 76. §-a a következő (17) és (18) bekezdéssel egészül ki:
„(17) A bírság mértéke
a) természetes személy esetében:
aa) a 2016/1011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 42. cikk (2) bekezdés g) pont i. alpontjában felsorolt
rendelkezések megsértése esetén legfeljebb 158 080 000 forint,
ab) a 2016/1011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 42. cikk (2) bekezdés g) pont ii. alpontjában felsorolt
rendelkezések megsértése esetén legfeljebb 31 616 000 forint;
b) jogi személy esetében:
ba) a 2016/1011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 42. cikk (2) bekezdés h) pont i. alpontjában felsorolt
rendelkezések megsértése esetén legfeljebb 316 160 000 forint, vagy a jogi személy rendelkezésre álló legutolsó,
a vezető testület által jóváhagyott beszámoló szerinti teljes éves árbevételének 10%-a, attól függően, hogy melyik
a magasabb összeg,
bb) a 2016/1011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 42. cikk (2) bekezdés h) pont ii. alpontjában felsorolt
rendelkezések megsértése esetén legfeljebb 79 040 000 forint, vagy a jogi személy rendelkezésre álló legutolsó,
a vezető testület által jóváhagyott beszámoló szerinti teljes éves árbevételének 2%-a, attól függően, hogy melyik
a magasabb összeg
azzal, hogy ha a jogi személy anyavállalat vagy anyavállalat leányvállalata, amely a számviteli jogszabályok alapján
összevont (konszolidált) éves pénzügyi beszámoló készítésére kötelezett, akkor a végső, anyavállalat vezető
testülete által jóváhagyott összevont (konszolidált) éves beszámoló szerinti teljes éves árbevétel 10%-át kell
figyelembe venni.
(18) A 2016/1011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet megsértése esetén a bírság mértéke legfeljebb
a jogsértésből származó nyereség vagy a jogsértés révén elkerült veszteség összegének háromszorosát elérő összeg,
amennyiben a veszteség, illetve a nyereség meghatározható.”
(2) Az MNBtv. 76. §-a a következő (19)–(24) bekezdéssel egészül ki:
„(19) Az MNB – a fokozatosság és arányosság figyelembevételével – az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi
rendelet megsértése esetén
a) alkalmazhatja a Tpt. 400. § (1) bekezdés z) pontja szerinti intézkedést;
b) alkalmazhatja a Tpt. 400. § (1) bekezdés zs) pontja szerinti szankciót;
c) átmenetileg eltilthatja az értékpapírosítást kezdeményezőt, a szponzort vagy a különleges célú gazdasági
egység vezető testületének a jogsértésért felelősnek tartott bármely tagját vagy más felelősnek tartott természetes
személyt ilyen vállalkozásokban vezetői feladatok gyakorlásától;
d) természetes személy esetében legfeljebb 1 545 250 000 forint összegű bírságot szabhat ki;
e) vállalkozás esetében legfeljebb 1 545 250 000 forint összegű bírságot vagy a döntéshozó szerv által legutoljára
jóváhagyott éves beszámoló szerinti árbevétel 10%-ának megfelelő összegű bírságot szabhat ki, azzal, hogy
ha a vállalkozás anyavállalat vagy anyavállalat olyan leányvállalata, amelyik a számviteli jogszabályok alapján
konszolidált beszámoló készítésére kötelezett, akkor a bírság mértékének megállapításához figyelembe veendő
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teljes éves árbevétel a legutolsó, az anyavállalat döntéshozó szerve által jóváhagyott konszolidált beszámoló szerinti
előző éves árbevétel vagy a számviteli jogszabályok szerinti, annak megfelelő bevétel.
(20) Az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendelet megsértése esetén a bírság mértéke a jogsértésből
származó nyereség vagy az amiatt elkerült veszteség legfeljebb kétszerese, ha összegszerűen meghatározható,
tekintet nélkül a (19) bekezdés d) és e) pontjában meghatározott összeghatárokra.
(21) Az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendelet 32. cikk (1) bekezdés első albekezdésének e) vagy
f ) pontjában említett jogsértés esetén az MNB az értékpapírosítást kezdeményezőt, a szponzort és a különleges célú
gazdasági egységet átmenetileg eltilthatja attól, hogy az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendelet
27. cikk (1) bekezdése szerint értesítést küldjön arról, hogy egy adott értékpapírosítás megfelel az (EU) 2017/2402
európai parlamenti és tanácsi rendelet 19–22. cikkében vagy 23–26. cikkében meghatározott követelményeknek.
(22) Az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendelet 32. cikk (1) bekezdés első albekezdésének
h) pontjában említett jogsértés esetén az MNB ideiglenesen vagy véglegesen visszavonhatja az (EU) 2017/2402
európai parlamenti és tanácsi rendelet 28. cikkében említett – harmadik fél részére az értékpapírosításnak az (EU)
2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendelet 19–22. cikkének vagy 23–26. cikkének való megfelelése
ellenőrzésére adott – felhatalmazást.
(23) Az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek jogi személy általi megsértése esetén
az MNB a (19)–(22) bekezdés szerinti szankciókat a vezető testület azon tagjaira és más olyan személyekre is
alkalmazza, akik felelősséggel tartoznak a jogsértésért.
(24) Amennyiben egy, az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 12. pontja szerinti
intézményi befektető az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikk (5) bekezdése alapján
utasítást kapott, hogy teljesítse egy másik intézményi befektető kötelezettségeit, és ezt nem teszi meg, akkor
az MNB a (19)–(23) bekezdés szerinti szankciókat nem az értékpapírosításnak kitett intézményi befektetőkkel,
hanem a befektetéskezelő fél befektetővel szemben szabja ki.”
90. §		
Az MNBtv. 140. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Az MNB értesítheti az Európai Értékpapír-piaci Hatóságot az olyan helyzetekről, amikor a befektetési
vállalkozást érintő helyszíni ellenőrzés vagy vizsgálat elvégzéséhez vagy információcseréhez kapcsolódó felügyeleti
megkeresését elutasították vagy nem jártak el észszerű időben.”
91. §		
Az MNBtv. a következő 173/A. §-sal egészül ki:
„173/A. § Felhatalmazást kap a Magyar Nemzeti Bank elnöke, hogy rendeletben szabályozza a 13. § (11) és
(11a) bekezdésben meghatározott hatáskörgyakorlásra, valamint a hatáskör gyakorlójának helyettesítésére
vonatkozó részletes szabályokat.”
92. §		
Az MNBtv. 54. alcíme a következő 183/J. és 183/K. §-sal egészül ki:
„183/J. § A pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló
2018. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Módtv.3.) 85. § (1) bekezdésével megállapított 14. § (8) bekezdést
a hatálybalépésekor megbízatásukat töltő felügyelőbizottsági tagok megbízatásának időtartama tekintetében is
alkalmazni kell.
183/K. § A Módtv.3.-mal megállapított 13. § rendelkezéseit mindazon hatósági ügyekben kell alkalmazni,
amelyekben a Módtv.3. hatálybalépésekor az MNB végleges döntést nem hozott.”
93. §

(1) Az MNBtv. 185. § és 185/A. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„185. § Ez a törvény
1. a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok
értékesítése, illetve nyújtása tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2004. december 13-i 2004/113/EK tanácsi
irányelv 5. cikk (2) bekezdésének és 16. cikkének,
2. a gépjármű-felelősségbiztosításra vonatkozó 72/166/EGK, 84/5/EGK, 88/357/EGK és 90/232/EGK tanácsi irányelv,
valamint a 2000/26/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005. május 11-i 2005/14/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikkének,
3. a viszontbiztosításról és a 73/239/EGK, a 92/49/EGK tanácsi irányelv, valamint a 98/78/EK és a 2002/83/EK irányelv
módosításáról szóló, 2005. november 16-i 2005/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
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4. a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról szóló, 2009. április
23-i 2009/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk (1) bekezdés a) és b) pontjának, valamint 4. cikk
(1) bekezdésének,
5. az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi,
rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról (átdolgozás) szóló, 2010. július 13-i 2009/65/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek,
6. a 2006/48/EK, a 2006/49/EK és a 2006/74/EK irányelvnek a központi hitelintézetek kapcsolt bankjai, egyes
szavatolótőke-elemek, nagykockázat-vállalások, felügyeletei szabályok és válságkezelés tekintetében történő
módosításáról szóló, 2009. szeptember 16-i 2009/111/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikkének,
7. a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló (Szolvencia II),
2009. november 25-i 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
8. a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szervezeti követelmények, az összeférhetetlenség,
az üzletvitel, a kockázatkezelés, valamint a letétkezelő és az alapkezelő társaság közötti megállapodás tartalma
tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2010. július 1-jei 2010/43/EK Bizottság irányelvnek,
9. a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az alapok egyesülésére, a master-feeder struktúrákra
és a bejelentési eljárásokra vonatkozó különös rendelkezései tekintetében történő végrehajtásáról szóló,
2010. július 1-jei 2010/44/EK bizottsági irányelvnek,
10. a 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK,
2006/49/EK és 2009/65/EK irányelvnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság), az európai felügyeleti
hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci
Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról szóló, 2010. november 24-i 2010/78/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek,
11. a 98/78/EK, a 2002/87/EK, a 2006/48/EK és a 2009/138/EK irányelvnek a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó
pénzügyi vállalkozások kiegészítő felügyelete tekintetében történő módosításáról szóló, 2011. november 16-i
2011/89/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
12. a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális
felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2013. június 26-i 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
13. a 2003/71/EK és a 2009/138/EK irányelvnek, valamint az 1060/2009/EK, az 1094/2010/EU és az 1095/2010/EU
rendeletnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíjhatóság) és az európai felügyeleti
hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. április 16-i
2014/51/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
14. a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról szóló,
2014. május 15-i 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
15. az Európai Parlament és a Tanács irányelve az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési
vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló
2009/65/EK irányelvnek a letétkezelői funkciók, a javadalmazási politikák és a szankciók tekintetében történő
módosításáról szóló, 2014. július 23-i 2014/91/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
16. a biztosítási értékesítésről szóló, 2016. január 20-i 2016/97/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
17. a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenységéről és felügyeletéről szóló,
2016. december 14-i 2016/2341 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
18. a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az ügyfelek pénzügyi eszközeinek és pénzeszközeinek
védelme, a termékirányítási kötelezettségek, valamint a díjak, jutalékok vagy pénzbeli és nem pénzbeli juttatások
nyújtására vagy átvételére alkalmazandó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2016. április 7-i (EU)
2017/593 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
185/A. § Ez a törvény
1. az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról
szóló 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei
árverés útján történő értékesítésének időbeli ütemezéséről, lebonyolításáról és egyéb vonatkozásairól szóló,
2010. november 12-i 1031/2010/EU bizottsági rendelet,
2. a short ügyletekről és a hitel-nemteljesítési csereügyletekkel kapcsolatos egyes szempontokról szóló,
2012. március 14-i 236/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
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3. az euróátutalások és -beszedések technikai és üzleti követelményeinek megállapításáról és a 924/2009/EK
rendelet módosításáról szóló, 2012. március 14-i 260/2012/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,
4. az európai kockázatitőke-alapokról szóló, 2013. április 17-i 345/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
5. az európai szociális vállalkozási alapokról szóló, 2013. április 17-i 346/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet,
6. a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv önkéntes alkalmazását választó ABAK-okra vonatkozó eljárás
létrehozásáról szóló, 2013. május 15-i 447/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet,
7. a nem uniós ABAK-ok referencia-tagállamának a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti
meghatározását szolgáló eljárás létrehozásáról szóló, 2013. május 15-i 448/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet,
8. a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU
rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
9. a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. május 15-i 600/2014/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet,
10. a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi jutalékairól szóló, 2015. április 29-i 2015/751/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet,
11. az európai hosszú távú befektetési alapokról szóló. 2015. április 29-i 760/2015/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet,
12. az értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet
módosításáról szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendelet,
13. a pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként vagy a befektetési alapok
teljesítményének méréséhez felhasznált indexekről, valamint a 2008/48/EK és a 2014/17/EU irányelv, továbbá
az 596/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. június 8-i (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi
rendelet,
14. a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások szervezeti követelményei
és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő
kiegészítéséről szóló, 2016. április 25-i (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,
15. a 600/2014 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek egyes fogalommeghatározások, az átláthatóság,
a portfóliótömörítés, valamint a termékszintű beavatkozással és a pozíciómenedzsmenttel kapcsolatos felügyeleti
intézkedések tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2016. május 18-i (EU) 2017/567 felhatalmazáson alapuló
bizottsági rendelet,
16. a pénzpiaci alapokról szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1131 európai parlamenti és tanácsi rendelet,
17. az európai kockázatitőke-alapokról szóló 345/2013/EU rendelet és az európai szociális vállalkozási alapokról
szóló 346/2013/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. október 25-i (EU) 2017/1991 európai parlamenti és tanácsi
rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
(2) Az MNBtv. 185/A. §-a a következő 18. és 19. ponttal egészül ki:
(Ez a törvény)
„18. a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 575/2013/EU
rendelet módosításáról szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2401 európai parlamenti és tanácsi rendelet,
19. az értékpapírosítás általános keretrendszerének meghatározásáról, az egyszerű, átlátható és egységesített
értékpapírosítás egyedi keretrendszerének létrehozásáról, valamint a 2009/65/EK, a 2009/138/EK és a 2011/61/EU
irányelv és az 1060/2009/EK és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2402
európai parlamenti és tanácsi rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
94. §

(1) Az MNBtv. 186. § (5) bekezdése a következő n) és o) ponttal egészül ki:
(A 40. §)
„n) (26) bekezdése a pénzpiaci alapokról szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1131 európai parlamenti és tanácsi
rendelet,
o) (27) bekezdése az európai kockázatitőke-alapokról szóló 345/2013/EU rendelet és az európai szociális vállalkozási
alapokról szóló 346/2013/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. október 25-i (EU) 2017/1991 európai parlamenti és
tanácsi rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg az MNB feladatkörében és eljárásában.)
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(2) Az MNBtv. 186. § (5) bekezdése a következő p) és q) ponttal egészül ki:
(A 40. §)
„p) (28) bekezdése a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről szóló
575/2013/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2401 európai parlamenti és tanácsi
rendelet,
q) (29) bekezdése az értékpapírosítás általános keretrendszerének meghatározásáról, az egyszerű, átlátható és
egységesített értékpapírosítás egyedi keretrendszerének létrehozásáról, valamint a 2009/65/EK, a 2009/138/EK és
a 2011/61/EU irányelv és az 1060/2009/EK és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. december 12-i (EU)
2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg az MNB feladatkörében és eljárásában.)
95. §		
Az MNBtv.
a)
13. § (1) bekezdésében a „– mint az MNB-nek a 8. § b) pontja szerinti szerve, az MNB nevében – jár el
a 4. § (5) és (7)–(9) bekezdésében meghatározott feladatokkal kapcsolatos eljárásokban” szövegrész helyébe
a „– mint az MNB-nek a 8. § b) pontja szerinti szerve –, valamint a (11) bekezdés szerinti személy vagy
szerv az MNB nevében jár el a 4. § (5) és (7)–(9) bekezdésében meghatározott feladatokkal kapcsolatos
döntéshozatal során” szöveg,
b)
13. § (9) bekezdésében az „elnöke írja alá” szövegrész helyébe az „elnöke, az elnök akadályoztatása esetén
az (5) bekezdés b) pontja szerinti alelnökök közül a Pénzügyi Stabilitási Tanács ügyrendjében kijelölt alelnök
írja alá” szöveg,
c)
53. § (1a) bekezdésében a „w) pontja,” szövegrész helyébe a „w) pontja, a Tpt. 400. § (2) bekezdése,” szöveg,
d)
53. § (5c) bekezdés nyitó szövegrészében a „miatt hozott” szövegrész helyébe a „miatt, illetve az Fnyt.-ben
meghatározott intézkedésekről hozott” szöveg,
e)
53/B. § (1) bekezdésében az „illetve a Bszt.” szövegrész helyébe az „a Tpt., illetve a Bszt.” szöveg,
f)
58. § (1) bekezdésében az „az Eüsztv. rendelkezéseit” szövegrész helyébe az „az elektronikus kapcsolattartásra
az Eüsztv. rendelkezéseit” szöveg,
g)
93. § (5) bekezdés c) pontjában a „76. § (12)” szövegrészek helyébe a „Tpt. 405. § (3) és (4)” szöveg,
h)
93. § (8) és (9) bekezdésében az „(1)–(6)” szövegrész helyébe az „(1)–(5)” szöveg,
i)
140. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontjában az „engedélyről” szövegrész helyébe az „engedélyéről
– hitelintézet esetén azzal, hogy melyik betétbiztosítási rendszerhez csatlakozott –” szöveg,
j)
140. § (4) bekezdés b) pont bz) alpontjában a „65. § (3) bekezdésében” szövegrész helyébe a „65. §
(3) bekezdésében és 68. § (1) bekezdésében” szöveg
lép.
96. §		
Hatályát veszti az MNBtv.
a)
13. § (2) bekezdés k) pontja,
b)
40. § (1) bekezdése,
c)
53. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében az „az Fnytv.-ben,” szövegrész,
d)
76. § (12) bekezdése,
e)
93. § (6) bekezdése,
f)
186. § (5) bekezdés a) pontja.

10. Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény módosítása
97. §		
Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény 13/A. § (1) bekezdésében a „43., 49., 50., 52/A.”
szövegrész helyébe a „44., 52/A.” szöveg lép.

11. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása
98. §		
A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 6. §
(1) bekezdése a következő 108a. ponttal egészül ki:
(E törvényben, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok vonatkozásában)
„108a. teljes bizonyító erejű magánokirat: az e törvény hatálya alá tartozó pénzügyi intézmény és az ügyfele
között létrejött szerződés, és az e törvény hatálya alá tartozó magánokirati formában tett jognyilatkozat akkor
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is teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősül, ha az megfelel a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX.
törvény 325. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak azzal az eltéréssel, hogy ha a tanú a pénzügyi intézmény
munkavállalója, akkor a lakóhelye vagy tartózkodási helye helyett együttesen a munkáltatója címét (székhelyét,
telephelyét, fióktelepét), valamint a személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvány típusát és számát is
feltüntetheti a magánokiraton;”
99. §

(1) A Hpt. 7. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pénzügyi intézmény, ha törvény másként nem rendelkezik, pénzügyi szolgáltatáson kívül üzletszerűen kizárólag:)
„b) – a biztosítási tevékenységről szóló törvényben foglalt feltételekkel – hitelintézet esetén biztosításközvetítői
tevékenységet, pénzügyi vállalkozás esetén biztosításközvetítői vagy kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet,”
(végezhet.)
(2) A Hpt. 7. § (3) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki:
(A pénzügyi intézmény, ha törvény másként nem rendelkezik, pénzügyi szolgáltatáson kívül üzletszerűen kizárólag:)
„p) hitelintézet esetén a vele szoros kapcsolatban álló vállalkozások számára szolgáltatások nyújtását”
(végezhet.)

100. §		
A Hpt. 33. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A Felügyelet visszavonja a hitelintézet tevékenységi engedélyét, ha)
„c) a nem vitatott betétből eredő tartozását az esedékességét követő öt napon belül képtelen visszafizetni, és nem
valószínű a későbbi visszafizetés sem.”
101. §		
A Hpt. 57. §-a a következő (1b)–(1e) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Hitelintézet, pénzügyi holding társaság, vegyes pénzügyi holding társaság, vegyes tevékenységű holding
társaság, valamint olyan pénzügyi vállalkozás, amelyre az összevont alapú felügyelet kiterjed, amennyiben
hitelintézet, befektetési vállalkozás, pénzügyi holding társaság, vegyes pénzügyi holding társaság vagy vegyes
tevékenységű holding társaság leányvállalata felszámolása esetén a Cstv. 57. § (1) bekezdés f ) pontjában szereplő
követeléseket az alábbi sorrend figyelembevételével kell kielégíteni:
a) rendes, fedezetlen követelések,
b) olyan fedezetlen követelések, amelyek a következő feltételeknek megfelelő, hitelviszonyt megtestesítő
instrumentumokból származnak:
ba) a hitelviszonyt megtestesítő instrumentum eredeti szerződéses lejárata legalább egy év,
bb) a hitelviszonyt megtestesítő instrumentum nem tartalmaz beágyazott származtatott ügyletet és maga sem
származtatott ügylet, és
bc) a kibocsátásához kapcsolódó releváns szerződéses dokumentáció és adott esetben a tájékoztató kifejezetten
utal a kielégítési sorrendben való, e bekezdés szerinti hátrébb sorolására,
c) a) és b) pontba nem tartozó egyéb követelések
azzal, hogy ha a követelések kielégítésére nincs elegendő fedezet, az egyes csoportokba tartozó hitelezőket
– először az a), a b), majd a c) pontban szereplőket – követeléseik arányában kell kielégíteni.
(1c) Az (1a) bekezdéstől eltérően a 2018. december 29. napja előtt kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő
instrumentumokból származó fedezetlen követelések besorolására a Cstv. és az e törvény 2016. december 31-én
hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.
(1d) Az (1b) és az (1c) bekezdés alkalmazásában hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok a kötvények és
az átruházható követelések más formái, valamint az adósságot keletkeztető vagy elismerő instrumentumok.
(1e) Az (1b) bekezdés b) pont bb) alpontja alkalmazásában azok a hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok,
amelyek
a) kamatozása változó, mivel valamely széleskörűen alkalmazott referencia-kamatlábtól függ, valamint
b) nem forintban denomináltak, feltéve, hogy a tőke, a visszafizetés és a kamat ugyanabban a pénznemben
denominált,
pusztán e jellemzőik miatt nem tekintendők beágyazott származtatott ügyletet tartalmazó, hitelviszonyt
megtestesítő instrumentumoknak.”
102. §		
A Hpt. 102. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A hitelintézet – nettó értéken számított – összes befektetése nem haladhatja meg szavatoló tőkéjének
százhuszonöt százalékát.”
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103. §		
A Hpt. 113. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A vezető testület a hitelintézet tevékenységeinek – ideértve a fő kockázatokat is – a megértéséhez megfelelő
kollektív tudással, készségekkel és tapasztalattal rendelkezik.”
104. § (1) A Hpt. 114. § (3) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A helyreállítási terv a hitelintézet esetleges fizetésképtelenné válásának – más hitelintézetekre vagy a pénzügyi
közvetítőrendszerrel való összefonódásából adódóan – a pénzügyi piacokra gyakorolható lehetséges hatásainak
arányában a következőket tartalmazza:)
„i) a 79. §-ban meghatározott tőkekövetelmény megőrzéséhez kapcsolódó szabályok, lehetséges lépések, ideértve
a csoporton belüli pénzügyi támogatás nyújtását is,”
(2) A Hpt. 114. §-a a következő (8a) és (8b) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) A csoportszintű helyreállítási terv célja a csoport egészének stresszhelyzetben történő helyreállítása
a válsághelyzet okainak kezelésével vagy megszüntetésével, a csoport vagy a csoporthoz tartozó hitelintézet
pénzügyi helyzetének rendezésével úgy, hogy a csoport többi tagjának pénzügyi helyzetére is figyelemmel van.
A csoportszintű helyreállítási terv koordinált és konzisztens intézkedéseket tartalmaz az EU-szintű hitelintézeti
anyavállalat, a pénzügyi intézmények, a leányvállalati hitelintézet és a jelentős fióktelep tekintetében.
(8b) A csoportszintű helyreállítási terv tartalmazza a (3) bekezdés r) pontja szerinti forgatókönyvet is azzal, hogy
a forgatókönyv esetében kitér a helyreállítási terv a hitelintézet egyedi szavatoló tőkéje, valamint az összevont alapú
szavatolótőke-követelmény tekintetében a szavatoló tőkeelemek átruházásának nehézségére.”
105. § (1) A Hpt. 177. §-a a következő (15a) és (15b) bekezdéssel egészül ki:
„(15a) A Felügyelet a hitelintézet által benyújtott helyreállítási tervet értékeli, figyelemmel a hitelintézet
a) szervezeti felépítésének összetettségére,
b) kockázati profiljára, valamint
c) tőkehelyzetére és finanszírozási struktúrájára.
(15b) A Felügyelet a hitelintézet által benyújtott helyreállítási tervet a szanálási feladatkörében eljáró
MNB rendelkezésére bocsátja azzal, hogy a szanálási feladatkörében eljáró MNB által adott javaslatokat a Felügyelet
megvizsgálja.”
(2) A Hpt. 177. §-a a következő (18) bekezdéssel egészül ki:
„(18) Ha a hitelintézet a Felügyelet szerint nem a (16) bekezdés szerinti határozatnak megfelelően dolgozta át
a helyreállítási tervet, akkor a Felügyelet határozatában rögzíti az újbóli átdolgozás módját, eszközeit, elemeit és
részleteit.”
106. §		
A Hpt. 182. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a Felügyelet látja el az EU-szintű hitelintézeti anyavállalat felügyeletét, akkor – a jogszabályok és az Európai
Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai által támasztott adatkezelési és adatvédelmi követelmények betartása
mellett – a helyreállítási tervet megküldi az érintett illetékes felügyeleti hatóságnak, a rendszerszinten jelentős
fióktelep illetékes felügyeleti hatóságának, a szanálási feladatkörében eljáró MNB-nek és a leányvállalatok szanálási
hatóságainak.”
107. § (1) A Hpt. 209. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) Az OBA információt cserél és együttműködik a Felügyelettel, a szanálási feladatkörében eljáró MNB-vel,
a hitelintézetekkel, a külföldi betétbiztosítási rendszerekkel, a külföldi felügyeleti hatóságokkal és a nemzetközi
betétbiztosítási szervezetekkel.”
(2) A Hpt. 209. § (8a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8a) Az OBA tájékoztatja az EBH-t
a) a külföldi betétbiztosítási rendszerekkel, valamint külföldi felügyeleti hatóságokkal kötött megállapodásokról és
azok tartalmáról,
b) minden évben március 31-éig a biztosított betétek összegéről, valamint az előző év december 31-én
rendelkezésére álló pénzügyi eszközeiről.”
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108. § (1) A Hpt. 211. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az OBA feladata)
„b) a vele tagsági jogviszonyban álló hitelintézet tevékenységi engedélyének a Felügyelet által a 33. §
(1) bekezdésében és a 33. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározottak szerinti visszavonása alapján indított
végelszámolási vagy felszámolási eljárás esetén, a betétes részére a 214. §-ban meghatározott kártalanítási összeg
kifizetése,”
(2) A Hpt. 211. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a hitelintézet határon átnyúló szolgáltatás keretében egy másik tagállamban gyűjt betétet, az (1) bekezdés
a) pontjától eltérően a tájékoztatást azon a nyelven kell megadni, amelyet a betétes a szerződés megkötésekor
választott.”
109. § (1) A Hpt. 213. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki)
„d) a biztosító, a viszontbiztosító, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, valamint a magánnyugdíjpénztár,”
(betéteire, valamint a felsoroltak külföldi megfelelőinek betéteire.)
(2) A Hpt. 213. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki)
„h) a pénzügyi intézmény és a pénzforgalmi intézmény,”
(betéteire, valamint a felsoroltak külföldi megfelelőinek betéteire.)
(3) A Hpt. 213. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki az olyan betétre, amelyről bíróság jogerős ítélettel megállapította,
hogy az abban elhelyezett összeg pénzmosásból származik, valamint a hitelintézet szavatoló tőkéjére, továbbá
a hitelintézet által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírra és saját váltóra.”
110. §		
A Hpt. 214. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(13) A betétes elhalálozása esetén – a betétek elhelyezésének időpontjától függetlenül – az örökhagyó és
az örökösök betétjét a hagyatékátadó végzés vagy a bírósági ítélet jogerőre emelkedésétől számított egy évig vagy
a rögzített kamatozású kamatperiódus végéig – a kettő közül a későbbi időpontig – külön betétnek kell tekinteni,
és az (1)–(3) bekezdés szerinti kártalanítási összeghatár meghatározásánál nem kell összevonni az örökösök más
betéteivel. Az örökhagyó betétje után a kártalanítás az (1)–(3) bekezdésben meghatározott összeghatárig fizetendő
ki, függetlenül az örökösök számától. Ezt a rendelkezést a közös betétekre is alkalmazni kell. Ha az örökhagyót
a 214/A. § alapján elhelyezett betétei után magasabb összegű kártalanítás illette volna meg, akkor az örökösöket
megilleti a magasabb összeg a hagyatékátadó végzés vagy a bírósági ítélet jogerőre emelkedésétől számított három
hónapig, a 214/A. § (1) bekezdésében meghatározott összeghatárig, függetlenül az örökösök számától.”
111. §		
A Hpt. 224. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az igazgatótanács az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK
határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. november 24-i
1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (2) bekezdése szerinti hatáskörrel rendelkező hatóság.”
112. §		
A Hpt. 234. § (8a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8a) Ha a (8) bekezdés alapján előírt rendkívüli fizetési kötelezettség veszélyeztetné a hitelintézet azonnali vagy
mindenkori fizetőképességét – azaz likviditását vagy a szolvenciáját –, akkor a Felügyelet részben vagy egészben
elhalaszthatja a hitelintézet rendkívüli befizetési kötelezettségének elrendelését. A rendkívüli befizetés legfeljebb
6 hónappal halasztható el azzal, hogy a hitelintézet kérelmére a halasztás meghosszabbítható. Az elhalasztott
rendkívüli befizetési kötelezettséget akkor kell teljesíteni, ha a befizetés már nem veszélyezteti a hitelintézet
azonnali vagy mindenkori fizetőképességét.”
113. §		
A Hpt. 237. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A hitelintézet (1) bekezdésben meghatározott jogsértő magatartása esetén az OBA a Felügyelet tájékoztatásával
egyidejűleg kezdeményezi a hitelintézettel szemben intézkedés, bírság alkalmazását. Az OBA a Felügyelet
egyetértésével kizárja a hitelintézetet tagjai sorából legalább tizenkét hónappal az erre vonatkozó értesítés
hitelintézet részére történő megküldése után, ha ez alatt az idő alatt a hitelintézet továbbra sem szüntette meg
az (1) bekezdésben meghatározott jogsértő magatartást.”
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114. §		
A Hpt. 257/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„257/B. § (1) A csoportszintű pénzügyi támogatásra vonatkozó megállapodás megkötéséhez az EU-szintű
hitelintézeti anyavállalat székhelye szerinti EGT-állam illetékes felügyeleti hatósága határozata szükséges azzal, hogy
a) a kérelmet az EU-szintű hitelintézeti anyavállalat nyújtja be a székhelye szerinti EGT-állam illetékes felügyeleti
hatóságának,
b) a kérelem tartalmazza a csoportszintű pénzügyi támogatásra vonatkozó megállapodás tervezetét és
meghatározza a csoporthoz tartozó azon szervezeteket, amelyek a megállapodásban félként szerepelnek, valamint
c) a Felügyelet részére benyújtott, határon átnyúló csoport esetében a többoldalú eljárásra vonatkozó 173. §-ban
foglaltakat az e §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Ha a Felügyelet látja el az EU-szintű hitelintézeti anyavállalat felügyeletét, akkor
a) az (1) bekezdésben meghatározott kérelmet haladéktalanul továbbítja a megállapodás tervezetben félként
szereplő minden egyes leányvállalat illetékes felügyeleti hatóságának,
b) a (3)–(5) bekezdésben meghatározott eljárásnak megfelelően
ba) engedélyezi a csoportszintű pénzügyi támogatásra vonatkozó megállapodás megkötését, ha a megállapodás
tervezetében foglaltak megfelelnek a 257/C. §-ban meghatározott feltételeknek,
bb) elutasítja a csoportszintű pénzügyi támogatásra vonatkozó megállapodás megkötését, ha a megállapodás
tervezetében foglaltak nem felelnek meg a 257/C. §-ban meghatározott feltételeknek.
(3) A Felügyelet minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a kérelem beérkezését követő négy hónapon
belül határozatot hozzon – határon átnyúló csoport esetében többoldalú eljárás keretében határozatot hozzanak
– arról, hogy a megállapodás tervezetében foglaltak megfelelnek-e a 257/C. §-ban meghatározott feltételeknek,
figyelembe véve a megállapodás végrehajtásának a csoport működése szerinti valamennyi EGT-államban kifejtett
lehetséges hatását, ideértve a költségvetési következményeket is.
(4) Ha a Felügyelet látja el az EU-szintű hitelintézeti anyavállalat felügyeletét és az eljárásban részt vevő EGT-államok
illetékes felügyeleti hatóságainak egyetértése hiányában négy hónapon belül nem hozható többoldalú eljárás
keretében határozat, a kérelemről a Felügyelet dönt. A határozat indokolásában a Felügyelet kitér az eljárásban részt
vevő EGT-államok illetékes felügyeleti hatóságainak véleményére és fenntartásaira is.
(5) A Felügyelet elhalasztja a határozat meghozatalát és megvárja az EBH döntését, ha a négy hónapos időszak alatt
az ügyet az eljárásban részt vevő valamely EGT-állam illetékes felügyeleti hatósága az európai felügyeleti hatóság
(Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. november 24-i 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
19. cikkével összhangban az EBH elé utalja. A négy hónapos időszak leteltét vagy a többoldalú eljárás keretében
hozott határozatot követően az ügy már nem utalható az EBH elé.
(6) Az EU-szintű hitelintézeti anyavállalat székhelye szerinti EGT-állam illetékes felügyeleti hatósága döntését
követően a megállapodás tervezetét a részes félként szereplő tagok tulajdonosainak kétharmados szótöbbséggel
is jóvá kell hagynia azzal, hogy a megállapodás kizárólag a csoport azon tagjait kötelezi, akiknél a tulajdonosok
jóváhagyásukat megadták, illetve azt nem vonták vissza.
(7) A megállapodásban részes fél irányítási jogkörrel rendelkező vezető testülete évente beszámol a tulajdonosainak
a megállapodás teljesüléséről és a megállapodás alapján hozott döntések végrehajtásáról.”
115. §		
A Hpt. 257/E. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha az EU-szintű hitelintézeti anyavállalat vagy a csoportszintű pénzügyi támogatási megállapodásban részt
vevő pénzügyi intézmény felügyeleti hatósága kifogásolja a pénzügyi támogatás megtiltásáról vagy korlátozásáról
szóló határozatot, akkor a határozatról szerzett értesülését követő kettő napon belül az ügyet az EBH elé terjesztheti,
kérve az EBH közreműködését.”
116. §		
A Hpt. 272. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A hitelintézet az OBA-ban, a külföldi betétbiztosítási rendszerekben, valamint az önkéntes betétbiztosítási,
intézményvédelmi alapban való részvétel esetén az azzal kapcsolatos, a betétest érintő lényeges kérdésekről,
így különösen a biztosított betéttípusokról, a biztosítás mértékéről, a kártalanítási kifizetés pénzneméről,
valamint – a hitelintézet tevékenységi engedélyének a Felügyelet által a 33. § alapján való visszavonása, illetve
a hitelintézet felszámolása esetén – a 214. § (1) bekezdése szerinti kártalanítási kifizetés feltételeiről, valamint
a biztosítás igénybevételéhez szükséges eljárásról a betétest közérthető formában – a szerződéskötést megelőzően
is – tájékoztatja. A hitelintézet tájékoztatja a betétest arról is, hogy a 213. §-ban és a 239. § (4) bekezdésében
meghatározott esetekben az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki a betétre.”
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117. §		
A Hpt. 274. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„274. § A betétre vonatkozó reklámban a betétbiztosítással kapcsolatban az OBA által előírt betétbiztosítási
emblémát az OBA által előírt módon fel kell tüntetni. A betétbiztosítással kapcsolatban kizárólag az OBA által előírt
betétbiztosítási embléma szerepeltethető.”
118. § (1) A Hpt. 279. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A pénzügyi intézmény – az egyszeri fizetési megbízás kivételével, valamint a 285. §-ban meghatározott
eltéréssel – pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződést csak írásban köthet. Az írásban kötött
szerződés egy hiteles példányát a pénzügyi intézmény köteles az ügyfél rendelkezésére bocsátani.”
(2) A Hpt. 279. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben foglalt előírás megsértése nem vonja maga után a szerződés érvénytelenségét,
jogkövetkezményként a Felügyelet intézkedést alkalmazhat, illetve bírságot szabhat ki.”
119. §		
A Hpt. 5. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
120. §		
A Hpt.
1.
6. § (4) bekezdés l) pont záró szövegrészében az „az ezerötszáz” szövegrész helyébe az „a tizenötezer” szöveg,
2.
48. § (2) bekezdés a) pontjában és 53. § (2) bekezdés a) pontjában a „33. § (1) bekezdés b) pontja” szövegrész
helyébe a „33. § (1) bekezdés b) pontja, 33. § (2) bekezdés c) pontja” szöveg,
3.
106. § (5) bekezdés a) pontjában a „pénzforgalmi” szövegrész helyébe a „fizetési” szöveg,
4.
116. § (1) bekezdésében a „hitelintézet” szövegrész helyébe a „hitelintézet, továbbá a Felügyelet” szöveg,
5.
116. § (2) bekezdés b) pontjában az „az intézményen” szövegrész helyébe az „a hitelintézeten” szöveg,
6.
209. § (9) bekezdésében a „pénzeszközökből” szövegrész helyébe a „pénzeszközökből azzal, hogy nem felelős
a székhely ország betétbiztosítási rendszerének rendelkezéseinek megfelelő eljárásért” szöveg,
7.
214. § (1) bekezdésében a „33. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe a „33. § (1) bekezdése vagy 33. §
(2) bekezdés c) pontja” szöveg,
8.
214. § (5) bekezdésében a „33. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe a „33. § (1) bekezdése vagy 33. §
(2) bekezdés c) pontja” szöveg, a „kezdő időpontjáig” szövegrész helyébe a „kezdő időpontját megelőző napig”
szöveg,
9.
217. § (1) bekezdés a) pontjában a „33. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe a „33. § (1) bekezdésében és
a 33. § (2) bekezdés c) pontjában” szöveg,
10.
217. § (1) bekezdés záró szövegrészében a „befejezi a betétesek részére a kártalanítás kifizetését” szövegrész
helyébe az „a betétesek rendelkezésére bocsátja a kártalanítást” szöveg,
11.
217. § (1c) bekezdésében a „fizeti ki” szövegrész helyébe a „bocsátja rendelkezésre” szöveg,
12.
219. § (1a) bekezdésében az „a Cstv. 57. § (1) bekezdés c) pontját követő és a d) pontját megelőző” szövegrész
helyébe az „az 57. § (1) bekezdés a) pontja szerinti” szöveg,
13.
228. § (6) bekezdésében a „végrehajtása céljából” szövegrész helyébe a „végrehajtása céljából, az OBA által
kérteknek megfelelően” szöveg,
14.
231. § (2) bekezdésében az „állampapírban” szövegrész helyébe a „diverzifikált módon állampapírban” szöveg,
15.
257/E. § (2) bekezdésében a „felügyeleti hatóságát,” szövegrész helyébe a „felügyeleti hatóságát, EU-szintű
hitelintézeti anyavállalat felügyeleti hatóságát, szanálási hatóságát, a szanálási feladatkörében eljáró MNB-t,”
szöveg,
16.
257/E. § (4) bekezdésében a „felügyeleti hatóságát” szövegrész helyébe a „felügyeleti hatóságát, EU-szintű
hitelintézeti anyavállalat felügyeleti hatóságát,” szöveg,
17.
275. § (7) bekezdésében a „betétes kérése” szövegrész helyébe a „betétessel történő megállapodás” szöveg
lép.
121. §		
Hatályát veszti a Hpt.
a)
6. § (1) bekezdés 4a. pontja,
b)
49. § (1) bekezdésében az „és c)” szövegrész,
c)
161. § (1) bekezdés a) pontjában az „azzal, hogy ebben az esetben a nyilatkozat azonosított elektronikus úton
is megtehető” szövegrész,
d)
213. § (1) bekezdés b) és n) pontja,
e)
279. § (1a) bekezdése,
f)
294. § (2) bekezdése.
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12. A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények
módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény módosítása
122. § (1) A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló
2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) 2. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (2) és (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően ABAK EuVECA megnevezést használó alapokat kezelhet és
forgalmazhat abban az esetben is, ha e törvény ABAK-ra előírt rendelkezései mellett az (EU) 2017/1991 európai
parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk 1. pontjában előírt rendelkezéseknek felel meg.”
(2) A Kbftv. 2. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A (2) és (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően ABAK ESZVA megnevezést használó alapokat kezelhet és
forgalmazhat abban az esetben is, ha e törvény ABAK-ra előírt rendelkezései mellett az (EU) 2017/1991 európai
parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 1. pontjában előírt rendelkezéseknek felel meg.”
123. §		
A Kbftv. 4. § (1) bekezdése a következő 83a. ponttal egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában:)
„83a. PPA: pénzpiaci alap, amely az (EU) 2017/1131 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban
engedélyezett ÁÉKBV vagy ABA;”
124. §		
A Kbftv. a következő 11/A. alcímmel egészül ki:

„11/A. Értékpapírosításban érintett kitettség
27/A. § Amennyiben az ÁÉKBV-alapkezelő kitettségei között olyan értékpapírosítás szerepel, amely nem
felel meg az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendeletben megállapított követelményeknek,
az ÁÉKBV-alapkezelőnek az adott ÁÉKBV befektetőinek legjobb érdekeit szolgálva intézkednie kell, és korrekciós
intézkedéseket kell hoznia.”
125. §		
A Kbftv. 19. alcíme a következő 37/A. §-sal egészül ki:
„37/A. § Amennyiben az ABAK kitettségei között olyan értékpapírosítás szerepel, amely nem felel meg az (EU)
2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendeletben megállapított követelményeknek, az ABAK-nak az adott
ABA befektetőinek legjobb érdekeit szolgálva intézkednie kell, és korrekciós intézkedéseket kell hoznia.”
126. § (1) A Kbftv. 205. § (2) bekezdése a következő j) és k) ponttal egészül ki:
(E törvény)
„j) a pénzpiaci alapokról szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1131 európai parlamenti és tanácsi rendelet,
k) az európai kockázatitőke-alapokról szóló 345/2013/EU rendelet és az európai szociális vállalkozási alapokról
szóló 346/2013/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. október 25-i (EU) 2017/1991 európai parlamenti és tanácsi
rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
(2) A Kbftv. 205. § (2) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
(E törvény)
„l) az értékpapírosítás általános keretrendszerének meghatározásáról, az egyszerű, átlátható és egységesített
értékpapírosítás egyedi keretrendszerének létrehozásáról, valamint a 2009/65/EK, a 2009/138/EK és a 2011/61/EU
irányelv és az 1060/2009/EK és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2402
európai parlamenti és tanácsi rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
127. §		
A Kbftv.
a)
6. § (1) bekezdés c) pontjában az „az ÁÉKBV-alapkezelő által kezelt kollektív befektetési értékpapír
forgalomba hozatala és folyamatos forgalmazása” szövegrész helyébe a „kollektív befektetési értékpapír
forgalmazása és az ÁÉKBV-alapkezelő által kezelt kollektív befektetési értékpapír forgalomba hozatala”
szöveg,
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7. § (2) bekezdés b) pontjában az „az ABAK által kezelt kollektív befektetési értékpapír forgalomba hozatala
és forgalmazása” szövegrész helyébe a „kollektív befektetési értékpapír forgalmazása és az ABAK által kezelt
kollektív befektetési értékpapír forgalomba hozatala” szöveg,
7. § (5) bekezdésében a „külföldi ABAK” szövegrész helyébe a „külföldi befektetési alapkezelő” szöveg

128. §		
Hatályát veszti a Kbftv.
a)
6. § (1) bekezdés b) pont bg) alpontjában az „az ÁÉKBV-alapkezelő által kezelt” szövegrész,
b)
7. § (2) bekezdés a) pont ag) alpontjában az „az ABAK által kezelt” szövegrész,
c)
19. § (3) bekezdésében az „a (2) bekezdésben meghatározott feltételeken kívül” szövegrész.

13. A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer
továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvény módosítása
129. § (1) A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló
2014. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Szantv.) 3. §-a a következő 1a. ponttal egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában)
„1a. állami támogatások uniós keretrendszere: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107–109. cikkei által
és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikk (4) bekezdése vagy 109. cikke alapján megalkotott vagy
elfogadott rendeletek és valamennyi uniós aktus – többek között iránymutatások, közlemények és értesítések – által
létrehozott keretrendszer;”
(2) A Szantv. 3. §-a a következő 17a. ponttal egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában)
„17a. érintett anyaintézmény: olyan tagállami anyaintézmény, EU-szintű anyaintézmény, pénzügyi holding társaság,
vegyes pénzügyi holding társaság, vegyes tevékenységű holding társaság, tagállami pénzügyi holding társaság
anyavállalatok, EU-szintű pénzügyi holding társaság anyavállalatok, tagállami vegyes pénzügyi holding társaság
anyavállalatok vagy EU-szintű vegyes pénzügyi holding társaság anyavállalatok, amelynek tekintetében a hitelezői
feltőkésítés alkalmazására kerül sor;”
(3) A Szantv. 3. §-a a következő 34a. ponttal egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában)
„34a. hitelviszonyt megtestesítő instrumentum: kötvény és az átruházható követelések más formája, adósságot
keletkeztető vagy elismerhető instrumentum, és a hitelviszonyt megtestesítő instrumentum megszerzésére
feljogosító instrumentum;”
(4) A Szantv. 3. §-a a következő 45a. ponttal egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában)
„45a. munkavállalói képviselő: a munka törvénykönyvében meghatározott fogalom;”
(5) A Szantv. 3. §-a a következő 59a. ponttal egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában)
„59a. szavatoló tőke követelmények: az 575/2013/EU rendelet 92–98. cikkében meghatározott követelmények;”
130. §		
A Szantv. 5. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A szanálási feladatkörében eljáró MNB a szanálási tervről, valamint azok módosításáról tájékoztatja
a Felügyeletet.”
131. §		
A Szantv. 7. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) A (8) bekezdés e) pontja alkalmazásakor figyelemmel kell lenni az EGT-államok közötti megosztás során
az arányosságra, kiegyensúlyozottságra – így különösen a szanálást finanszírozó rendszerek hozzájárulása
meghatározásánál figyelembe veendő elvekre – és az adott EGT-állam pénzügyi rendszerének stabilitására gyakorolt
hatásra.”
132. §		
A Szantv. 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha az eljárásban részt vevő EGT-állam szanálási hatósága egyetértésének hiánya miatt a többoldalú eljárás
eredménytelen, akkor
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a) ha a csoportszintű szanálási hatóság a szanálási feladatkörében eljáró MNB, akkor kizárólag az EU-szintű
anyavállalat tekintetében hozhat egyedileg határozatot, amelynek meghozatalakor figyelembe veszi az eljárásban
részt vevő EGT-állam szanálási hatósága által kifejtett véleményeket, fenntartásokat,
b) ha a csoportban lévő leányvállalat szanálási hatósága a szanálási feladatkörében eljáró MNB, akkor a leányvállalat
tekintetében hozhat egyedileg határozatot
azzal, hogy a határozatáról a szanálási kollégium valamennyi tagját értesíti.”
133. § (1) A Szantv. 11. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A szanálási feladatkörben eljáró MNB a szanálási terv készítését az (1) bekezdés szerinti jelentős akadályok
elhárításáig felfüggeszti.”
(2) A Szantv. 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha az intézmény (2) bekezdés szerinti javaslata a szanálási feladatkörében eljáró MNB megítélése szerint
nem küszöböli ki vagy nem kezeli hatékonyan a szanálhatósági akadályokat, akkor a szanálási feladatkörében
eljáró MNB legfeljebb egy hónapos határidő kitűzésével a szanálhatóság akadályainak csökkentéséhez vagy
kiküszöböléséhez szükséges terv elkészítésére kötelezi az intézményt vagy csoportot.”
134. §		
A Szantv. 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A szanálási feladatkörében eljáró MNB az (1)–(3) bekezdés szerinti eljárása során – a Felügyelettel, valamint
adott esetben a makroprudenciális feladatkörében eljáró MNB-vel történő egyeztetést követően – az arányosság
elvére is tekintettel figyelembe veszi, hogy a szanálhatósági akadályok milyen fenyegetést jelentenek a pénzügyi
közvetítőrendszer stabilitására nézve, és azt, hogy a szanálhatósági akadály kezelésére vagy megszüntetésére
alkalmazandó intézkedések milyen hatást gyakorolnak az intézmény üzleti tevékenységére és stabilitására,
a gazdasági növekedéshez való hozzájárulási képességére, a pénzügyi szolgáltatások belső piacára, valamint
az EGT-államok vagy az EGT egészének pénzügyi stabilitására.”
135. §		
A Szantv. 20. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A szanálási intézkedések meghozatala és a szanálási jogosultság gyakorlása során a szanálási feladatkörében
eljáró MNB tájékoztatást ad a szanálás alatt álló intézmény, 1. § (1) bekezdés szerinti pénzügyi vállalkozás
munkavállalói képviselőinek, valamint – ha szükséges – egyeztetést folytat velük.”
136. §		
A Szantv. 18. alcíme a következő 32/A. §-sal egészül ki:
„32/A. § (1) Ha a szanálási feladatkörében eljáró MNB a csoportszintű szanálási hatóság, a csoporthoz tartozó
intézmények szanálási hatóságaival folytatott egyeztetést követően a szanálási akcióterv részeként – szükség esetén
a szanálási intézkedés megtétele előtt – finanszírozási tervet javasol.
(2) A finanszírozási tervet a 31. és 32. §-ban meghatározott eljárással összhangban kell elfogadni.
(3) A finanszírozási terv a következőket tartalmazza:
a) az eszközök és források értékelése az érintett csoporthoz tartozó vállalkozások tekintetében,
b) az egyes érintett, csoporthoz tartozó vállalkozások által a szanálási eszközök alkalmazásának pillanatában
elszámolható veszteségek,
c) az egyes érintett, csoporthoz tartozó vállalkozások esetében az egyes részvényesi vagy hitelezői osztályokra
háruló veszteségek,
d) a betétbiztosítási rendszerek által esetlegesen fizetendő hozzájárulások,
e) a szanálást finanszírozó rendszerekből történő teljes hozzájárulás, valamint a hozzájárulás célja és formája,
f ) az e) pont szerinti teljes finanszírozási hozzájárulás kielégítéséhez szükséges, az egyes érintett, csoporthoz tartozó
vállalkozások EGT-államának szanálást finanszírozó rendszerei által a csoportszintű szanálás finanszírozáshoz
nyújtandó hozzájárulás összegének a kiszámításához használt alap,
g) az egyes érintett, csoporthoz tartozó vállalkozások szanálást finanszírozó rendszerei által a csoportszintű szanálás
finanszírozáshoz nyújtandó hozzájárulás összege, és e hozzájárulások formája,
h) az érintett, csoporthoz tartozó vállalkozások EGT-államai szanálást finanszírozó rendszerei által az intézményektől,
pénzügyi vállalkozásoktól és más harmadik felektől felveendő kölcsön összege, valamint
i) azon időkeret, amelyen belül az érintett, csoporthoz tartozó vállalkozások EGT-államai szanálást finanszírozó
rendszereit használni lehet, és amelyet szükség szerint meg lehet hosszabbítani.
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(4) A finanszírozási hozzájárulás arányításához használt (3) bekezdés e) pontja szerinti alapnak összhangban kell
lennie az (5) bekezdéssel és a csoportszintű szanálási tervben a 7. § (11) bekezdésével összhangban előírt elvekkel,
kivéve, ha a finanszírozási terv más megállapodást tartalmaz.
(5) Ha a finanszírozási terv nem tartalmaz más megállapodást, az egyes szanálást finanszírozó rendszerek
hozzájárulásának kiszámításához használt alap meghatározásánál különösen a következőket kell figyelembe venni:
a) az adott szanálást finanszírozó rendszer EGT-államában letelepedett intézmények és az 1. § (1) bekezdés szerinti
pénzügyi vállalkozások által birtokolt, a kockázattal súlyozott eszközök aránya a csoport eszközeihez viszonyítva,
b) az adott szanálást finanszírozó rendszer EGT-államában letelepedett intézmények és az 1. § (1) bekezdés szerinti
pénzügyi vállalkozások által birtokolt eszközök aránya a csoport eszközeihez viszonyítva,
c) a csoportszintű szanálást szükségessé tevő azon veszteségek aránya, amelyek az adott szanálást finanszírozó
rendszer EGT-államában működő illetékes felügyeleti hatóságok felügyelete alá tartozó, csoporthoz tartozó
vállalkozásokban keletkeztek, valamint
d) a csoportszintű finanszírozási rendszerek azon forrásainak aránya, amelyek a finanszírozási terv szerint az adott
szanálást finanszírozó rendszer EGT-államában székhellyel rendelkező, csoporthoz tartozó vállalkozások közvetlen
megsegítésére használhatók.”
137. §		
A Szantv. 58. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A hitelezői feltőkésítés nem terjed ki a következő kötelezettségekre, függetlenül attól, hogy egy EGT-állam vagy harmadik
ország joga alapján keletkezett vagy áll fenn:)
„b) a Bszt. 5. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti tevékenység keretében kötelezettségként nyilvántartott
követelésre, így különösen a Beva által biztosított követelésekre, ideértve a tartós befektetési szerződésből
és a nyugdíj-előtakarékossági szerződésből eredő követelést is, továbbá a kollektív befektetési formákról és
kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényben meghatározott ÁÉKBV vagy
ABA nevében kezelt eszközt vagy pénzt, feltéve, hogy az ÁÉKBV vagy ABA az alkalmazandó fizetésképtelenségi jog
alapján védelemben részesül,”
138. §		
A Szantv. 60. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Ha a (4) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülnek, a Szanálási Alap a Szanálási Alap tagjai által fizetett
csatlakozási díj és rendszeres éves díj addig fel nem használt forrásaiból is adhat hozzájárulást.”
139. §		
A Szantv. 61. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a szanálási feladatkörében eljáró MNB szanálási eszközként eszközelkülönítést kíván alkalmazni, akkor azon
összeg meghatározásakor, amellyel az erre figyelembe vehető kötelezettségeket csökkenteni kell, figyelembe veszi
a szanálási vagyonkezelő tőkeszükségletének prudens becslését.”
140. § (1) A Szantv. 66. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A szanálási feladatkörében eljáró MNB mint az EU-szintű anyavállalat szanálásáért felelős hatóság nem
folytathat egyeztetést az EBH-val abban az esetben, ha a leányvállalat szanálási hatósága által meghatározott
szavatoló tőkére, leírható vagy átalakítható kötelezettségre vonatkozó minimumkövetelmény a 65. § (3) bekezdése
szerinti értéktől legfeljebb egy százalékponttal tér el.”
(2) A Szantv. 66. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) Ha az EBH egy hónapon belül nem hoz határozatot, a magyarországi székhelyű leányvállalat esetében
a szanálási feladatkörében eljáró MNB határozata alkalmazandó.”
(3) A Szantv. 66. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A szanálási feladatkörében eljáró MNB a részletes indokolást is tartalmazó határozatát közli a leányvállalattal és
a leányvállalat EU-szintű anyavállalatának szanálási hatóságával.”
141. §		
A Szantv. 73. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A szanálási feladatkörében eljáró MNB megfelelő módszereket alkalmaz a származtatott ügyletek kategóriái
értékének meghatározására, ideértve a nettósítási megállapodások tárgyát képező tranzakciókat is.”
142. §		
A Szantv. 74. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A tőkeelemek leírására vagy átalakítására vonatkozó jogosultságot a szanálási feladatkörében eljáró
MNB önállóan vagy szanálási eszközzel együtt gyakorolja, ha a szanálási feltételek teljesülnek.”
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143. §		
A Szantv. 79. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha egy kiegészítő alapvető és járulékos tőkeelem tőkeösszege leírásra kerül, akkor:
a) csökkentése tartós, a 61. § (3) bekezdésben meghatározott kártalanítási mechanizmussal összhangban lévő
bármilyen leírást feltételezve,
b) a kiegészítő alapvető és járulékos tőkeelemek tulajdonosaival szemben nem maradhat fenn az instrumentum
leírásra került összegének megfelelő vagy azzal kapcsolatos kötelezettség, kivéve a leírás időpontjában már
megnyílt kötelezettségeket, valamint a leírási jogosultság gyakorlásának jogszerűségét vizsgáló perben hozott
jogerős ítélet eredményeként esetlegesen felmerülő károkkal kapcsolatos kötelezettségeket, és
c) az érintett tőkeelemek tulajdonosai nem jogosultak semmilyen kártalanításra, kivéve a (3) bekezdés szerinti
kibocsátással megvalósuló ellentételezést.”
144. §		
A Szantv. 81. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdésben kapott tájékoztatás alapján a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős
miniszter határozatában dönthet arról, hogy állami pénzügyi stabilizációs eszköz alkalmazásának van helye, ha
megállapította, hogy
a) további szanálási intézkedések alkalmazása nem bizonyulna elégségesnek a pénzügyi közvetítőrendszert érintő
jelentős káros hatások elkerüléséhez,
b) további szanálási intézkedések alkalmazása nem bizonyulna elégségesnek a közérdek védelméhez, amennyiben
a szanálás alatt álló intézmény már korábban igénybe vette az MNB rendkívüli likviditási hitelét, vagy
c) az ideiglenes államosítási eszköz tekintetében a szanálási eszközök alkalmazása nem bizonyul elégségesnek
a közérdek védelméhez, amennyiben az intézmény korábban már állami részvénytőke támogatásban részesült
azzal, hogy a határozat meghozatalát megelőzően az a) pont tekintetében a szanálási feladatkörében eljáró
MNB-vel, a jegybanki feladatkörében eljáró MNB-vel és a Felügyelettel, a b) pont tekintetében a szanálási
feladatkörében eljáró MNB-vel, a c) pont tekintetében a Felügyelettel és a szanálási feladatkörében eljáró MNB-vel
egyeztet.”
145. § (1) A Szantv. 84. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(A szanálási feladatkörében eljáró MNB jogosult)
„k) a szanálás alatt álló intézmény meghatározott jogának, eszközének és kötelezettségének más szervezethez
történő átruházására a más szervezet beleegyezésével.”
(2) A Szantv. 84. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A szanálási eszközök alkalmazásakor és a szanálási jogosultságok gyakorlásakor a szanálási feladatkörében
eljáró MNB
a) döntéséhez – e törvény eltérő rendelkezése hiányában – nem szükséges más személy jóváhagyása vagy
hozzájárulása,
b) jogosultságát – e törvény eltérő rendelkezése hiányában – bármely személy előzetes tájékoztatására vonatkozó
jogszabályi előírások – ideértve az értesítésre vagy tájékoztató füzet közzétételére vagy bármilyen dokumentum
más hatóságoknál való elhelyezésére vagy nyilvántartásba vételére vonatkozó követelményeket is – figyelembe
vétele nélkül gyakorolhatja.
(2b) A (2a) bekezdés b) pontja nem érinti az állami támogatások uniós keretrendszeréhez kapcsolódó értesítési
követelményeket.”
146. §		
A Szantv. 87. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a szanálási feladatkörében eljáró MNB úgy ítéli meg, hogy a szanálás alatt álló intézmény felett ellenőrző
befolyást gyakorló személy minden szükséges lépésének megtétele ellenére igen valószínűtlen, hogy az átruházás,
leírás, átalakítás vagy intézkedés a harmadik országban található tulajdon vagy harmadik ország joga alá tartozó
tagsági részesedés tekintetében hatályossá válik, nem kezdheti meg az átruházást, leírást, átalakítást vagy
intézkedést. Az elrendelt intézkedés végrehajtása teljességének szempontjából az intézkedés elrendelését
az érintett eszközök, részvények vagy egyéb tagsági részesedést megtestesítő instrumentumok, jogok vagy
kötelezettségek vonatkozásában érvénytelennek kell tekinteni.”
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147. §		
A Szantv. a következő 43/A. alcímmel egészül ki:

„43/A. Másik EGT-állam szanálási hatósága által alkalmazott intézkedések
87/A. § (1) Ha másik EGT-állam szanálási hatósága a vagyonértékesítés alkalmazása során olyan tagsági részesedés,
eszköz, forrás, jog vagy kötelezettség átruházásáról hoz a szanálási hatóság tagállamának joga szerint érvényes
és végleges határozatot, amelyre a magyar jog alkalmazandó, az átruházást a magyar jog szerint érvényesnek
kell tekinteni abban az esetben is, ha a másik tagállam szanálási hatósága által hozott határozat alapján történő
átruházás a magyar jog szerint egyébként nem lenne érvényes.
(2) Az (1) bekezdés szerinti határozat alapján történő átruházás érvénytelenségének megállapítása nem kérhető
azon az alapon, hogy az átruházás a magyar jog szerint nem érvényes.
87/B. § (1) Ha másik EGT-állam szanálási hatósága leírási vagy átalakítási hatáskörét gyakorolja – ideértve annak
a 74. § szerinti, tőkeelemek kapcsán történő alkalmazását is – a szanálás alatt álló intézmény olyan kötelezettségei,
illetve releváns tőkeelemei tekintetében, amelyek
a) a magyar jog hatálya alá tartozó instrumentumok vagy kötelezettségek, illetve
b) magyar hitelezőkkel szembeni kötelezettségek,
ezen instrumentumok, illetve kötelezettségek tőkeösszegét a másik EGT-állam szanálási hatósága érvényes és
végleges határozatának megfelelően kell csökkenteni, illetve a jogokat vagy kötelezettségeket a másik tagállam
szanálási hatósága határozata alapján kell átalakítani abban az esetben is, ha a másik EGT-állam szanálási hatósága
által hozott határozat alapján történő leírás vagy átalakítás a magyar jog szerint egyébként nem lenne érvényes.
(2) Az (1) bekezdés szerinti határozat alapján történő tőkeösszeg-csökkentés, illetve átalakítás érvénytelenségének
megállapítása nem kérhető azon az alapon, hogy a tőkeösszeg-csökkentés, illetve átalakítás a magyar jog szerint
nem érvényes.
87/C. § A szanálási hatóság államának jogát kell alkalmazni
a) a részvényesek, hitelezők és harmadik felek 87/A. § (1) bekezdés szerinti átruházásra vonatkozó határozattal
szembeni jogorvoslatára,
b) a hitelezők 87/B. § (1) bekezdés szerinti tőkeösszeg-csökkentésre, illetve átalakításra vonatkozó határozattal
szembeni jogorvoslatára,
c) a 87/A. § (1) bekezdés szerinti tagsági részesedés, eszköz, forrás, jog vagy kötelezettség részleges átadásához
kapcsolódó, 99–102. § szerinti biztosítékokra.”
148. §		
A Szantv. 88. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szanálási intézkedések alkalmazása – és az ilyen intézkedés alkalmazásához közvetlenül kapcsolódó bármilyen
esemény bekövetkezése – nem teszi lehetővé:)
„a) felmondási, felfüggesztési, nettósítási vagy egymással szembeni elszámolási jog gyakorlását, többek között
aa) olyan, leányvállalat által kötött szerződések vonatkozásában, amelyek esetében a szerződés szerinti
kötelezettségek teljesítését az anyavállalat vagy egy csoporthoz tartozó vállalkozás garantálja vagy másképpen
támogatja,
ab) az intézménnyel azonos csoportba tartozó féllel kötött olyan szerződések vonatkozásában, amelyek
a nemteljesítéskor felmondásra jogosító rendelkezést tartalmaznak;”
(feltéve hogy a szerződés szerinti érdemi kötelezettségeket, többek között a fizetési és szállítási kötelezettségeket, valamint
a biztosíték rendelkezésre bocsátását továbbra is teljesítik.)
149. §		
A Szantv. 91. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha a szanálási feladatkörében eljáró MNB gyakorolja az (1) és (2) bekezdésben a felmondási jog felfüggesztésére
vonatkozóan meghatározott jogosultságot, és nem került sor a (4) bekezdés szerinti értesítésre, akkor
a) a szerződés szerinti jogok és kötelezettségek más szervezethez történő átruházása esetén a szerződő fél
csak akkor gyakorolhatja az adott szerződés feltételei szerinti felmondási jogot, ha az átvevőnél, az áthidaló
intézménynél vagy a szanálási vagyonkezelőnél a felmondásra okot adó esemény legalább három napig
folytatólagosan fennáll vagy bekövetkezik,
b) a szerződés szerinti jogok és kötelezettségek szanálás alatt álló intézménynél történő maradása esetén,
amennyiben a szanálási feladatkörében eljáró MNB a szóban forgó szerződés tekintetében nem alkalmazta az 57. §
(1) bekezdés a) pontja szerinti hitelezői feltőkésítést, a felmondási jog a felfüggesztés időtartamát követően
a szerződési feltételeknek megfelelően gyakorolható.”
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150. §		
A Szantv. 114. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A szanálási feladatkörében eljáró MNB gondoskodik a szanálási intézkedés másolatának, vagy a szanálási
intézkedés hatásait – és különösen a lakossági ügyfelekre gyakorolt hatásait – összefoglaló közlemény közzétételéről
a) honlapján;
b) a szanálás alatt álló intézmény honlapján;
c) ha a szanálás alatt álló intézményben lévő tagsági részesedéseket vagy hitelviszonyt megtestesítő
instrumentumokat bevezették valamely szabályozott piacra, a szanálás alatt álló intézménnyel kapcsolatos
szabályozott információk közzétételéhez használt eszközökkel
azzal, hogy a szabályozott piacra be nem vezetett instrumentumok vonatkozásában a tájékoztatást azon
tulajdonosok és hitelezők részére kell megadni, akik a szanálás alá vont intézmény adatbázisai és nyilvántartásai
alapján a szanálási feladatkörében eljáró MNB előtt ismertek.”
151. §		
A Szantv. 121. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A szanálási feladatkörében eljáró MNB
a) gyakorolhatja szanálási jogosultságát a következők kapcsán:
aa) harmadik országbeli intézmény vagy anyavállalat olyan eszközei, amelyek Magyarországon találhatók vagy
amelyekre a magyar jog az irányadó,
ab) harmadik országbeli intézmény olyan jogai vagy kötelezettségei, amelyeket a magyarországi fióktelep vesz
nyilvántartásba, vagy amelyekre a magyar jog az irányadó, vagy ha az ilyen jogokkal és kötelezettségekkel
kapcsolatos követelések Magyarországon érvényesíthetők;
b) előírhatja az EU-szintű anyavállalat intézmény leányvállalata részvényei vagy tagsági részesedései átruházását,
ideértve, ha az átruházáshoz harmadik személy egyetértése vagy közreműködése kell, akkor az erre történő
kötelezését is;
c) gyakorolhatja a 89–91. §-ban előírt jogosultságokat az (1) bekezdésben említett szervezettel szerződéses
viszonyban álló bármely fél jogaival kapcsolatban, ha e jogosultságok a harmadik országbeli szanálási eljárások
végrehajtásához szükségesek;
d) gyakorolhatja a szerződések felmondására, megszüntetésére vagy esedékességének előre hozása jogának
érvényesíthetetlenné tételét, vagy az (1) bekezdésben említett szervezettel vagy egyéb, a csoporthoz tartozó
vállalkozások szerződéses jogainak befolyásolását, amennyiben e jogok a vállalkozás harmadik országbeli
intézményének, anyavállalatának vagy egyéb, a csoporthoz tartozó vállalkozások tekintetében végrehajtott
szanálási eljárásból adódnak, történjen az maga az érintett harmadik országbeli hatóság által vagy a harmadik
ország szanálási intézkedéseire vonatkozó jogi vagy szabályozási előírásainak megfelelő egyéb módon, feltéve,
hogy a szerződés szerinti érdemi kötelezettségek – ideértve a fizetési és szállítási kötelezettségeket is –, valamint
a biztosíték garantálása továbbra is teljesülnek.”
152. § (1) A Szantv. 124. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szanálási feladatkörében eljáró MNB érintett harmadik országbeli hatósággal szanálási együttműködési
megállapodást köthet, ha a harmadik ország rendelkezik a jogszabályok és az Európai Unió közvetlenül
alkalmazandó jogi aktusai által támasztott adatkezelési és adatvédelmi követelményeknek megfelelő jogszabályi
előírásokkal, valamint az Európai Unió nem kötött a harmadik országgal szanálási együttműködési megállapodást.
A szanálási feladatkörében eljáró MNB érintett harmadik országbeli hatósággal kötött szanálási együttműködési
megállapodásának a (2) bekezdés szerinti azon tárgykörei, amelyekről az Európai Uniónak az érintett harmadik
országgal kötött együttműködési megállapodása nem rendelkezik, az utóbbi hatálybalépését követően is
érvényben és hatályban maradnak.”
(2) A Szantv. 124. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A szanálási feladatkörében eljáró MNB honlapján közzéteszi, hogy melyik érintett harmadik országbeli
hatósággal kötött szanálási együttműködési megállapodást.
(4) Az érintett harmadik országbeli hatóságokkal való információcserére az együttműködési megállapodás
rendelkezései az irányadóak.”
153. § (1) A Szantv. 126. § (3) bekezdés i) és j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Alap vagyona az alábbi célokra használható fel:)
„i) más EGT-állam szanálást finanszírozó rendszere számára önkéntes alapon kölcsön nyújtása;
j) az a)–i) pontban említett intézkedések bármely kombinációja;”
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(2) A Szantv. 126. § (3) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(Az Alap vagyona az alábbi célokra használható fel:)
„k) az Alap működtetésével közvetlenül összefüggő költségek.”
154. §		
A Szantv. XVI. Fejezete a következő 66/A. alcímmel egészül ki:

„66/A. Más EGT-állam szanálást finanszírozó rendszere számára kölcsön nyújtása
128/A. § (1) Az Alap a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter jóváhagyásával önkéntes
alapon kölcsönt nyújthat más EGT-állam szanálást finanszírozó rendszere számára, ha
a) az érintett szanálást finanszírozó rendszer rendelkezésére álló összegek nem elegendőek a finanszírozási rendszer
alkalmazása során felmerült veszteségek, költségek vagy egyéb kiadások fedezésére,
b) rendkívüli utólagos hozzájárulások sem állnak az érintett szanálást finanszírozó rendszer számára azonnal
rendelkezésre, valamint észszerű feltételek mellett alternatív finanszírozási eszközök alkalmazására sincs mód.
(2) Ha a más EGT-állam szanálást finanszírozó rendszere számára az Alappal egyidejűleg több szanálását finanszírozó
rendszer nyújt kölcsönt, az összes részt vevő szanálást finanszírozó rendszer eltérő megállapodása hiányában
a) az Alap által nyújtott kölcsönre ugyanazon kamatlábat, törlesztési időszakot és egyéb feltételeket kell alkalmazni,
mint a többi részt vevő szanálást finanszírozó rendszer által nyújtott kölcsönre,
b) az Alap által kölcsönzött összeg nagyságát a Magyarországon található biztosított betétek összegének és a részt
vevő szanálást finanszírozó rendszerek tagállamaiban található biztosított betétek aggregáltjának az aránya alapján
kell megállapítani.”
155. §		
A Szantv. 133. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az Alap kizárólag akkor vehet fel hitelt, valamint bocsáthat ki kötvényt, ha a tagjai által fizetett díjak nem
elegendőek a 126. § (3) bekezdése szerinti célok megvalósításához. Az Alap más EGT-állam szanálást finanszírozó
rendszerétől kizárólag akkor vehet fel hitelt, ha más jogi személytől történő hitelfelvételre, valamint kötvény
kibocsátására észszerű feltételek mellett rövid időn belül nincs lehetőség.”
156. §		
A Szantv. 138. §-a a következő (1a)–(1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Azon időpontot követően, hogy az Alap eszközei első alkalommal elérték a Magyarországon engedélyezett
hitelintézetek biztosított betétállománya kártalanítási összeghatárának 1%-át (e bekezdés alkalmazásában
a továbbiakban: célszint), az éves díjfizetési kötelezettséget úgy kell megállapítani, hogy az Alap eszközeinek
a célszint kevesebb mint kétharmadára csökkenése esetén az Alap eszközei hat éven belül ismét elérjék a célszintet.
(1b) Az éves díjfizetési kötelezettség meghatározásakor megfelelően figyelembe kell venni az üzleti ciklus
fázisát és azokat a hatásokat, amelyeket a prociklikus hozzájárulások eredményezhetnek az éves hozzájárulások
meghatározására.
(1c) Az (1a) bekezdés alkalmazásában a más EGT-állam szanálást finanszírozó rendszere számára önkéntes alapon
nyújtott kölcsönt is az Alap eszközeként kell elszámolni.”
157. §		
A Szantv. 79. alcíme a következő 150/C. §-sal egészül ki:
„150/C. § A pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló
2018. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: 2018. évi CXXVI. törvény) hatálybalépésekor már működő harmadik
országbeli intézmény magyarországi fióktelepe a 2018. évi CXXVI. törvény hatálybalépését követő 90 napon belül
köteles a csatlakozásról szóló nyilatkozatot az Alapnak megküldeni, valamint 137. § szerinti csatlakozási díjat az Alap
részére csatlakozási díjként befizetni.”
158. §		
A Szantv. 151. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„151. § Ez a törvény
a) a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról
és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU,
2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet módosításáról szóló, 2014. május 15-i 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b) a 2014/59/EU irányelvnek a fedezetlen, hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok kielégítési sorrendben
elfoglalt helye tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2399 európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”
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159. §		
A Szantv.
1.
3. § 51. pont e) alpontjában a „bankközi” szövegrész helyébe a „három hónapos vagy annál rövidebb
futamidejű bankközi” szöveg,
2.
4. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „gazdaságra, jogosult” szövegrész helyébe a „gazdaságra, – szükség
esetén a makroprudenciális feladatkörében eljáró MNB-vel történt egyeztetést követően – jogosult” szöveg,
3.
4. § (2c) bekezdésében az „Európai Bankhatóságot” szövegrész helyébe az „Európai Bankhatóságot
(a továbbiakban: EBH)” szöveg,
4.
8. § (2) bekezdés a) pontjában az „Európai Bankhatóságnak (a továbbiakban: EBH)” szövegrész helyébe
az „EBH-nak” szöveg,
5.
9. § (5) bekezdésében a „tíz munkanapon” szövegrész helyébe az „1 hónapon” szöveg, a „határozatát azzal,”
szövegrész helyébe a „határozatát az egyetértő szanálási hatóságokkal azzal,” szöveg,
6.
12. § (1) bekezdés a) pontjában az „a kritikus” szövegrész helyébe az „a csoporton belüli finanszírozási
rendszerek vagy ezek hiánya felülvizsgálatát, vagy a kritikus” szöveg,
7.
12. § (1) bekezdés e) pontjában az „új vagy meglévő üzletágak” szövegrész helyébe a „jelenlegi vagy tervezett
tevékenységek, új vagy meglévő üzletágak” szöveg,
8.
20. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, 22. § (1) bekezdésében, 23. § (1) bekezdésében, 35. § (1) bekezdés
nyitó szövegrészében az „intézmény” szövegrész helyébe az „intézmény, 1. § (1) bekezdés szerinti pénzügyi
vállalkozás” szöveg,
9.
20. § (1) bekezdés f ) pontjában az „intézményt” szövegrész helyébe az „intézményt vagy az 1. § (1) bekezdés
szerinti pénzügyi vállalkozást” szöveg,
10.
23. § (2) bekezdés b) pontjában és 79. § (4) bekezdésében az „intézmény” szövegrész helyébe az „intézmény
vagy az 1. § (1) bekezdés szerinti pénzügyi vállalkozás” szöveg,
11.
34. § (3) bekezdésében az „intézmény” szövegrészek helyébe az „intézmény, 1. § (1) bekezdés szerinti
pénzügyi vállalkozás” szöveg,
12.
34. § (4) bekezdés a) pontjában az „intézménynek” szövegrész helyébe az „intézménynek, az 1. § (1) bekezdés
szerinti pénzügyi vállalkozásnak” szöveg,
13.
34. § (4) bekezdés b) pontjában, 113. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés nyitó szövegrészében
az „intézmény” szövegrész helyébe az „intézmény, az 1. § (1) bekezdés szerinti pénzügyi vállalkozás” szöveg,
14.
35. § (1) bekezdés a) pontjában az „intézménynek vagy az intézményben” szövegrész helyébe
az „intézménynek, 1. § (1) bekezdés szerinti pénzügyi vállalkozásnak vagy az intézményben, 1. § (1) bekezdés
szerinti pénzügyi vállalkozásban” szöveg,
15.
35. § (1) bekezdés b) pontjában az „intézménytől,” szövegrész helyébe az „intézménytől, 1. § (1) bekezdés
szerinti pénzügyi vállalkozástól” szöveg,
16.
42. § (1) bekezdésében az „intézményben” szövegrész helyébe az „intézményben, 1. § (1) bekezdés szerinti
pénzügyi vállalkozásban” szöveg,
17.
44. § (2) bekezdésében a „fenntartsa” szövegrész helyébe a „fenntartsa, és eladja az intézményt vagy az 1. §
(1) bekezdés szerinti pénzügyi vállalkozást” szöveg,
18.
60. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „szanálás időpontjában” szövegrész helyébe a „szanálási eljárás
alatt” szöveg,
19.
69. § (3) bekezdés b) pontjában a „80.” szövegrész helyébe a „79.” szöveg,
20.
69. § (6) bekezdésében a „42.” szövegrész helyébe a „39.” szöveg,
21.
72. § (6) bekezdés b) pontjában a „69.” szövegrész helyébe a „61. § (2a) bekezdésében, valamint a 69.” szöveg,
22.
74. § (1) bekezdésében az „intézmény tőkeelemeinek” szövegrész helyébe az „intézmény vagy az 1. §
(1) bekezdés szerinti pénzügyi vállalkozás tőkeelemeinek” szöveg,
23.
74. § (3) bekezdésében az „intézmény” szövegrészek helyébe az „intézmény vagy az 1. § (1) bekezdés szerinti
pénzügyi vállalkozás” szöveg,
24.
79. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a „b)” szövegrész helyébe a „c)” szöveg,
25.
84. § (1) bekezdés e) pontjában az „annak az intézménynek” szövegrész helyébe az „annak az intézménynek,
1. § (1) bekezdés szerinti pénzügyi vállalkozásnak” szöveg,
26.
95. § (1) bekezdés c) pontjában az „öt millió eurónak megfelelő” szövegrész helyébe az
„egymilliárd-ötszázötvenötmillió-nyolcszázötvenezer” szöveg,
27.
96. § (3) bekezdés c) pontjában az „intézménynek” szövegrész helyébe az „intézménynek vagy az 1. §
(1) bekezdés szerinti pénzügyi vállalkozásnak” szöveg,
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
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99. § (1) bekezdés a) pontjában a „ruházza át egy másik szervezetre” szövegrész helyébe az „egy másik
szervezetre, vagy a szanálási eszköz alkalmazása során az áthidaló intézménytől, illetve a szanálási
vagyonkezelőtől egy másik személyre ruházza át” szöveg,
113. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „MNB-nek” szövegrész helyébe az „MNB-nek, illetve
a Felügyeletnek” szöveg,
113. § (2) bekezdés a) pontjában a „hatóságát” szövegrész helyébe a „hatóságát, illetve illetékes szanálási
hatóságát” szöveg,
115. § (3) bekezdés b) pont bc) alpontjában az „Európai Bankhatósággal” szövegrész helyébe az „EBH-val”
szöveg,
122. § (1) bekezdés e) pontjában a „közérdekkel” szövegrész helyébe a „magyar joggal” szöveg,
123. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában az „a magyarországi” szövegrész helyébe az „az EGT-állambeli”
szöveg,
126. § (2) bekezdésében az „intézmény” szövegrész helyébe az „intézmény, valamint harmadik országbeli
intézmény magyarországi fióktelepe” szöveg,
1. melléklet A) pont 10. alpontjában a „forgatókönyveknek” szövegrész helyébe a „forgatókönyveknek és
az alkalmazandó ütemterveknek” szöveg

lép.
160. §		
Hatályát veszti a Szantv.
a)
1. § (4) bekezdésében az „1952. évi III.” szövegrész,
b)
13. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „szanálási feladatkörében eljáró MNB, mint” szövegrész,
c)
64. § (1) bekezdés d) pontjában a „figyelembevételével” szövegrész.

14. A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény módosítása
161. §		
A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) 4. § (1) bekezdés 112. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„112. viszontbiztosítási tevékenység:
a) biztosító vagy viszontbiztosító, továbbá harmadik országbeli biztosító vagy viszontbiztosító által vállalt kockázat
egy részének vagy egészének szerződésben meghatározott feltételek alapján, díjfizetés ellenében történő
átvállalása,
b) a Lloyds néven ismert biztosító szervezet biztosítási kockázatátvállalói egyesülés esetében a Lloyds valamely
tagja által átengedett kockázatnak a Lloyds néven ismert biztosító szervezettől eltérő biztosító vagy viszontbiztosító
részéről történő átvállalása, vagy
c) fedezet viszontbiztosító általi nyújtása foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény részére;”
162. §		
A Bit. 41. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A tevékenységi engedély visszavonását követően a biztosító és a viszontbiztosító biztosítási vagy
viszontbiztosítási tevékenységet csak korlátozottan végezhet a 304. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban.
(6) Az (5) bekezdés szerinti biztosítási vagy viszontbiztosítási tevékenység tartalmát a Felügyelet a tevékenységi
engedélyt visszavonó határozatában állapítja meg.”
163. §		
A Bit. a következő 74/A. §-sal egészül ki:
„74/A. § A biztosító vagy a viszontbiztosító vezető állású személye, valamint egyéb vezetője köteles a biztosítónak
vagy a viszontbiztosítónak két munkanapon belül bejelenteni, ha a szakmai alkalmassággal és üzleti
megbízhatósággal kapcsolatos követelményeknek már nem felel meg.”
164. § (1) A Bit. 166/E. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A biztosító tartós adathordozón rendszeresen, de legalább évente tájékoztatja az ügyfeleket – a 156. §
(1) bekezdésében foglaltakon túlmenően – az általa nyújtott szolgáltatásokról, továbbá szükség szerint az ügyfél
nevében végrehajtott ügyletek és szolgáltatások költségeiről, figyelembe véve az érintett biztosítási alapú
befektetési termékek típusát és összetettségét, valamint az ügyfélnek nyújtott szolgáltatás jellegét.”
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(2) A Bit. 166/E. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A biztosítási alapú befektetési termékek közül a befektetési egységhez kötött életbiztosítások esetén
– a (4) bekezdésben foglaltakon túlmenően, a 156. § (3) bekezdésben foglaltakkal összhangban – az ügyfélnek
többlet-adatszolgáltatás nyújtandó, amelynek formáját és tartalmát a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért
felelős miniszter rendeletben állapítja meg.”
165. §		
A Bit. 267. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A biztosító vagy a viszontbiztosító köteles a Felügyeletnek két munkanapon belül bejelenteni, ha)
„f ) a vezető állású személyek, valamint az egyéb vezetők kinevezésére, foglalkoztatására vagy megbízatására
került sor, továbbá, ha a kinevezésük, foglalkoztatásuk vagy megbízatásuk megszűnésére került sor, ez utóbbi
esetben az okot is megjelölve, amennyiben a megszűnés oka a szakmai alkalmassággal és üzleti megbízhatósággal
kapcsolatos követelmények nem teljesülése,”
166. §		
A Bit. 369. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A (3) bekezdés c) pontja szerinti feltételnek a biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezet
értékesítési tevékenységért felelős vezetőjének és a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó
szervezet értékesítési tevékenységért felelős személyének is meg kell felelnie.”
167. §		
A Bit. a következő 373/A. §-sal egészül ki:
„373/A. § (1) A kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személy megbízója csak biztosító, csak alkusz
vagy csak többes ügynök lehet.
(2) A kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személy egyidejűleg több megbízó megbízását
biztosításértékesítési tevékenység végzésére nem fogadhatja el.
(3) A kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személy megbízója felelős azért, hogy a megbízott
értékesítési tevékenységének végzése során is érvényesüljenek a megbízóra vonatkozó, a termékjellemzők
tekintetében fennálló tájékoztatási szabályok, továbbá több rendelkezésre álló termék esetén köteles olyan
igényfelmérésről gondoskodni, amely a rendelkezésre álló termékek teljes körére alkalmazható.
(4) A kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személy kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységének
végzésére mással további megbízási vagy munkavégzésre irányuló – munkaviszonynak nem minősülő – egyéb
jogviszonyt nem létesíthet.”
168. § (1) A Bit. 378. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl a biztosításközvetítőnek a 152. § (1) bekezdés a)–d) pontjában és
(2) bekezdésében, a 153. § (1)–(2a) és (5) bekezdésében, valamint a 155. §-ban meghatározott kötelezettségeknek is
eleget kell tennie.”
(2) A Bit. 378. § (5) bekezdése a következő e)–g) ponttal egészül ki:
[A kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személy – az (1) bekezdésben meghatározottak szerint – az ügyfél
részére köteles tájékoztatást adni:]
„e) arról, hogy kinek a megbízásából és felelősségvállalása mellett jár el,
f ) a rendelkezésre álló termékválasztékról, valamint arról, hogy ennél szélesebb körben is az ügyfél rendelkezésére
állhatnak termékek más biztosítási értékesítési csatornákon keresztül,
g) arról, hogy nyújt-e – a rendelkezésre álló keretek közötti – tanácsadást az értékesített biztosítási termékekre
vonatkozóan.”
(3) A Bit. 378. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az (5) bekezdés e)–g) pontja szerinti tájékoztatás írásbelinek nem minősülő módon is megtehető, amennyiben
e tájékoztatások megtételét a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személy, az ügyfél ezt elismerő
kifejezett nyilatkozatával ellátva, külön dokumentálja.”
169. §		
A Bit. 389. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdés szerinti személy az adott többes ügynöknél értékesítési tevékenységért felelős vezetői pozíciót
is elláthat.”
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170. §		
A Bit. 400. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdés szerinti személy az adott alkusznál értékesítési tevékenységért felelős vezetői pozíciót is
elláthat.”
171. §		
A Bit. 407. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„407. § (1) A Felügyelet az e törvény alapján bejelentett vagy engedélyezett biztosításközvetítői tevékenységet
végző személyekről, e személyek értékesítési tevékenységért felelős vezetőjéről, valamint a kiegészítő
biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezetekről és e gazdálkodó szervezetek értékesítési
tevékenységért felelős személyeiről a velük kapcsolatos engedélyezési, illetve felügyeleti feladatok ellátása céljából
nyilvántartást vezet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba vételhez kapcsolódó bejelentés űrlapjának a Felügyelet honlapján
közvetlenül kitölthetőnek és benyújthatónak kell lennie.
(3) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás a biztosításközvetítői tevékenységet végző természetes személyek
nyilvántartásából, a biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezetek nyilvántartásából,
a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezetek nyilvántartásából és a törölt
biztosításközvetítők nyilvántartásából áll.
(4) A biztosításközvetítési tevékenységet végző természetes személyek nyilvántartása a természetes személy alábbi
adatait tartalmazza:
a) neve, születési neve, születési helye, születési ideje, anyja neve, lakcíme;
b) nyilvántartási száma és annak kelte;
c) azon tagállam vagy tagállamok neve, amelyek tekintetében a biztosításközvetítői tevékenység folytatására
vonatkozó szándékát a 422. § szerint a Felügyeletnek bejelentette;
d) ha a biztosításközvetítő természetes személy tevékenységét gazdálkodó szervezet keretében végzi, akkor
da) ennek a gazdálkodó szervezetnek a neve (a változások nyomon követésével),
db) a gazdálkodó szervezet nyilvántartási száma,
dc) a gazdálkodó szervezettel fennálló, biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége, a jogviszony
megnevezése (a változások nyomon követésével);
e) a biztosításközvetítői tevékenység jellege (független, függő);
f ) a biztosító vagy biztosítók, a többes ügynök, illetve az alkusz neve, amellyel közvetítésre irányuló jogviszonyban
áll (a változások nyomon követésével), valamint a biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége,
a jogviszony megnevezése (a változások nyomon követésével);
g) ügynök esetén a közvetített termékek 1. és 2. melléklet szerinti ágazati besorolása biztosítónként;
h) a végzettség típusa (felsőfokú végzettség, szakképesítés vagy hatósági vizsga);
i) státusza (aktív, inaktív);
j) a 376. § szerinti képzési, illetve továbbképzési követelmények teljesítésének ténye.
(5) A biztosításközvetítési tevékenységet végző gazdálkodó szervezetek nyilvántartása a gazdálkodó szervezet
alábbi adatait tartalmazza:
a) a gazdálkodó szervezet neve, rövidített neve, székhelye, telephelye és fióktelepe címe, adószáma, az értékesítési
tevékenységért felelős vezető azonosító adatai;
b) nyilvántartási száma és annak kelte;
c) azon tagállam vagy tagállamok neve, amelyek tekintetében a biztosításközvetítői tevékenység folytatására
vonatkozó szándékát a 422. § szerint a Felügyeletnek bejelentette (fióktelep létesítése esetén a fióktelep általános
képviselőjének vagy a fióktelep vezetéséért felelős személy nevével együtt);
d) a biztosításközvetítői tevékenység jellege (független, függő);
e) a biztosító, a többes ügynök, illetve az alkusz neve, amellyel közvetítésre irányuló jogviszonyban áll (a változások
nyomon követésével), valamint a biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége, a jogviszony
megnevezése (a változások nyomon követésével);
f ) ügynök esetén a közvetített termékek 1. és 2. melléklet szerinti ágazati besorolása biztosítónként;
g) státusza (aktív, inaktív);
h) a biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezetben minősített befolyással rendelkező
részvényesek vagy tagok azonosító adatai és a befolyás mértéke;
i) a biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezettel szoros kapcsolatban álló személyek azonosító
adatai;
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j) biztosításközvetítő gazdálkodó szervezet nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a h) és i) pontban említett
minősített befolyás vagy szoros kapcsolat nem akadályozza meg a Felügyelet felügyeleti jogkörének tényleges
gyakorlását.
(6) A kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezetek nyilvántartása az alábbi adatokat
tartalmazza:
a) a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezet neve, rövidített neve, székhelye,
telephelye és fióktelepe címe, adószáma, az értékesítési helyszínenként kijelölendő értékesítési tevékenységért
felelős személy azonosító adatai;
b) nyilvántartási száma és annak kelte;
c) azon tagállam vagy tagállamok neve, amelyek tekintetében a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenység
folytatására vonatkozó szándékát a 422. § szerint a Felügyeletnek bejelentette (fióktelep létesítése esetén a fióktelep
általános képviselőjének vagy a fióktelep vezetéséért felelős személy nevével együtt);
d) a biztosító, többes ügynök vagy alkusz neve, amellyel vagy amelyekkel közvetítésre irányuló jogviszonyban áll
(a változások nyomon követésével), valamint a kiegészítő biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége,
a jogviszony megnevezése (a változások nyomon követésével);
e) az értékesítési helyszínenként kijelölendő értékesítési tevékenységért felelős személynek a 376. §-ban
meghatározott követelményeknek történő megfelelésének ténye;
f ) a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezetben minősített befolyással rendelkező
részvényesek vagy tagok azonosító adatai és a befolyás mértéke;
g) a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezettel szoros kapcsolatban álló
személyek azonosító adatai,
h) a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezet nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy
az f ) és g) pontban említett minősített befolyás vagy szoros kapcsolat nem akadályozza meg a Felügyelet felügyeleti
jogkörének tényleges gyakorlását.
(7) A Felügyelet a (4)–(6) bekezdésben meghatározott adatokat a biztosításközvetítői vagy kiegészítő
biztosításközvetítői tevékenység megszűnését követő tíz évig kezelheti.
(8) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartással érintett személyes adatok tekintetében az adatkezelő
a Felügyelet.
(9) A Felügyelet megtagadja a felügyeleti nyilvántartásba vételt vagy a 431. § (1) bekezdés d) pontja szerinti
intézkedést alkalmazza, amennyiben az e § és a 412. § szerinti nyilvántartásokban feltüntetett szoros kapcsolat
olyan harmadik ország természetes személyével vagy gazdálkodó szervezetével áll fenn, amelynek jogszabályai
megakadályozzák a Felügyeletet felügyeleti jogköreinek tényleges gyakorlásában.”
172. §		
A Bit. 410. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A felügyeleti nyilvántartás adatainak érvényességét a Felügyelet rendszeresen felülvizsgálja.”
173. §		
A Bit. 411. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezet értékesítési tevékenységért felelős vezetői
és a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezet értékesítési tevékenységért felelős
személyei – a nyilvántartásba vételkor – kötelesek megfelelni a 69/A. § szerinti jó hírnév követelményének.”
174. §		
A Bit. 412. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„412. § (1) A biztosító, a többes ügynök és az alkusz az általa alkalmazott vagy megbízott biztosításközvetítést végző
természetes személyekről, vagy ha a közvetítői tevékenységgel gazdálkodó szervezetet bízott meg, akkor erről
a gazdálkodó szervezetről és az ennél a szervezetnél közvetítői tevékenységet végző természetes személyekről,
továbbá az általa megbízott kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezetről
és az ennél a szervezetnél kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző természetes személyekről,
valamint az általa megbízott 368. § (1) bekezdése szerinti személyekről – a biztosításközvetítőkkel, a kiegészítő
biztosításközvetítői tevékenységet végző személyekkel és a 368. § (1) bekezdése szerinti személyekkel kapcsolatos
nyilvántartási és felügyeleti feladatok elősegítése céljából – köteles belső nyilvántartást vezetni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott belső nyilvántartás a biztosításközvetítést végző természetes személyek
belső nyilvántartásából, a biztosításközvetítő gazdálkodó szervezetek belső nyilvántartásából, a kiegészítő
biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezetek belső nyilvántartásából, valamint a 368. §
(1) bekezdése szerinti személyek belső nyilvántartásából áll.
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(3) A biztosításközvetítést végző természetes személyekről vezetett belső nyilvántartás – a biztosításközvetítő
adataiban a közvetítői jogviszony tartama alatt bekövetkezett változások nyomon követésével és
dokumentálásával – az alábbi adatokat tartalmazza:
a) a biztosításközvetítői tevékenységet végző természetes személy neve, születési helye, születési ideje, anyja neve,
lakcíme;
b) nyilvántartási száma és annak kelte;
c) azon tagállam vagy tagállamok neve, amelyek tekintetében a biztosításközvetítői tevékenység folytatására
vonatkozó szándékát a 422. § szerint a Felügyeletnek bejelentette;
d) ha a biztosításközvetítő természetes személy tevékenységét egy biztosításközvetítő gazdálkodó szervezet
keretében végzi, akkor
da) ennek a gazdálkodó szervezetnek a neve,
db) a gazdálkodó szervezet nyilvántartási száma,
dc) a gazdálkodó szervezettel fennálló, biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége, a jogviszony
megnevezése;
e) a biztosításközvetítői tevékenység jellege (független, függő);
f ) a biztosítóval, a többes ügynökkel vagy az alkusszal
fa) fennálló jogviszony kezdete és vége, a jogviszony megnevezése,
fb) fennálló jogviszony keretében a biztosítónak, a többes ügynöknek vagy az alkusznak végzett tevékenység
részletes meghatározása,
fc) fennállott jogviszony esetleges korlátozása, a jogviszony megszüntetésének oka, körülményei;
g) ügynök esetén a közvetített termékek 1. és 2. melléklet szerinti ágazati besorolása;
h) a végzettség típusa (felsőfokú végzettség, szakképesítés vagy hatósági vizsga), az ezt igazoló dokumentum
másolata;
i) a biztosítótól, többes ügynöktől vagy alkusztól kilépett biztosításközvetítő természetes személy közvetítői
igazolványa bevonásának ténye;
j) a 376. § szerinti képzési, illetve továbbképzési követelmények teljesítésének igazolása;
k) a 69/A. § szerinti jó hírnév követelményének történő megfelelés igazolása.
(4) A biztosításközvetítő gazdálkodó szervezetekről vezetett belső nyilvántartás – a biztosításközvetítő adataiban
a közvetítői jogviszony tartama alatt bekövetkezett változások nyomon követésével és dokumentálásával – az alábbi
adatokat tartalmazza:
a) a biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezet neve, rövidített neve, székhelye, telephelye és
fióktelepe címe, adószáma, az értékesítési tevékenységért felelős vezető azonosító adatai;
b) nyilvántartási száma és annak kelte;
c) azon tagállam vagy tagállamok neve, amelyek tekintetében a biztosításközvetítői tevékenység folytatására
vonatkozó szándékát a 422. § szerint a Felügyeletnek bejelentette (fióktelep létesítése esetén a fióktelep általános
képviselője vagy a fióktelep vezetéséért felelős személy nevével együtt);
d) a biztosításközvetítői tevékenység jellege (független, függő);
e) biztosítóval, a többes ügynökkel vagy az alkusszal fennálló, közvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége;
f ) ügynök esetén a közvetített termékek 1. és 2. melléklet szerinti ágazati besorolása;
g) az értékesítési tevékenységért felelős vezetőnek a 69/A. §-ban és a 376. §-ban meghatározott követelményeknek
történő megfelelésének igazolása;
h) a biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezetben minősített befolyással rendelkező
részvényesek vagy tagok azonosító adatai és a befolyás mértéke;
i) a biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezettel szoros kapcsolatban álló személyek azonosító
adatai;
j) biztosításközvetítő gazdálkodó szervezet nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a h) és i) pontban említett
minősített befolyás vagy szoros kapcsolat nem akadályozza meg a Felügyelet felügyeleti jogkörének tényleges
gyakorlását.
(5) A kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezetekről vezetett belső nyilvántartás
– a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezet adataiban a közvetítői jogviszony
tartama alatt bekövetkezett változások nyomon követésével és dokumentálásával – az alábbi adatokat tartalmazza:
a) a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezet neve, rövidített neve, székhelye,
telephelye és fióktelepe címe, adószáma, az értékesítési helyszínenként kijelölendő értékesítési tevékenységért
felelős személy azonosító adatai;
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b) értelemszerűen a (4) bekezdés b), c) és g) pontjában foglalt adatok;
c) az általa közvetített termékek 1. és 2. melléklet szerinti ágazati besorolása (amennyiben a kiegészítő
biztosításközvetítő tevékenységet végző gazdálkodó szervezet nem alkusz vagy többes ügynök számára végez
tevékenységet);
d) az általa alkalmazott vagy megbízott kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző természetes személyek
neve;
e) a biztosítóval, a többes ügynökkel vagy az alkusszal fennálló, kiegészítő biztosításközvetítésre irányuló jogviszony
kezdete és vége;
f ) a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezetben minősített befolyással rendelkező
részvényesek vagy tagok azonosító adatai és a befolyás mértéke;
g) a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezettel szoros kapcsolatban álló
személyek azonosító adatai;
h) a kiegészítő biztosításközvetítő gazdálkodó szervezet nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az f ) és g) pontban
említett minősített befolyás vagy szoros kapcsolat nem akadályozza meg a Felügyelet felügyeleti jogkörének
tényleges gyakorlását.
(6) A 368. § (1) bekezdése szerinti személyekről vezetett belső nyilvántartás – a 368. § (1) bekezdése szerinti személy
adataiban a jogviszonya tartama alatt bekövetkezett változások nyomon követésével és dokumentálásával –
az alábbi adatokat tartalmazza:
a) értelemszerűen a (4) bekezdés a) pontjában foglalt adatok, ide nem értve az értékesítési tevékenységért felelős
vezető nevét;
b) az általa közvetített termékek 1. és 2. melléklet szerinti ágazati besorolása (amennyiben a kiegészítő
biztosításközvetítő tevékenységet végző gazdálkodó szervezet nem alkusz vagy többes ügynök számára végez
tevékenységet); és
c) értékesítési helyszínenként legalább egy személy neve, aki biztosítási értékesítéssel foglalkozik.
(7) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartással érintett személyes adatok tekintetében az adatkezelő
az adott belső nyilvántartást vezető biztosító, többes ügynök vagy alkusz, amely az adatokat az adott személlyel
vagy szervezettel fennálló jogviszonya megszűnését követő öt évig kezelheti.
(8) A (3)–(5) bekezdésben meghatározott adatokban bekövetkezett változásokat – ide nem értve a (9) bekezdésben
meghatározott adatváltozásokat, továbbá a (3) bekezdés b) és f ) pontjában, valamint a (4) bekezdés b) pontjában
meghatározott adatok változását – az adott belső nyilvántartást vezető biztosító, a többes ügynök vagy alkusz
köteles – a Magyar Nemzeti Bank elnöke által kiadott rendeletben meghatározott módon – a Felügyeletnek
a változás belső nyilvántartásba történő bejegyzésétől számított harminc napon belül bejelenteni.
(9) A biztosító, a többes ügynök és az alkusz köteles a (3) bekezdés d) pont dc) alpontjában és f ) pont
fa) alpontjában, a (4) bekezdés e) pontjában és h)–j) pontjában, az (5) bekezdés e)–h) pontjában meghatározott
adatokban bekövetkezett változást – a Magyar Nemzeti Bank elnöke által kiadott rendeletben meghatározott
módon – a Felügyeletnek a változás belső nyilvántartásba történő bejegyzésétől számított két munkanapon belül
bejelenteni.”
175. §		
A Bit. 424. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A többes ügynök és az alkusz köteles a Felügyeletnek két munkanapon belül bejelenteni)
„d) a 407. § (5) bekezdés h)–j) pontjában foglalt adataik változását.”
176. §		
A Bit. 427/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a másik tagállamban székhellyel rendelkező biztosításközvetítő vagy kiegészítő biztosításközvetítői
tevékenységet végző személy
a) magyarországi fióktelepe vagy a Magyarországon határon átnyúló szolgáltatás keretében végzett tevékenysége
teljes egészében vagy elsődlegesen Magyarország területére irányul,
b) székhelye másik tagállamban történő létesítésének kizárólagos célja, hogy mentesüljön a magyarországi
jogszabályok betartása alól, és
c) tevékenysége súlyosan veszélyezteti a fogyasztók érdekeit,
a Felügyelet – a másik tagállam illetékes hatóságának tájékoztatását követően – a 431. § (1) bekezdés a)–c), k) és
m) pontjában foglalt intézkedéseket alkalmazhatja, vagy az EBFH-hoz utalhatja az ügyet, és az 1094/2010/EU
rendelet 19. cikkével összhangban a segítségét kérheti.”
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177. §		
A Bit. 433. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) bekezdés szerinti döntéséről a Felügyelet tájékoztatja azt a tagállamot, ahol a biztosításközvetítő
fióktelepen keresztül, állandó jelenlét formájában vagy határon átnyúló szolgáltatás keretében biztosításközvetítői
tevékenységet végez.”
178. §		
A Bit. 435. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A harmadik országbeli alkuszi vagy többes ügynöki fióktelep engedélyét a Felügyelet – az (1) bekezdésben
foglaltakon túlmenően – akkor is visszavonja, ha az alkusz vagy a többes ügynök a székhelye szerinti ország
jogszabályai alapján már nem jogosult alkuszi vagy többes ügynöki tevékenység végzésére.
(3) Az (1) bekezdés szerinti döntéséről a Felügyelet tájékoztatja azt a tagállamot, ahol az alkusz vagy a többes
ügynök fióktelepen keresztül, állandó jelenlét formájában vagy határon átnyúló szolgáltatás keretében
biztosításközvetítői tevékenységet végez.”
179. §		
A Bit. 453. §-a a következő 12. ponttal egészül ki:
(Ez a törvény)
„12. a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenységéről és felügyeletéről szóló, 2016. december
14-i (EU) 2016/2341 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)
180. §		
A Bit. 196. alcíme a következő 453/A. §-sal egészül ki:
„453/A. § Ez a törvény az értékpapírosítás általános keretrendszerének meghatározásáról, az egyszerű, átlátható és
egységesített értékpapírosítás egyedi keretrendszerének létrehozásáról, valamint a 2009/65/EK, a 2009/138/EK és
a 2011/61/EU irányelv és az 1060/2009/EK és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. december 12-i (EU)
2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
181. §		
A Bit.
1.
4. § (1) bekezdés 15. pont a) és b) alpontjában a „jogviszonyban” szövegrész helyébe a „munkaviszonyban”
szöveg,
2.
4. § (1) bekezdés 125. pont b) alpontjában a „szerződés” szövegrész helyébe a „termék” szöveg,
3.
4. § (1) bekezdés 125. pont c) alpontjában az „a közvetített biztosítási szerződés nem-életbiztosítási szerződés
és nem tartalmaz felelősségi kockázatot, kivéve, ha az ilyen fedezet” szövegrész helyébe az „a közvetített
biztosítási termék nem tartalmaz életbiztosítási vagy felelősségi kockázatot, kivéve, ha az ilyen életbiztosítási
vagy felelősségi kockázat fedezete” szöveg,
4.
103. § (4) bekezdésében az „a (2) bekezdés a)–c) pontjában” szövegrész helyébe a „(2) bekezdésében” szöveg,
5.
134/A. § (4) bekezdésében és 376. § (4) bekezdésében az „5 órányi továbbképzésnek” szövegrész helyébe
az „5 órányi képzésnek, illetve továbbképzésnek” szöveg,
6.
153. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az „(1)–(2)” szövegrész helyébe az „(1)–(2a)” szöveg,
7.
155. § (1) bekezdésében a „(2)” szövegrész helyébe a „(2) és (2a)” szöveg,
8.
284. § (1) bekezdésében, 307. § (2) bekezdésében és 308. §-ában a „biztosítási” szövegrész helyébe
a „biztosítási, illetve viszontbiztosítási” szöveg,
9.
286. §-ában a „biztosítási” szövegrészek helyébe a „biztosítási, illetve viszontbiztosítási” szöveg,
10.
310. § (1) bekezdésében a „helyreállítása” szövegrész helyébe a „helyreállítása, illetve a kockázati profil
csökkentése” szöveg,
11.
376. § (12) bekezdésében a „vezetői” szövegrész helyébe a „személyei” szöveg,
12.
376. § (13) bekezdésében az „értékesítésért felelős vezető” szövegrész helyébe az „értékesítési tevékenységért
felelős személy” szöveg,
13.
169. alcíme címében az „életbiztosítások jutalékfizetési szabályai” szövegrész helyébe az „életbiztosításokkal
összefüggő jutalékfizetési szabályok” szöveg,
14.
169/A. alcíme címében a „szerződések általános javadalmazási szabályai” szövegrész helyébe
a „szerződésekkel összefüggő általános javadalmazási szabályok” szöveg,
15.
422. § (4) bekezdés f ) pontjában a „vezetésért felelős” szövegrész helyébe az „a fióktelep vezetéséért felelős”
szöveg,
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16.
17.
lép.

439. § e) pontjában a „(6)–(7)” szövegrész helyébe a „(8) és (9)” szöveg,
452/I. § (4) bekezdésében a „vezetőinek” szövegrész helyébe a „személyeinek” szöveg

182. §		
Hatályát veszti a Bit.
a)
105. § (1) bekezdés a) pontjában a „vagy ABA” szövegrész,
b)
267. § (1) bekezdés j) pontja,
c)
268. § (1) bekezdés f ) pontja,
d)
289. § (8) bekezdése,
e)
421. § (6) bekezdésében a „valamint tevékenység irányítót” szövegrész.

15. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosítása
183. §		
A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(Teljes bizonyító erejű a magánokirat, ha)
„b) két tanú igazolja, hogy az okirat aláírója a részben vagy egészben nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy
aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét tanú aláírja, továbbá az okiraton
a tanúk nevét és – ha törvény eltérően nem rendelkezik – lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét
olvashatóan is fel kell tüntetni,”

16. Záró rendelkezések
184. § (1) Ez a törvény – a (2)–(9) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2018. december 29-én lép hatályba.
(2) A 2. §, a 3. §, az 5. §, a 10. §, a 11. §, a 72. § c) és d) pontja, a 75. §, a 76. §, a 86. § (2) bekezdése, a 93. §, a 94. §
(2) bekezdése, a 95. § e) pontja, a 120. § 4. és 5. pontja, a 124. §, a 125. §, a 126. § (2) bekezdése, a 164. §, a 167. §,
a 168. § (2) és (3) bekezdése, a 180. § és a 181. § 4. pontja 2019. január 1-jén lép hatályba.
(3) A 18–59. §, a 87. §, a 161. § és a 179. § 2019. január 13-án lép hatályba.
(4) A 13. §, a 89. § és a 113. § 2019. január 15-én lép hatályba.
(5) A 60. §, a 82. § a) pontja, a 83. §, a 103. §, a 116–118. §, valamint a 121. § a), c) és e) pontja 2019. március 31-én lép
hatályba.
(6) A 74. §, a 77. § és a 78. § 2019. július 1-jén lép hatályba.
(7) A 81. § a) pontja 2019. szeptember 14-én lép hatályba.
(8) A 62. § és a 104. § 2019. december 31-én lép hatályba.
(9) A 85. § (2) bekezdése az országgyűlési képviselők következő általános választását követően megalakuló
Országgyűlés alakuló ülését követő év január 1-jén lép hatályba.
185. §		
A 84. §, a 85. §, a 92. §, a 95. § a) és b) pontja, valamint a 96. § a) pontja az Alaptörvény 41. cikk (6) bekezdése alapján
sarkalatosnak minősül.
186. § (1) Ez a törvény
a)
a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenységéről és felügyeletéről szóló,
2016. december 14-i (EU) 2016/2341 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b)
a 2014/59/EU irányelvnek a fedezetlen, hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok kielégítési sorrendben
elfoglalt helye tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2399 európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a törvény a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg:
a)
az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő
bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2017. június 14-i (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendelet 46. cikk (1) bekezdése és 49. cikk
(2) bekezdése,
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b)
c)

d)
e)

a pénzpiaci alapokról szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1131 európai parlamenti és tanácsi rendelet,
az európai kockázatitőke-alapokról szóló 345/2013/EU rendelet és az európai szociális vállalkozási alapokról
szóló 346/2013/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. október 25-i (EU) 2017/1991 európai parlamenti és
tanácsi rendelet,
a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 575/2013/EU
rendelet módosításáról szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2401 európai parlamenti és tanácsi rendelet,
az értékpapírosítás általános keretrendszerének meghatározásáról, az egyszerű, átlátható és egységesített
értékpapírosítás egyedi keretrendszerének létrehozásáról, valamint a 2009/65/EK, a 2009/138/EK és a 2011/61/EU
irányelv és az 1060/2009/EK és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2402
európai parlamenti és tanácsi rendelet.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2018. évi CXXVI. törvényhez
„3. számú melléklet a 2001. évi CXX. törvényhez

A minimum tájékoztató kötelező tartalmi elemei
A minimum tájékoztatónak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
a)
Az (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanács rendelet szerinti összefoglaló
b)
Alapvető információk
A cél a vállalkozás pénzügyi helyzetére, tőkeszerkezetére és a vállalkozáshoz kapcsolódó kockázati
tényezőkre vonatkozó alapvető információk összesítése. Ha a dokumentumban foglalt pénzügyi
kimutatásokat a vállalkozás csoportstruktúrájában vagy számviteli politikájában bekövetkezett lényeges
változások tükrözése érdekében módosítják, a fő pénzügyi információkat is módosítani kell.
1.
Fő pénzügyi információk
2.
Tőkeellátottság és kötelezettségek (kizárólag tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében)
3.
Az ajánlattétel indokai és az abból befolyó bevételek felhasználása
4.
Kockázati tényezők
c)
A vállalkozásra vonatkozó információk
A cél információk szolgáltatása a vállalkozás üzleti tevékenységéről, az általa előállított termékekről vagy
nyújtott szolgáltatásokról, valamint az üzletmenetet befolyásoló tényezőkről. Az is célja, hogy információkkal
szolgáljon a vállalkozás ingatlanvagyonának, gépeinek és berendezéseinek megfelelő és alkalmas voltáról,
valamint jövőbeli kapacitásbővítési vagy szűkítési terveiről.
1.
A vállalkozás múltja és fejlődése
2.
Üzleti áttekintés
3.
Szervezeti felépítés
4.
Ingatlanvagyon, gépek és berendezések
d)
Működési és pénzügyi áttekintés és kilátások
E szakasz célja, hogy ismertesse a vállalatvezetés magyarázatát azon tényezőkre vonatkozóan, amelyek
befolyásolják a vállalkozás pénzügyi helyzetét és a pénzügyi kimutatások által lefedett múltbeli pénzügyi
helyzetét és működési eredményeit, továbbá bemutassa az azon tényezőkre és trendekre vonatkozó
értékelését, amelyek az elkövetkezendő időszakokban várhatóan lényeges hatással lesznek a vállalkozás
pénzügyi helyzetére és működési eredményeire.
1.
Üzleti eredmények
2.
Likviditás és tőkeforrások
3.
Kutatás és fejlesztés, szabadalmak és engedélyek stb.
4.
Trendek
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e)

f)

Igazgatók, vezető tisztségviselők és munkavállalók
A cél információk szolgáltatása a vállalkozás igazgatóiról és vezető tisztségviselőiről, ami lehetővé teszi
a befektetők számára, hogy értékeljék azok szakértelmét, képesítését és javadalmazásuk szintjét, valamint
a vállalkozáshoz fűződő viszonyukat.
1.
Igazgatók és vezető tisztségviselők
2.
Javadalmazás
3.
A vezető testületekre vonatkozó információk
4.
Munkavállalók
5.
Részvénytulajdonlás
Az ajánlattétel részletes adatai
A cél információk szolgáltatása az értékpapírokra vonatkozó ajánlattételről, az értékpapírok forgalomba
hozatali tervéről és a kapcsolódó kérdésekről.
1.
Ajánlattétel
2.
Forgalomba hozatali terv
3.
Piacok
4.
Eladó értékpapírokkal rendelkezők
5.
Felhígítás (kizárólag tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapíroknál)
6.
A kibocsátás költségei
7.
A nyilvánosan felajánlott értékpapírok fajtája és osztálya
8.
Az értékpapírokban megtestesített jogok ismertetése, ideértve e jogok bármely korlátozását és
a gyakorlásukra vonatkozó eljárást”

2. melléklet a 2018. évi CXXVI. törvényhez
(1) A Tpt. 25. számú melléklet 6. és 7. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„6. Az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra
történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2017. június 14-i (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendelet 46. cikk (1) bekezdése és 49. cikk
(2) bekezdése.
7. Az értékpapírosítás általános keretrendszerének meghatározásáról, az egyszerű, átlátható és egységesített
értékpapírosítás egyedi keretrendszerének létrehozásáról, valamint a 2009/65/EK, a 2009/138/EK és a 2011/61/EU
irányelv és az 1060/2009/EK és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2402
európai parlamenti és tanácsi rendelet.”
(2) Hatályát veszti a Tpt. 25. számú melléklet 8., 11., 14. és 15. pontja.

3. melléklet a 2018. évi CXXVI. törvényhez
A Hpt. 5. melléklet 1. pontja a következő m) alponttal egészül ki:
(Ez a törvény)
„m) a 2014/59/EU irányelvnek a fedezetlen, hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok kielégítési sorrendben
elfoglalt helye tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2399 európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)
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2018. évi CXXVII. törvény
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és egyéb törvények módosításáról*
1. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása
1. §		
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 29/A. § (6) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(6) A 2014-ben kezdődő adóév utolsó napjáig keletkezett, és az adóalapnál még nem érvényesített elhatárolt
veszteséget az adózó a 2014. december 31-én hatályos előírások szerint írhatja le azzal, hogy az elhatárolt
veszteséget legkésőbb 2030. december 31. napját magában foglaló adóévben lehet az adózás előtti eredmény
csökkentéseként érvényesíteni.”

2. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény módosítása
2. §		
Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény 3. § (4) bekezdés d) pont
da) alpontjában a „250 millió forint” szövegrész helyébe az „500 millió forint” szöveg lép.

3. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása
3. §		
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10/B. § (2) bekezdés b) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat kezesség-, illetve garanciavállalásához a Kormány abban az esetben járul hozzá, ha)
„b) a kezesség-, illetve garanciavállalás – a 10/E. § (3) bekezdés szerinti szerződésmódosításhoz vagy
adósságmegújításhoz kapcsolódó kezesség-, illetve garanciavállalás kivételével – megfelel az Áht. 96. §-ának.”
4. §		
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10/C. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat a tárgyévre vonatkozó költségvetési rendeletében, határozatában szerepeltetett
adósságkeletkeztetési szándékáról, – a 10. § (3) bekezdés b) pontja, valamint c) pont cb) és cd) alpontja, továbbá
a 10/A. § szerinti működési célú adósságot keletkeztető és a 10/B. § (3) bekezdése szerinti adósságmegújító ügyletek
kivételével – az adósságot keletkeztető ügyletéhez kapcsolódó fejlesztési céljáról és az ügylet várható értékéről
a helyi önkormányzatokért felelős minisztert és az államháztartásért felelős minisztert előzetesen tájékoztatja.”

4. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása
5. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó, a miniszter által alapított költségvetési szerv
– a miniszterelnök által kiadott alapító okirattal rendelkező költségvetési szerv és a honvédelemért felelős miniszter
által alapított költségvetési szerv kivételével – alapító- és megszüntető okiratának kiadásához minden esetben,
az alapító okirat módosításához a Kormány rendeletében meghatározott esetekben szükséges az államháztartásért
felelős miniszter előzetes egyetértése.”
6. §

(1) Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 33. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az ugyanazon középirányító szerv irányítása alá tartozó költségvetési szervek közötti, a (3) bekezdés a) pontja
szerinti előirányzat-átcsoportosításról a középirányító szerv jogosult rendelkezni a fejezetet irányító szerv egyidejű
tájékoztatása mellett.”
(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az államháztartásért felelős miniszter előzetes hozzájárulására van szükség a (3) bekezdés b) pont ba) és
bb) alpontja szerinti, a Kormány irányítása alá tartozó fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításhoz. A Kormány
irányítása alá tartozó fejezetek közötti, a (3) bekezdés a) pontja, valamint a (3) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontja
szerinti előirányzat-átcsoportosítás az államháztartásért felelős miniszter egyidejű tájékoztatása mellett történik.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2018. december 12-i ülésnapján fogadta el.
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7. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 52/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„52/A. § (1) A 14. § (3) bekezdése szerinti fejezet terhére nyújtott költségvetési támogatást a folyósítását követő év
december 31-éig lehet felhasználni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott határidőtől a Kormány egyedi határozata rövidebb határidőt, a központi
költségvetésről szóló törvény eltérő időpontot is megállapíthat.
(3) A támogató a Kormány egyedi határozata alapján nyújtott támogatás esetében a határidőt egy alkalommal
legfeljebb egy évvel meghosszabbíthatja.”
8. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) E törvénynek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és egyéb törvények módosításáról szóló
2018. évi CXXVII. törvénnyel megállapított 52/A. § (3) bekezdését az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény és egyéb törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXVII. törvény hatálybalépését megelőzően meghozott
támogatási döntések esetében is alkalmazni kell.”
9. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
1.
28. § (1) bekezdésében a „fejezeti kezelésű előirányzatok, a központi kezelésű előirányzatok és az elkülönített
állami pénzalapok” szövegrész helyébe a „fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű
előirányzatok” szöveg, és
2.
48/B. § (1) bekezdés e) pontjában a „sportegyesület és a sportszövetség kivételével” szövegrész helyébe
a „sportegyesület, a sportszövetség és a polgárőr szervezet kivételével” szöveg
lép.

5. Hatályba léptető rendelkezések
10. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2–4. § 2019. január 1-jén lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

2018. évi CXXVIII. törvény
az állami vagyongazdálkodással és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények
módosításáról, valamint egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről*
1. A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosítása
1. §		
A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény (a továbbiakban: MFB tv.) 2. §-a
a következő q) ponttal egészül ki:
[Az MFB Zrt. feladata, hogy a 3. § (1)–(3) bekezdéseiben meghatározott tevékenységi körében – az átláthatóság,
a célszerűség, a gazdaságosság, a hatékonyság és a prudencia követelményeinek megfelelően – a Kormány közép- és
hosszú távú gazdaságstratégiája által meghatározott gazdaságfejlesztési célok megvalósításához szükséges fejlesztési
források biztosítása érdekében, részben önállóan, részben más hazai és nemzetközi szervezetekkel közösen részt vegyen]
„q) az 1046/2018/EU, EURATOM európai és parlamenti és tanácsi rendelet 62. cikk (1) bekezdés a) vagy c) pontjában
meghatározott módon végrehajtott, európai uniós forrásból származó vissza nem térítendő támogatás nyújtásában.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2018. december 12-i ülésnapján fogadta el.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 208. szám

36099

2. §		
Az MFB tv. 3. § (3) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az MFB Zrt. az (1) bekezdésben meghatározott körben, a (2) bekezdés szerinti pénzügyi szolgáltatási tevékenységeken
túlmenően – jogszabály, vagy az érintett minisztériumokkal, vagy más jogi személyekkel kötött szerződés alapján –
az elkülönített állami pénzalapokból, a fejezeti kiadási előirányzatokból és európai uniós forrásokból finanszírozott
operatív programokhoz kapcsolódó feladatokat láthat el, így különösen:]
„f ) visszatérítendő, valamint vissza nem térítendő európai uniós források jogszabálysértő, nem rendeltetésszerű
vagy szerződésellenes felhasználásából származó követelések érvényesítését, ide nem értve az adók módjára
történő behajtást;”
3. §

(1) Az MFB tv. 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az MFB Zrt. Magyarországon létrehozott, magyarországi székhelyű befektetési alapkezelő által kezelt befektetési
alap által kibocsátott befektetési jegyet kizárólag a 2. §-ban felsorolt feladataihoz kapcsolódóan, közvetlenül vagy
közvetetten szerezhet, ha a befektetés minél magasabb mértékű megtérülése biztosított.”
(2) Az MFB tv. 4. §-a a következő (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5b) Az MFB Zrt. Magyarországon létrehozott, magyarországi székhelyű befektetési alapkezelő által kezelt
befektetési alap által kibocsátott befektetési jegyet a 2. §-ban meghatározott feladatai ellátása érdekében végzett
pénzügyi szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódóan biztosítékok érvényesítése céljából is szerezhet azzal,
hogy ebben az esetben az (5) bekezdésben meghatározott, a befektetés minél magasabb mértékű megtérülésére
vonatkozó feltétel nem alkalmazandó.”

4. §		
Az MFB tv. 5. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az állam a központi költségvetés terhére visszavonhatatlanul készfizető kezesként felel az MFB Zrt. által)
„b) nyújtott hitelfinanszírozásból, valamint harmadik fél javára vállalt, érvényesített készfizető kezességből, továbbá
garanciából származó, az MFB Zrt. felé fennálló fizetési kötelezettségek teljesítéséért a Kormány határozatában
megjelölt ügyletek tekintetében;”
5. §		
Az MFB tv. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az MFB Zrt. esetében a Hpt. 79. § (2) bekezdés b) pontjában, 102. § (1) bekezdésében, 110. §, 112. §, és
117–121. §-ában, valamint az 575/2013/EU rendelet 89–91., 102–106. és 411–428. cikkében foglaltakat nem kell
alkalmazni. A Hpt. 172–176. §-a és az 575/2013/EU rendelet 11–24. cikkének alkalmazásában az MFB Zrt. pénzügyi
vállalkozásnak minősül. Az MFB Zrt. esetében a Hpt. 100. § (1) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni, ha
az MFB Zrt.-vel szoros kapcsolatban álló vállalkozás által kibocsátott, tagsági jogot megtestesítő értékpapír
ügyfél általi megvásárlásával az MFB Zrt. és a vele szoros kapcsolatban álló vállalkozás között a szoros kapcsolat
megszűnik.”
6. §		
Az MFB tv. 10/A. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A végső kedvezményezett személyének és az ügylet összegének kivételével a banktitokkal azonos védelem
alá esik az MFB Zrt. 2. § h) és q) pontja szerinti feladatköre, valamint a 3. § (3) bekezdése szerinti tevékenysége
során a végső kedvezményezettről az MFB Zrt., valamint az általa megbízott pénzügyi közvetítő rendelkezésére
álló minden tény, információ, megoldás vagy adat, amely a végső kedvezményezett adataira, vagyoni helyzetére,
üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, a benyújtott pályázatra, valamint az általa
megvalósítandó projektre vonatkozik.
(5) A (4) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni az MFB Zrt. európai uniós forrásból nyújtott pénzügyi
eszközzel kapcsolatos és az Európai Unió szerveitől származó központi uniós forrásokból nyújtott támogatásokkal
kapcsolatos adatok közzétételét előíró uniós jogi aktusok és jogszabályi rendelkezések által meghatározott
adatok körére. Nem jelenti a (4) bekezdésben foglaltak sérelmét a 2. § h) és q) pontja szerinti tevékenységekkel
összefüggésben ellenőrzésre jogosult szerv részére történő adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése.”
7. §		
Az MFB tv.
a)
4. § (5a) bekezdésében a „8. § (3) és (4) bekezdését, valamint a 9. § (1) bekezdését” szövegrész helyébe
a „valamint a 8. § (3) és (4) bekezdését” szöveg,
b)
8. § (6) bekezdés c) pontjában a „tőkejegyek” szövegrész helyébe a „befektetési jegyek” szöveg,
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c)
d)

10/A. § (1) bekezdésében az „a működési feltételeiket szolgáló ingatlanok” szövegrész helyébe az „a működési
feltételeinek biztosítására szolgáló ingatlanok” szöveg,
10/B. §-ában az „a miniszter által vezetett minisztérium” szövegrész helyébe az „a miniszter által vezetett
minisztérium, illetve a tárca nélküli miniszter tevékenységének segítésére – a központi államigazgatási
szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 35. §
(2) bekezdése szerint – kijelölt minisztérium vagy a Miniszterelnöki Kormányiroda” szöveg

lép.
8. §		
Az MFB törvény 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„23. § (1) A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról szóló
2015. évi LXXXVIII. törvénnyel megállapított 10/A. § (3) bekezdésben foglaltakat a Magyar Fejlesztési Bank
Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról szóló 2015. évi LXXXVIII. törvény hatálybalépésekor
már megkötött ügyletekre is alkalmazni kell.
(2) Az állami vagyongazdálkodással és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények
módosításáról, valamint egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről szóló 2018. évi CXXVIII. törvénnyel
megállapított 10/A. § (4)–(5) bekezdésében foglaltakat az állami vagyongazdálkodással és a nemzeti pénzügyi
szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes vagyongazdálkodást érintő
rendelkezésekről szóló 2018. évi CXXVIII. törvény hatálybalépésekor már megkötött ügyletekre is alkalmazni kell.”
9. §

(1) Az MFB tv. 1. melléklete nyitó szövegrészében az „Az MFB Zrt. a 3. § (5) bekezdése” szövegrész helyébe
az „Az MFB Zrt. a 3. § (5) bekezdése és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése” szöveg lép.
(2) Az MFB tv. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

10. §		
Hatályát veszti az MFB tv.
a)
3. § (4) bekezdésében az „és kockázati tőkealap által kibocsátott kockázati tőkealap-jegyet” szöveg;
b)
8. § (2a) bekezdése;
c)
9. § (1) bekezdése;
d)
9. § (2) bekezdésében a „vagy kockázati tőkealapba” szöveg;
e)
9. § (3) bekezdésében az „, illetve kockázati tőkealapokba” szöveg;
f)
11/A. §-ában a „ ,10/A. §” szöveg;
g)
1. melléklet 3. pontja;
h)
1. melléklet 4. pontja;
i)
1. melléklet 7. pontja.

2. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosítása
11. §		
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 3. §-a a következő (3c) bekezdéssel egészül ki:
„(3c) Az állami részesedéssel működő gazdasági társaság felett tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket
a (2a) bekezdés alapján gyakorló személy – a 29. § (5) bekezdésére figyelemmel – az Nvtv. 8. § (7) bekezdése szerinti
más személynek a tulajdonosi jogok egészének vagy meghatározott részének gyakorlására szóló meghatalmazást
nem adhat.”
12. §		
A Vtv. 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„22. § (1) Az MNV Zrt. rábízott állami vagyonnal való gazdálkodását el kell különíteni a saját vagyonával történő
gazdálkodástól.
(2) Az MNV Zrt. rábízott vagyonával való gazdálkodása során az államháztartás központi alrendszerére vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni a (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel.
(3) Az MNV Zrt. egyes értékesítési tranzakciók esetében a biztosítékok, óvadékok, letétek elhelyezésére, illetve
vételár kifizetések lebonyolítása céljából pénzügyi intézménynél, befektetési szolgáltatónál és központi
letétkezelőnél, értéktárnál – az adott értékesítési vagy vásárlási tranzakció lebonyolításáig – számlát vezethet.”
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13. §		
A Vtv. III. fejezete a következő 22/A. §-sal egészül ki:
„22/A. § (1) Az MNV Zrt. szervezetének működéséhez szükséges forrást a központi költségvetés biztosítja.
(2) Az MNV Zrt. saját vagyonával való gazdálkodása körében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi
CXCIV. törvény. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem köthet, kezességet, garanciát nem
vállalhat.”

3. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása
14. §		
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 42. § 16. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő testület hatásköréből nem ruházható át)
„16. a helyi önkormányzati vagyon tulajdonjogának ingyenes átruházására vagy nemzeti vagyon tulajdonjogának
ingyenes átvételére vonatkozó döntés;”
15. §

(1) Az Mötv. 108. § (2) bekezdése helyébe a követkő rendelkezés lép:
„(2) A helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tulajdonjoga ingyenesen átruházható:
a) az állam vagy más helyi önkormányzat javára jogszabályban meghatározott közfeladat ellátásának elősegítése
érdekében;
b) egyház, egyházi jogi személy részére hitéleti feladatai elősegítése vagy az általa végzett állami, önkormányzati
– így különösen oktatási, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális – feladatok ellátásának elősegítése
érdekében vagy
c) közhasznú szervezet javára, az általa átvállalt állami, önkormányzati feladat ellátásának elősegítése érdekében,
valamint a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Művészeti Akadémia javára törvényben vagy törvény
felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban foglalt feladatai elősegítése érdekében.”
(2) Az Mötv. 108. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A helyi önkormányzat képviselő-testületének nemzeti vagyon ingyenes átadására vonatkozó határozatában
meg kell jelölni azt a jogszabályban meghatározott feladatot vagy egyházi hitéleti feladatot, amelynek ellátását
az átadás elősegíti.”

16. §		
Az Mötv. 50. §-ában az „a 42. § 1., 2., 5., 6., 7. pontjában foglalt” szövegrész helyébe az „a 42. § 1., 2., 5., 6., 7. és
16. pontjában foglalt” szöveg lép.

4. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosítása
17. §		
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 1. § (2) bekezdés g) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(Nemzeti vagyonba tartozik:)
„g) állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyűjtemény (muzeális intézmény, levéltár, közgyűjteményként
működő kép- és hangarchívum, valamint könyvtár) saját gyűjteményében nyilvántartott kulturális javak körébe
tartozó dolog, kivéve, ha a dolog más tulajdonában áll,”
18. §		
Az Nvtv. 6. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az állam és a helyi önkormányzat közös tulajdonában álló, az 1. mellékletben meghatározott csatornák,
tározók, árvízvédelmi fővédvonalak, egyéb vízi létesítmények és vízi közművek, valamint terek és parkok
tulajdonközössége – közös tulajdon megszüntetés jogcímén – megszüntethető. A közös tulajdon megszüntetésére
kizárólag az egyik tulajdonostárs tulajdoni hányadának ingyenesen, nyilvántartási értéken a másik tulajdonostárs
részére történő átruházásával kerülhet sor, feltéve, ha a tulajdon átruházása a közfeladat ellátását nem veszélyezteti.”
19. §

(1) Az Nvtv. 8. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A 100%-os állami vagy önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság azon közfeladat végzésére, amelynek
ellátására alapították – az állami vagyonról szóló törvény szerinti tulajdonosi joggyakorló társaságok, valamint
a (8) bekezdés szerinti eset kivételével – gazdasági társaságot nem alapíthat.”
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(2) Az Nvtv. 8. §-a a következő (15) bekezdéssel egészül ki:
„(15) Azon gazdasági társaság, amelyben az állam vagy helyi önkormányzat külön-külön vagy együttesen e törvény
szerinti többségi befolyással rendelkezik – ide nem értve a kockázati tőkebefektetéssel üzletszerűen foglalkozó
állami vagy önkormányzati többségi befolyással rendelkező gazdasági társaságokat, valamint azon gazdasági
társaságokat, amelyekben a részesedésszerzés fejlesztési célú tőkefinanszírozás útján valósul meg –, az állami vagy
a helyi önkormányzati tulajdonoson kívül más tulajdonosnak szavazatelsőbbséget vagy más olyan különleges
jogot nem biztosíthat, amely a tulajdoni arányoktól eltérő mértékű szavazati jogot eredményez. Az ezzel ellentétes
létesítő okiratban lévő vagy más szerződés kikötés semmis.”
20. §		
Az Nvtv. 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdésben meghatározott kötelezettség elmulasztása esetén a tulajdonosi joggyakorló a szerződést
kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondja.”
21. §		
Az Nvtv. 6. § (1) bekezdésében a „(2) és (3) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(2)–(3a) bekezdésben” szöveg lép.
22. §		
Az Nvtv. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

5. A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosítása
23. §

(1) A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban: Posta tv.) 53. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) A Hatóság felhívhatja a postai tevékenységet végzőt, a postai szolgáltatót minden olyan adat szolgáltatására,
amely a Hatóság – e törvényben, e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban, valamint a határokon
átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásokról szóló 2018. április 18-i 2018/644 európai parlamenti és tanácsi
rendeletben meghatározott – hatósági hatáskörébe utalt feladatainak ellátásához szükséges, abban az esetben
is, ha az – a minősített adatok kivételével – üzleti titoknak minősül. E felhívás ellen jogorvoslatnak helye nincs,
a felhívás a (2) bekezdésben foglalt esetben kibocsátott hatósági határozat elleni jogorvoslati kérelemben
támadható.”
(2) A Posta tv. 79. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) E törvény a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásokról szóló 2018. április 18-i 2018/644 európai
parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltak végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”

6. Az egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásáról, valamint önkormányzatokat
érintő egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXC. törvény módosítása
24. §		
Az egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásáról, valamint önkormányzatokat érintő egyes
törvények módosításáról szóló 2012. évi CXC. törvény 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

7. A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról
szóló 2013. évi CXXXV. törvény módosítása
25. §

(1) A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi
CXXXV. törvény (a továbbiakban: Szhitv.) 1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„a) egységes informatikai rendszer: az Integrációs Szervezet 1. § (4) bekezdése szerinti egyetemleges felelősség
mellett működő tagjai, valamint a szövetkezeti hitelintézetek, illetve a Központi Bank ellenőrző befolyása alatt
működő pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, befektetési
vállalkozás, biztosító, a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények
módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti ABAK és ÁÉKBV-alapkezelő részére a Központi Bank irányításával,
az Integrációs Szervezet prudenciális kontrollja mellett összeállított és fejlesztett, a Központi Adatfeldolgozó által
üzemeltetett adatbázis és ahhoz kapcsolódó egyedi rendszerek együttese;”
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(2) Az Szhitv. 1. § (1) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„m) Központi Bank: az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendeletének 10. cikkében meghatározott
központi szerv feladatainak ellátásában e törvény felhatalmazása alapján közreműködő, szövetkezeti hitelintézetnek
nem minősülő hitelintézet;”
(3) Az Szhitv. 1. § (1) bekezdés v) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„v) tőkepozíciója rossz: nem felel meg az Integrációs Szervezet által a 17/C. § (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően előírt tőkekövetelménynek;”
(4) Az Szhitv. 1. § (5b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5b) A szövetkezeti hitelintézet, illetve a Központi Bank az (5a) bekezdés szerinti állományátruházását megelőzően
az átruházás szándékát köteles előzetesen bejelenteni a Felügyelet felé, megjelölve az állományátruházás
időpontját. Az átvevő hitelintézet a 17/U. § (7)–(9) bekezdés alkalmazásával jogosult az érintett szerződések
módosítására azzal, hogy a módosításra a 15. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott üzletszabályzat
alkalmazása vagy annak történő megfelelés érdekében is sor kerülhet. Betétállomány és más visszafizetendő
pénzeszköz, valamint pénzforgalmi szolgáltatási keretszerződés-állomány átruházása esetén a Felügyelet által
jogszabály alapján a belföldi fizetési rendszerek közvetlen és közvetett résztvevőiről vezetett nyilvántartásban,
hitelesítő táblában az átadó hitelintézet mint pénzforgalmi szolgáltató azonosító kódját az átvevő hitelintézet
az átruházás időpontjától kezdődően jogosult sajátjaként használni. A Hpt. állományátruházásra vonatkozó
szabályainak alkalmazása tekintetében az állományátruházás bejelentésben megjelölt időpontját kell figyelembe
venni az átruházás Felügyelet által engedélyezett időpontja helyett.”
26. §		
Az Szhitv. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Integrációs Szervezet tagja a szövetkezeti hitelintézet, a Központi Bank, az MFB, valamint az Integrációs
Szervezet tagjai közé felvett személy vagy szervezet.”
27. §		
Az Szhitv. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A közgyűlés határozatait a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével
hozza meg. A közgyűlésen az MFB – az Integrációs Szervezeti tagságára tekintettel – a szavazatok 51 százalékával
rendelkezik, a fennmaradó szavazatok az Integrációs Szervezet további tagjait egymás között egyenlő arányban
illetik meg.”
28. §

(1) Az Szhitv. 11. § (1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1b) Az Integrációs Szervezet igazgatósága meghatározza a szövetkezeti hitelintézeti integráció tagjai, valamint
azok ellenőrző befolyása alatt működő szervezetek (a továbbiakban: Kapcsolt Vállalkozások) prudens és biztonságos
működését szolgáló, a szövetkezeti hitelintézeti integráció tagjaira – az MFB kivételével – kötelező irányelveket,
valamint a Központi Bank, a szövetkezeti hitelintézetek és a Kapcsolt Vállalkozások e törvényben meghatározott
integrációs célok elérését biztosító tevékenységének keretrendszerét (a továbbiakban együtt: irányelvek).”
(2) Az Szhitv. 11. § (1c) bekezdése a következő g)–i) ponttal egészül ki:
(Az Integrációs Szervezet igazgatósága irányelvekben rögzíti különösen)
„g) a Kapcsolt Vállalkozások irányítását, ellenőrzését, átláthatóságát és könyvvizsgálatát, a Kapcsolt Vállalkozásokkal
kapcsolatos jelentéstételt, a Kapcsolt Vállalkozások által vállalható kockázatokat és az általuk végezhető
tevékenység prudenciális szempontú korlátozásának szabályait;
h) a szövetkezeti hitelintézetek és a Kapcsolt Vállalkozások ellenőrzése és folyamatos felügyelése rendjét, valamint
a szövetkezeti hitelintézetek és a Kapcsolt Vállalkozások együttműködési kötelezettségét;
i) a követeléskezelés és a követelések értékesítésének rendjét.”

29. §

(1) Az Szhitv. 11/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Integrációs Szervezet a szövetkezeti hitelintézeti integráció egységes működése és irányítása, továbbá
a szövetkezeti hitelintézeti integráció céljainak elérése érdekében olyan – az e törvényen és az Integrációs
Szervezet szabályzatán és irányelvén alapuló – ellenőrző és felügyelési rendszert működtet, amely lehetővé teszi
a szövetkezeti hitelintézet és a Központi Bank, valamint a Kapcsolt Vállalkozások (a továbbiakban együtt: ellenőrzés
alá vont szervezet) tevékenységének az integráció keretein belül történő ellenőrzését és folyamatos felügyelését.

36104

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 208. szám

Az Integrációs Szervezet jogosult ellenőrizni és folyamatosan felügyelni a szövetkezeti hitelintézetnek és a Központi
Banknak azon tevékenységét is, amelyet a Hpt., illetve Bszt. szerinti közvetítő útján végez.”
(2) Az Szhitv. 11/A. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A folyamatos felügyelés helyszíni ellenőrzéssel, a rendszeres és rendkívüli adatszolgáltatásból származó adatok,
az Integrációs Szervezet részére megküldött dokumentumok, valamint a hivatalosan ismert tények vizsgálatával és
elemzésével valósul meg.
(1b) Az Integrációs Szervezet a folyamatos felügyeléshez szükséges információk beszerzése érdekében az ellenőrzés
alá vont szervezet számára rendszeres vagy rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettséget írhat elő.”
(3) Az Szhitv. 11/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az ellenőrzés alá vont szervezetet az Integrációs Szervezet az ellenőrzés lefolytatásáról – annak megkezdése
előtt legalább tíz nappal – írásban értesíti, kivéve, ha az előzetes értesítés az ellenőrzés eredményességét
veszélyezteti. Folyamatos felügyelés keretében történő eljárás esetén az Integrációs Szervezetet előzetes értesítési
kötelezettség nem terheli.”
(4) Az Szhitv. 11/A. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) Az Integrációs Szervezet az ellenőrzés során tett megállapításait a vizsgálati jelentésben rögzíti. Az Integrációs
Szervezet az ellenőrzés eredményéről – a vizsgálati jelentés elkészítésétől számított 8 napon belül – a vizsgálati
jelentés megküldésével értesíti a Felügyeletet. Az Integrációs Szervezet a folyamatos felügyelés keretében tett
megállapításokról nem készít vizsgálati jelentést, azonban a megállapításokról – a megtételüktől számított 8 napon
belül – értesíti a Felügyeletet.”
30. §		
Az Szhitv. 11/D. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az integrációs biztos átveszi a szövetkezeti hitelintézet igazgatóságának teljes jogkörét – ideértve a munkáltatói
jogok gyakorlását is –, e körben vezető tisztségviselőnek tekintendő.”
31. §		
Az Szhitv. 15. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A Központi Bank igazgatósága az Integrációs Szervezet igazgatóságának előzetes jóváhagyását követően valamennyi
szövetkezeti hitelintézetre vonatkozóan kötelező szabályzatot fogad el)
„e) az egyes pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási, valamint befektetési és kiegészítő befektetési
szolgáltatási tevékenység általános szerződési feltételeit tartalmazó üzletszabályzatokról.”
32. §		
Az Szhitv. 17/C. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az egyes szövetkezeti hitelintézetek, valamint a Központi Bank egyedi alapon csak az (1) bekezdésben
foglaltaknak megfelelően előírt tőkekövetelménynek köteles megfelelni.”
33. §

(1) Az Szhitv. 17/F. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) Ha a szövetkezeti formában működő szövetkezeti hitelintézetben egy tulajdonosnak a közvetett és közvetlen
tulajdoni hányada (részesedése) meghaladja az ötven százalékot, akkor az e tulajdonost megillető szavazati arány
a mindenkor hatályos tagnyilvántartásban szereplő összes tagot megillető szavazat ötven százaléka.”
(2) Az Szhitv. 17/F. §-a a következő (2b) és (2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) Ha a szövetkezeti formában működő szövetkezeti hitelintézetben egy tulajdonosnak a közvetett és közvetlen
tulajdoni hányada (részesedése) meghaladja az ötven százalékot, akkor e tulajdonos jogosult a küldöttgyűlés egy
tagját közvetlenül kijelölni. A küldöttgyűlésen az e tulajdonost megillető szavazati arány az összes szavazat ötven
százaléka.
(2c) A (2a) és (2b) bekezdésben írt esetekben a többi tagot, illetve küldöttet a fennmaradó szavazatok egymás
között egyenlő arányban illetik meg.”

34. §

(1) Az Szhitv. 17/H. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A szövetkezeti hitelintézet a tudomásszerzéstől számított 45 napon belül, de legkésőbb a mulasztástól
számított 90 napon belül köteles megszüntetni a Kapcsolt Vállalkozásban fennálló befolyását, amennyiben
a Kapcsolt Vállalkozás nem felel meg az Integrációs Szervezet Kapcsolt Vállalkozásra vonatkozó irányelvében
foglaltaknak. Ennek elmulasztása esetén az Integrációs Szervezet a 11/B. § (2) bekezdésében meghatározott
intézkedéseket alkalmazza.”
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(2) Az Szhitv. 17/H. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A szövetkezeti formában működő szövetkezeti hitelintézet esetében a tag csak a szövetkezeti hitelintézet tagját
hatalmazhatja meg a közgyűlésen történő képviseletre azzal, hogy egy tag kizárólag egy további tagot képviselhet.
A küldött csak a szövetkezeti hitelintézet tagját hatalmazhatja meg a küldöttgyűlésen történő képviseletre azzal,
hogy a meghatalmazott csak egy küldöttet képviselhet.”
35. §

(1) Az Szhitv. 17/S. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szövetkezeti hitelintézet átalakulása, egyesülése vagy szétválása az Integrációs Szervezet igazgatóságának
előzetes hozzájárulásához kötött. Az Integrációs Szervezet igazgatósága az előzetes hozzájárulással kapcsolatos
döntését a Központi Bank igazgatóságának beleegyezését követően adhatja meg. Az Integrációs Szervezet
igazgatóságának meg kell adnia az előzetes hozzájárulást, ha az átalakulás, az egyesülés vagy a szétválás
a szövetkezeti hitelintézet fizetőképességét, üzleti tervének teljesítését vagy az egyedi alapon megállapított
szavatolótőke-szint elérését nem veszélyezteti.”
(2) Az Szhitv. 17/S. §-a a következő (6)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A szövetkezeti hitelintézet tagja az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló
2013. évi CLXXVI. törvény szerinti átalakulási terv közlésétől számított 30 napon belül írásban nyilatkozhat
arról, hogy a jogutód szövetkezeti hitelintézet tulajdonosává kíván válni. A nyilatkozat megtételének módjáról
és határidejéről a szövetkezeti hitelintézet a tagokat az alapszabályban meghatározott módon értesíti.
Az értesítésnek tartalmaznia kell a figyelmeztetést a nyilatkozat határidőben történő megtétele elmulasztásának
jogkövetkezményeire vonatkozóan. A tag az átalakulásról véglegesen döntő szavazás megkezdéséig korábbi
nyilatkozatát visszavonhatja.
(7) A (6) bekezdésben meghatározott nyilatkozat hiányában úgy kell tekinteni, hogy a tag nem kíván a jogutód
szövetkezeti hitelintézet tulajdonosává válni, amely esetben a tag tagsági jogviszonya az átalakulás cégbírósági
bejegyzésének napjával megszűnik. A jogutód szövetkezeti hitelintézet köteles nyilvántartást vezetni
a tagnyilvántartással egyező adattartalommal azon tagokról, amelyek tagsági jogviszonya a (6) bekezdésben
meghatározott nyilatkozat hiányában szűnt meg. Azon tag vagyoni hozzájárulásának befizetett összegét, amelynek
tagsági jogviszonya a (6) bekezdésben meghatározott nyilatkozat hiányában szűnt meg, a jogutód szövetkezeti
hitelintézet köteles elkülönített számlán tartani mindaddig, amíg a megszűnt tagsági jogviszony alapján
az elszámolás meg nem történik.
(8) A nyilatkozatot nem tett tag vagy annak jogutódja (örököse) – az átalakulást követően, de a megszűnt tagsági
jogviszony alapján történő elszámolást megelőzően – írásbeli nyilatkozatával igényt tarthat a (7) bekezdés szerinti
elkülönített számlán kezelt befizetett vagyoni hozzájárulás – alapszabályban meghatározott mértékű kamattal
növelt – összegének részére történő megfizetésére. Ha a nyilatkozatot nem tett tag vagy annak jogutódja (örököse)
– az átalakulást követően, de a megszűnt tagsági jogviszony alapján történő elszámolást megelőzően – úgy
nyilatkozik, hogy a jogutód szövetkezeti hitelintézet tagjává kíván válni, és esetében teljesülnek a taggá váláshoz
szükséges jogszabályban és alapszabályban előírt feltételek, a nyilatkozattétel napjától megilletik a tagsági
jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek, olyan tartalommal, mintha a tagsági jogviszonya az átalakulást
követően folyamatosan fennállt volna.
(9) A szövetkezeti hitelintézet 30 napon belül intézkedik a vagyoni hozzájárulás kifizetéséről vagy a tag felvételéről,
kivéve, ha a (8) bekezdésben meghatározott nyilatkozat nem a jogosulttól származik. A nyilatkozattevő jogosult
bírósághoz fordulni abban az esetben, ha a szövetkezeti hitelintézet részéről az nyer megállapítást, hogy
a nyilatkozatot nem a jogosult tette.”

36. §

(1) Az Szhitv. 17/U. § (2)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A Központi Bank egységes informatikai rendszer kialakításáról szóló szabályzata határozza meg
a) az egységes informatikai rendszer modularitását,
b) az egyes modulok funkcionalitását,
c) az egységes informatikai rendszer szolgáltatói hátterét,
d) az egységes informatikai rendszerhez csatlakozott tagok (a továbbiakban: csatlakozott tagok), valamint
a szövetkezeti hitelintézetek vagy a Központi Bank ellenőrző befolyása alatt működő pénzügyi intézmények,
pénzforgalmi intézmények, elektronikuspénz-kibocsátó intézmények, befektetési vállalkozások, biztosítók, ABAK-ok
és ÁÉKBV-alapkezelők (a továbbiakban: hozzáféréssel rendelkező szervezetek) és felhasználóik – szükség szerint –
eltérő szintű jogosultságait, valamint
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e) az egységes informatikai rendszerre vonatkozó elektronikus információbiztonsági és adatvédelmi
követelményeket, valamint a d) pont szerinti szervezetek és személyek által kötelezően megvalósítandó, a rendszer
használatához kapcsolódó védelmi intézkedéseket.
(3) Az egységes informatikai rendszerben kezelt személyes adatokat, bank-, értékpapír-, fizetési, illetve biztosítási
titoknak is minősülő adatokat a csatlakozott tagok és a hozzáféréssel rendelkező szervezetek tevékenységi körük
ellátásával összefüggésben – ha az ügyfél nem tett a (3a) bekezdés szerinti korlátozó vagy tiltó nyilatkozatot –
az Integrációs Szervezet adatvédelmi szabályzatában és a Központi Bank (2) bekezdés szerinti szabályzatában
foglaltak betartásával, tevékenységi körük ellátásával összefüggésben a szolgáltatásaik nyújtásához szükséges
mértékben kölcsönösen megismerhetik, az egyedi szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása céljából
egymásnak továbbíthatják, felhasználhatják, módosíthatják és az e törvényben meghatározott feltételek mellett
az így átvett adatokat az ügyfélkapcsolat létrehozásának és fennállásának időtartamában kezelhetik.”
(2) Az Szhitv. 17/U. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az ügyfél kifejezett nyilatkozatával jogosult korlátozni vagy megtiltani a (3) bekezdés szerinti adattovábbítást.
A csatlakozott tagok és a hozzáféréssel rendelkező szervezetek az ügyféllel kötendő szerződés megkötését
megelőzően kötelesek az ügyfél részére az e §-ban foglalt közös adatkezelés érdekében történő kölcsönös
adatátadás lehetőségéről igazolható módon tájékoztatást adni. A tájékoztatásban egyértelműen fel kell hívni
az ügyfél figyelmét arra, hogy az adatai e §-ban foglalt kezelésének lehetőségét kifejezett nyilatkozatával bármikor
korlátozhatja vagy megtilthatja.”
(3) Az Szhitv. 17/U. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A pénzforgalmi szolgáltatásra vonatkozó szerződés módosítása esetén a (7) bekezdés c) pontjában foglalt első
tájékoztatásban a csatlakozott tag, valamint a hozzáféréssel rendelkező szervezet bemutatja, hogy az ügyfélnek
milyen összegű fizetési kötelezettségekkel kellene számolnia a módosítást megelőzően, illetve azt követően
hatályos szerződési feltételek figyelembevételével, továbbá, hogy az összehasonlítás alapján a módosítás az ügyfél
számára kedvező, közömbös vagy kedvezőtlen. A csatlakozott tag, valamint a hozzáféréssel rendelkező szervezet
köteles a tájékoztatásban felhívni a fogyasztó figyelmét a szabályozott fizetési számlaváltás lehetőségére.”
(4) Az Szhitv. 17/U. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) Az egységes informatikai rendszer alkalmazása során a kamatnapok számítása a 15. § (2) bekezdés
e) pontjában meghatározott üzletszabályzatok hatálya alá tartozó egyes szolgáltatások tekintetében – az ezen
dokumentumokban meghatározott módon – minden szövetkezeti hitelintézet és a Központ Bank vonatkozásában
is egységesen történik.”
37. §		
Az Szhitv.
a)
1. § (5a) bekezdésében az „ egymás közötti egyesüléséhez” szövegrész helyébe az „ egymás közötti
egyesüléséhez, szétválásához” szöveg,
b)
11. § (1) bekezdés d) pontjában és 11. § (1c) bekezdés b) pontjában a „meghatározott ellenőrzés” szövegrész
helyébe a „meghatározott ellenőrzés és folyamatos felügyelés” szöveg,
c)
11/A. § (3) bekezdésében és 11/B. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „az ellenőrzés során” szövegrész
helyébe az „az ellenőrzés vagy a folyamatos felügyelés során” szöveg,
d)
11/A. § (10) bekezdésében az „az ellenőrzés során” szövegrész helyébe az „az ellenőrzés vagy a folyamatos
felügyelés során” szöveg és az „az ellenőrzés lefolytatásának” szövegrész helyébe az „az ellenőrzés vagy
a folyamatos felügyelés lefolytatásának” szöveg,
e)
11/A. § (13) bekezdésében az „az ellenőrzési eljárás” szövegrész helyébe „az ellenőrzési eljárás vagy
a folyamatos felügyelés” szöveg és az „egyes ellenőrzési feladatainak” szövegrész helyébe az „egyes
ellenőrzési vagy folyamatos felügyeléssel kapcsolatos feladatainak” szöveg,
f)
15. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „A Központi Bank igazgatósága” szövegrész helyébe
az „A Központi Bank” szöveg és az „az Integrációs Szervezet igazgatóságának” szövegrész helyébe
az „az Integrációs Szervezet” szöveg,
g)
17/C. § (1) bekezdésében az „a szövetkezeti hitelintézet” szövegrész helyébe az „a szövetkezeti hitelintézet,
valamint a Központi Bank” szöveg, valamint az „időről időre megállapított” szövegrész helyébe az „időről időre
– egységes szempontok szerint – megállapított” szöveg,
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i)
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k)

l)

m)
n)

o)
p)
q)
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17/H. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében az „egymást követő közgyűlése is határozatképtelen” szövegrész
helyébe az „egymást követő közgyűlésén sem született érvényes döntés” szöveg, a „gazdasági társasággá
történő átalakulása” szövegrész helyébe a „gazdasági társasággá történő átalakulása vagy jogutód nélküli
megszűnésének elhatározása” szöveg és az „az utóbbi közgyűlés legfeljebb 3 napon belül megismételt
közgyűlésén ezen kérdésekben” szövegrész helyébe „az utóbbi megismételt közgyűlést követő legfeljebb
3 napon belül megtartott újabb megismételt közgyűlésen ezen kérdésekben érvényes határozat
meghozatalához az újabb megismételt közgyűlésen” szöveg,
17/H. § (5) bekezdés a) pontjában az „a megismételt közgyűlésen” szövegrész helyébe „az újabb megismételt
közgyűlésen” szöveg,
17/H. § (5) bekezdés b) pontjában az „a megismételt közgyűlés” szövegrész helyébe „az újabb megismételt
közgyűlés” szöveg és a „szavazatával döntés hozható” szövegrész helyébe a „szavazatával érvényes döntés
hozható” szöveg,
17/L. § (1) bekezdésében az „a Szövetkezeti Hitelintézetek Tőkefedezeti Közös Alapjával, valamint
a szövetkezeti hitelintézeti integrációval kapcsolatos feladatkörében eljáró kormánybiztossal szemben”
szövegrész helyébe a „valamint a Szövetkezeti Hitelintézetek Tőkefedezeti Közös Alapjával szemben” szöveg,
17/L. § (2) bekezdésében az „az Integrációs Szervezettel” szövegrész helyébe az „az Integrációs Szervezettel
– ideértve az Integrációs Szervezet által a 11/A. § (13) bekezdése alapján igénybevett közreműködő
szakértőt is –” szöveg és az „az Integrációs Szervezet a szövetkezeti hitelintézetek integrációjával kapcsolatos
feladatai ellátása,” szövegrész helyébe „az Integrációs Szervezet a szövetkezeti hitelintézetek integrációjával
kapcsolatos feladatai ellátása, az Integrációs Szervezet által a 11/A. § (13) bekezdése alapján igénybevett
közreműködő szakértő az e törvényben meghatározott feladatai ellátása,” szöveg,
17/U. § (1) bekezdésében az „az informatikai alkalmazást igénylő tevékenységüket” szövegrész helyébe
az „a Központi Bank által meghatározott informatikai alkalmazást igénylő tevékenységüket” szöveg,
17/U. § (4) bekezdésében az „A csatlakozott tagok” szövegrész helyébe az „A csatlakozott tagok, valamint
a hozzáféréssel rendelkező szervezetek” szöveg és az „a Központi Bank szabályzatában” szövegrész helyébe
az „a Központi Bank (2) bekezdés szerinti szabályzatában” szöveg,
17/U. § (5) bekezdésében az „a csatlakozott tagok” szövegrész helyébe az „a csatlakozott tagok, valamint
a hozzáféréssel rendelkező szervezetek” szöveg,
17/U. § (7) bekezdés nyitó szövegrészében az „A csatlakozott tag” szövegrész helyébe az „A csatlakozott tag,
valamint a hozzáféréssel rendelkező szervezet” szöveg,
17/U. § (7) bekezdés c) pontjában és a 17/U. § (8) bekezdésében az „a csatlakozott tag” szövegrész helyébe
az „a csatlakozott tag, valamint a hozzáféréssel rendelkező szervezet” szöveg

lép.

8. Önkormányzati ingatlan ingyenes egyházi tulajdonba adását segítő rendelkezések
38. §		
A Csorna 1431 helyrajzi számú, kivett közpark megnevezésű ingatlan tulajdonjogát a tulajdonos helyi önkormányzat
a Csornai Premontrei Prépostság javára a Mötv. 108. § (2) bekezdés b) pontja alapján ingyenesen átruházhatja.
Az ingyenes átruházás tekintetében az Nvtv. 6. § (1) bekezdését nem kell alkalmazni.

9. Záró rendelkezések
39. §

(1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1–4. §, a 7. §, a 9. § (1) bekezdése, a 10. § a)–e) és i) pontja, a 11–19. §, valamint a 21–38. § 2019. január 1-jén lép
hatályba.
(3) A 9. § (2) bekezdése és a 10. § g) pontja 2019. december 31-én lép hatályba.
(4) A 20. § 2019. július 1-jén lép hatályba.

40. §

(1) A 14–16. § az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
(2) A 17–22. §, a 38. §, valamint a 2. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (1)–(2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
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41. §

(1) A 23. § a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásokról szóló 2018. április 18-i 2018/644 európai
parlamenti és tanácsi rendeletnek való megfelelést szolgálja.
(2) A 36. § a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek való megfelelést szolgálja.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2018. évi CXXVIII. törvényhez
Az MFB tv. 1. melléklete a „8. MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság” sorral
egészül ki.

2. melléklet a 2018. évi CXXVIII. törvényhez
1. Az Nvtv. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a „Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. 100%” sorral egészül ki.
2. Hatályát veszti az Nvtv. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat „ExVÁ Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló
Állomása Kft. 100%”, a „Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt. 50%+1 szavazat” és a „TIG Tartalékgazdálkodási
Nonprofit Kft. 100%” sora.

3. melléklet a 2018. évi CXXVIII. törvényhez
Az egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásáról, valamint önkormányzatokat érintő egyes
törvények módosításáról szóló 2012. évi CXC. törvény 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 2. ponttal
egészül ki:

2.

23809/7

Magyar Állam

2018. évi CXXIX. törvény
a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról*

1. §		
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 49/C. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv az átmeneti
bányászjáradék folyósításának a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/B. §-a alapján
történő szüneteltetése alól kérelemre, méltányosságból mentesítést adhat.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2018. december 12-i ülésnapján fogadta el.

36109

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 208. szám

2. §		
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 22. pontjában a „szüneteltetésének” szövegrész
helyébe a „szüneteltetésének, szüneteltetés alóli mentesítésének” szöveg lép.
3. §		
Ez a törvény 2019. január 1-jén lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

2018. évi CXXX. törvény
a közigazgatási bíróságokról*
Az Országgyűlés
–
–
–
–
–

az Alaptörvény Nemzeti Hitvallásában kifejezett, a polgárokat szolgáló állam eszméjét követve,
elismerve, hogy a közigazgatási bíráskodás célja a közigazgatás cselekvéseinek vonatkozásában a jog
uralmának biztosítása,
a jogállam alapvető biztosítékát jelentő bírói függetlenség maradéktalan megvalósulását és az ítélkezés
egységét szem előtt tartva,
az önálló közigazgatási bíráskodás korszerű szervezeti és személyi feltételeinek megteremtése érdekében,
a független ítélkezést szolgáló bírósági igazgatás hatékonyságának kiterjesztését óhajtva, hazánk történeti
alkotmányának igazságszolgáltatással összefüggő vívmányaira és a magyar jogtörténeti hagyományokra
figyelemmel, a Közigazgatási Bíróság 1949. évben történt megszüntetését követően hét évtizeddel,
az Alaptörvény végrehajtására, az Alaptörvény 25–28. cikkeinek a közigazgatási bíráskodásra vonatkozó
rendelkezései alapján a következő törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ
A KÖZIGAZGATÁSI BÍRÓSÁGOK SZERVEZETE
I. FEJEZET
ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK
1. A közigazgatási bírósági szervezet általános szabályai
1. §

(1) Közigazgatási bíróságok a Közigazgatási Felsőbíróság és a közigazgatási törvényszékek.
(2) A közigazgatási törvényszékek elnökei együttműködnek a Közigazgatási Felsőbíróság elnökével e törvény céljainak
megvalósítása érdekében.
(3) A közigazgatási bíróságok járnak el és döntenek közigazgatási jogvitákban, valamint törvénnyel a közigazgatási
bíróságok hatáskörébe utalt egyéb ügyekben. A Közigazgatási Felsőbíróság mint a közigazgatási bírósági szervezet
legfőbb szerve országos illetékességgel jár el a hatáskörébe tartozó ügyekben.
(4) A Közigazgatási Felsőbíróság és a közigazgatási törvényszékek önálló jogi személyek.
(5) A közigazgatási bíróságok költségvetése a központi költségvetés szerkezeti rendjében önálló fejezet, amelyen belül
a Közigazgatási Felsőbíróság önálló címet alkot.

2. §		
A Közigazgatási Felsőbíróság székhelye Esztergom.

* A törvényt az Országgyűlés a 2018. december 12-i ülésnapján fogadta el.
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3. §		
A közigazgatási törvényszékek a hatáskörükbe tartozó ügyekben az 1. melléklet szerinti illetékességi területen
járnak el.
4. §		
Közigazgatási bíróságon egyesbíróként a határozott időre kinevezett bíró a kinevezését követő egy évig nem járhat
el, továbbá bíró jogkörében bírósági titkár nem járhat el.

II. FEJEZET
AZ EGYES KÖZIGAZGATÁSI BÍRÓSÁGOK SZERVEZETE
2. A közigazgatási törvényszék
5. §

(1) A közigazgatási törvényszéket az elnök vezeti és képviseli.
(2) A közigazgatási törvényszék a hatáskörébe tartozó ügyekben első fokon jár el.

6. §

(1) A közigazgatási törvényszék hivatali szervezetét a hivatalvezető vezeti.
(2) A közigazgatási törvényszék bírói testületei:
a)
az összbírói értekezlet és
b)
a közigazgatási bírói tanács.
(3) A közigazgatási törvényszéken ítélkező tanácsok működnek.
(4) A közigazgatási törvényszékeken összevont közigazgatási kollégium működik azzal, hogy a Fővárosi Közigazgatási
Törvényszéken általános és pénzügyi közigazgatási kollégium működik. A Közigazgatási Felsőbíróság közigazgatási
kollégiumainak vezetői meghívottként részt vesznek a közigazgatási törvényszék közigazgatási kollégiumának
ülésén.
(5) A közigazgatási törvényszék elnöke a szakmai munka támogatása érdekében – a közigazgatási törvényszék
szervezeti és működési szabályzatában, a Közigazgatási Felsőbíróság elnöke véleményének kikérését követően –
szakági osztályokat hozhat létre.

7. §

(1) A közigazgatási törvényszék összbírói értekezlete a közigazgatási törvényszékre beosztott közigazgatási bírákból
álló testület.
(2) Az összbírói értekezletet évente legalább egy alkalommal, a közigazgatási törvényszék elnöke hívja össze.
Az összbírói értekezletet tizenöt napon belül, harminc napon belüli időpontra össze kell hívni, ha azt
a)
a közigazgatási bírák legalább egyharmada,
b)
a közigazgatási bírói tanács vagy
c)
a Közigazgatási Felsőbíróság elnöke
kezdeményezi.
(3) Az összbírói értekezlet határozatképes, ha a közigazgatási bírák több mint fele jelen van. Határozatképtelenség
esetén az összbírói értekezletet legkésőbb tizenöt napon belüli időpontra ismét össze kell hívni. A megismételt
összbírói értekezlet a jelen lévő közigazgatási bírák számától függetlenül határozatképes.
(4) Az összbírói értekezlet a döntéseit titkos szavazás alapján, szótöbbséggel hozza. Szavazni igennel vagy nemmel
lehet. Szavazategyenlőség esetén a javaslat elutasítottnak minősül. Az összbírói értekezlet – titkos szavazással –
dönthet arról, hogy meghatározott kérdésben az adott alkalommal nyílt szavazással dönt. Ügyrendi kérdésben
– az összbírói értekezlet tagjainak legalább egynegyedétől származó eltérő kezdeményezés hiányában – nyílt
szavazással dönt.

8. §

(1) A közigazgatási bírói tanács tagjait az összbírói értekezlet a tagjai közül hat évre választja meg. A közigazgatási bírói
tanács öttagú.
(2) Ha a közigazgatási bírói tanács tagjának megbízatása megszűnik, kilencven napon belül új tagot kell választani.
(3) A közigazgatási bírói tanács az elnökét és elnökhelyettesét a tagjai közül választja.
(4) Ha a közigazgatási bírói tanács személyi tanácsként jár el, kiegészül két, a Közigazgatási Felsőbíróság elnöke által
kijelölt közigazgatási felsőbírósági bíróval, akiket a közigazgatási bírói tanácsnak e feladatai ellátása körében a többi
taggal azonos jogok illetnek meg és kötelezettségek terhelnek. Ha a közigazgatási bírói tanács igazgatási tanácsként
jár el, kiegészül a közigazgatási törvényszék elnökével, akit e feladatai ellátása körében a többi taggal azonos jogok
illetnek meg és kötelezettségek terhelnek.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 208. szám

36111

(5) Nem választható a közigazgatási bírói tanács tagjává
a)
a közigazgatási törvényszék elnöke, másodelnöke és hivatalvezetője,
b)
aki fegyelmi büntetés hatálya alatt áll,
c)
aki ellen fegyelmi eljárás van folyamatban,
d)
aki büntetőeljárás – ide nem értve a magánvádas és pótmagánvádas eljárást – hatálya alatt áll,
e)
akivel szemben eljárás van folyamatban alkalmatlanságának megállapítása iránt.
(6) Megszűnik a közigazgatási bírói tanácsi tagság
a)
a közigazgatási bíró szolgálati viszonyának megszűnésével,
b)
a tagságról való lemondással,
c)
ha az (5) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott kizáró ok utóbb következett be,
d)
a megbízás időtartamának leteltével, továbbá
e)
ha a tagnak az adott közigazgatási törvényszékre való beosztása megszűnik.
(7) Szünetel a közigazgatási bírói tanácsi tagság, ha az (5) bekezdés c), d) vagy e) pontjában meghatározott kizáró
ok utóbb következett be. A szünetelés időtartama alatt a közigazgatási bírói tanácsi tagságból fakadó jogok nem
gyakorolhatók. A szünetelő tagot a határozatképesség számítása során figyelmen kívül kell hagyni.
9. §

(1) A közigazgatási bírói tanács évente legalább négy alkalommal ülésezik, ülését az elnöke hívja össze. Ha a tagok
több mint a fele írásban kezdeményezi, a közigazgatási bírói tanácsot tizenöt napon belül, harminc napon belüli
időpontra össze kell hívni.
(2) A közigazgatási bírói tanács ülése a közigazgatási törvényszék bírái számára nyilvános, személyi ügyekben történő
véleménynyilvánítás esetén a közigazgatási bírói tanács zárt ülést tart. Zárt ülésen kizárólag a tanács tagjai vehetnek
részt.
(3) A közigazgatási bírói tanács ülésén a közigazgatási törvényszék és a Közigazgatási Felsőbíróság elnöke állandó
meghívottként – személyesen vagy megbízottja útján, tanácskozási joggal – részt vehet.
(4) A közigazgatási bírói tanács tagja és az állandó meghívott nem vehet részt az őt érintő napirendi pont tárgyalásán.
(5) A közigazgatási bírói tanács akkor határozatképes, ha ülésén tagjainak több mint a kétharmada jelen van.
Határozatképtelenség esetén a közigazgatási bírói tanácsot legkésőbb tizenöt napon belüli időpontra ismét össze
kell hívni. A közigazgatási bírói tanács megismételt ülése határozatképes, ha ülésén tagjainak több mint a fele jelen
van.
(6) A közigazgatási bírói tanács a döntéseit szótöbbséggel hozza. Szavazni igennel vagy nemmel lehet,
szavazategyenlőség esetén a közigazgatási bírói tanács elnökének szavazata dönt. Titkos szavazás esetén, vagy, ha
az ülésen a közigazgatási bírói tanács elnöke nem vesz részt, szavazategyenlőség esetén a javaslat elutasítottnak
minősül.
(7) Ha a közigazgatási bírói tanács személyi ügyben jár el, döntéseit titkos szavazással, minden más esetben nyílt
szavazással hozza.

10. §

(1) A közigazgatási kollégium tagjai az adott szakágba beosztott közigazgatási bírák.
(2) A közigazgatási kollégium az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében figyelemmel kíséri a közigazgatási
törvényszékek gyakorlatát.

3. A Közigazgatási Felsőbíróság
11. §

(1) A Közigazgatási Felsőbíróság elbírálja a közigazgatási törvényszék határozata ellen előterjesztett perorvoslati
kérelmeket, törvényben meghatározott ügyekben egy fokon jár el, továbbá normakontroll hatáskört gyakorol és
eljár törvénnyel a hatáskörébe utalt egyéb ügyekben.
(2) A Közigazgatási Felsőbíróságot az elnök vezeti és képviseli.
(3) A Közigazgatási Felsőbíróság hivatali szervezetét a hivatalvezető vezeti.
(4) A Közigazgatási Felsőbíróság bíró testületei:
a)
a teljes ülés és
b)
a közigazgatási bírói tanács.
(5) A Közigazgatási Felsőbíróságon ítélkező tanácsok, önkormányzati tanácsok és közigazgatási kollégiumok
működnek, továbbá a 16. § szerint jogegységi tanácsok, valamint a 24. § alapján közigazgatási bírósági
joggyakorlat-elemző csoportok létesíthetők.
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12. §		
A Közigazgatási Felsőbíróság teljes ülésére a közigazgatási törvényszék összbírói értekezletére vonatkozó
rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.
13. §

(1) A Közigazgatási Felsőbíróságon alapjogi, általános és pénzügyi közigazgatási kollégiumok működnek, tagjaik
az adott szakágba beosztott közigazgatási bírák. A Közigazgatási Felsőbíróság közigazgatási kollégiumának ülésén
meghívottként részt vesz a közigazgatási törvényszék közigazgatási kollégiumának vezetője.
(2) A közigazgatási kollégium
a)
egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében figyelemmel kíséri a közigazgatási bíróságok gyakorlatát,
b)
a joggyakorlat-elemző csoport vezetőjének felkérésére közreműködik a joggyakorlat-elemző munkában.
(3) A Közigazgatási Felsőbíróság elnöke – a Közigazgatási Felsőbíróság szervezeti és működési szabályzatában –
az ügyelosztási rendre figyelemmel a közigazgatási kollégiumokon belül szakági osztályokat hozhat létre.

14. §		
A Közigazgatási Felsőbíróság közigazgatási bírói tanácsára a közigazgatási törvényszék közigazgatási bírói tanácsára
irányadó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy
a)
a közigazgatási bírói tanács héttagú,
b)
a személyi és az igazgatási tanács a Közigazgatási Felsőbíróság elnökével egészül ki, és
c)
a 9. § (3) bekezdése nem alkalmazható.

4. A Közigazgatási Felsőbíróság önkormányzati tanácsa
15. §

(1) A Közigazgatási Felsőbíróságon az önkormányzati tanács dönt az önkormányzati rendelet más jogszabályba
ütközésének vizsgálatára irányuló, valamint a helyi önkormányzat jogalkotási kötelezettségének elmulasztása miatti
eljárásban.
(2) Az eljáró önkormányzati tanács három közigazgatási bíróból áll.

III. FEJEZET
A KÖZIGAZGATÁSI FELSŐBÍRÓSÁG JOGGYAKORLAT-EGYSÉGESÍTŐ TEVÉKENYSÉGE
16. §

(1) A Közigazgatási Felsőbíróságon a jogalkalmazás egységének biztosítása érdekében jogegységi tanács hozható
létre, amelynek elnöke a Közigazgatási Felsőbíróság elnöke vagy másodelnöke. A jogegységi tanács a közigazgatási
kollégiumoknak megfelelő feladatmegosztás szerint végzi a tevékenységét.
(2) A jogegységi tanács az elnökből és további négy tagból áll, a tagokat a jogegységi tanács elnöke választja ki. Ha
a jogegységi eljárásban hozandó döntés több szakágú jogegységi tanács ügykörét érinti, az elnök a jogegységi
tanácsot az érintett szakágban eljáró bírák közül egyenlő arányban jelöli ki. E jogegységi tanács az elnökből és
további hat tagból áll.
(3) A jogegységi indítvány előterjesztője az indítványa alapján indult jogegységi eljárásban nem lehet a jogegységi
tanács elnöke, kivéve a (4) bekezdésben foglalt esetet.
(4) Ha az ítélkező tanács jogkérdésben el kíván térni a Közigazgatási Felsőbíróság másik ítélkező tanácsának
határozatától, a jogegységi tanács tagjait úgy kell kiválasztani, hogy abban nem lehetnek többségben a jogegységi
eljárást indítványozó tanácsnak a tagjai.
(5) A jogegységi tanácsként a Közigazgatási Felsőbíróság megfelelő közigazgatási kollégiuma, ha több közigazgatási
kollégiumot érint az indítvány, az érintett közigazgatási kollégiumok együttes ülése jár el, ha a jogegységi eljárás
célja
a)
korábban meghozott közigazgatási tárgyú jogegységi határozat megváltoztatása vagy hatályon kívül
helyezése vagy
b)
a joggyakorlat továbbfejlesztése érdekében szükséges elvi kérdés eldöntése.
(6) A jogegységi tanács valamennyi tag jelenléte esetén határozatképes és a határozatát szavazattöbbséggel
hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslat elutasítottnak minősül. Ha jogegységi tanácsként a közigazgatási
kollégium jár el, az akkor határozatképes, ha ülésén tagjainak több mint kétharmada jelen van, és a döntéséhez
a jelen lévő tagok legalább kétharmadának egyező szavazata szükséges. Szavazni igennel vagy nemmel lehet.
Szavazategyenlőség esetén a javaslat elutasítottnak minősül.
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17. §

(1) Jogegységi eljárásnak van helye, ha
a)
a joggyakorlat továbbfejlesztése vagy az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében elvi kérdésben
jogegységi határozat meghozatala, korábban meghozott közigazgatási tárgyú jogegységi határozat
megváltoztatása vagy hatályon kívül helyezése szükséges, vagy
b)
a Közigazgatási Felsőbíróság valamely ítélkező tanácsa jogkérdésben el kíván térni a Közigazgatási
Felsőbíróság másik ítélkező tanácsának határozatától.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben az ítélkező tanács a jogegységi eljárás indítványozása mellett a jogegységi
határozat meghozataláig az eljárását felfüggeszti.
(3) Jogegységi eljárást kell lefolytatni, ha azt
a)
a Közigazgatási Felsőbíróság elnöke, másodelnöke vagy a közigazgatási kollégium vezetője, vagy
a közigazgatási törvényszék elnöke,
b)
az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a Közigazgatási Felsőbíróság tanácselnöke vagy
c)
a legfőbb ügyész
indítványozza.
(4) A jogegységi határozat hozatalára irányuló indítványban az indítványozó megjelöli, hogy milyen kérdésekben
és mely okokból kéri a jogegységi tanács határozatának meghozatalát, és az (1) bekezdés b) pontjában említett
esetben javaslatot tesz a jogkérdés mikénti eldöntésére. Az indítványhoz mellékelni kell az indítvánnyal érintett
bírósági határozatok anonimizált kiadmányát.
(5) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti indítványról a jogegységi tanács legkésőbb az indítvány előterjesztésétől
számított kilencven napon belül dönt.

18. §

(1) A jogegységi eljárást a jogegységi tanács elnöke készíti elő, ennek során a jogegységi tanácsból legfeljebb két
előadó bírót jelöl ki és az indítvánnyal kapcsolatban véleményeket szerezhet be.
(2) A jogegységi határozat meghozatalára irányuló indítványt a jogegységi tanács elnöke a jogegységi indítvánnyal
érintett bírósági határozat kiadmányával együtt megküldi
a)
a legfőbb ügyésznek, ha azt nem a legfőbb ügyész nyújtotta be, továbbá
b)
az indítvánnyal érintett jogszabály megalkotójának, törvény esetében a törvény kezdeményezőjének.
(3) Ha a (2) bekezdésben meghatározottak álláspontjukról a jogegységi tanácsot tájékoztatni kívánják, az indítvány
kézbesítésétől számított tizenöt napon belül megküldik a jogegységi indítványra tett nyilatkozataikat.
(4) Az indítvány alapján a jogegységi tanács elnöke az indítvány előterjesztését követő tizenöt napon belül, negyvenöt
napon belüli időpontra kitűzi az ülés határnapját, amelyről a jogegységi tanács tagjait és e törvény alapján
részvételre jogosultakat értesíti. A jogegységi tanács ülése nem nyilvános, azon a jogegységi tanács tagjain kívül
az indítványozó, a legfőbb ügyész és az eseti meghívott vehet részt. Akadályoztatása esetén a jogegységi tanács
ülésén a legfőbb ügyészt az általa kijelölt ügyész helyettesíti. Az eseti meghívott személyére az indítványozó vagy
a jogegységi tanács tagja tehet javaslatot, a meghívásról a jogegységi tanács elnöke dönt.
(5) A (2) bekezdés b) pontja szerinti véleményező kérheti az ülésen való személyes vagy képviselője útján való
meghallgatását, amit a jogegységi tanács tagjai többségének szavazatával utasíthat el.

19. §

(1) Az ülést a jogegységi tanács elnöke vezeti, az ülés megnyitása után a jogegységi tanács elnöke vagy az előadó bíró
összefoglalja a jogegységi indítványt, illetve az elbírálandó elvi kérdés lényegét. Az ülésen valamennyi résztvevő
felszólalhat, az indítványozó a jogegységi határozat meghozataláig az indítványt módosíthatja vagy visszavonhatja.
(2) A felszólalások után a jogegységi tanács elnöke az ülést berekeszti. Ezt követően a jogegységi tanács a határozatát
tanácskozás után, szavazással hozza meg, a tanácskozáson és a szavazásnál a jogegységi tanács elnökén és tagjain
kívül csak a jegyzőkönyvvezető lehet jelen.
(3) Az ülést a jogegységi tanács elnöke fontos okból elnapolhatja.

20. §

(1) Az indítványozásra nem jogosulttól származó indítványt a tanács elnöke visszautasítja.
(2) Ha az indítványt visszavonták, és az eljárás lefolytatása a 17. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt okok miatt
egyébként nem indokolt, a tanács a jogegységi eljárást megszünteti.
(3) Az indítvány alapján – az (1) és (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a jogegységi tanács jogegységi határozatot vagy
a határozathozatalt mellőző végzést hoz. A határozatot vagy a végzést a jogegységi tanács elnöke a jogegységi
tanács ülését követő tizenöt napon belül megküldi az indítvány előterjesztőjének, valamint a 18. § (2) bekezdésében
megjelölteknek.
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(4) Ha a tanács a jogegységi indítványnak helyt ad, a határozat rendelkező része tartalmazza a jogegységi eljárás
tárgyául szolgáló, illetve azzal szorosan összefüggő elvi kérdésben adott iránymutatást.
(5) Ha jogegységi határozat meghozatala nem szükséges, a tanács az indítványnak nem ad helyt és a jogegységi
határozat meghozatalát mellőzi.
(6) A jogegységi eljárás érdemében hozott döntés indokolása tartalmazza, hogy a jogegységi indítványt ki terjesztette
elő, az indítvány mire irányult, és mely bírósági határozatokat érint. Ismerteti az elbírálandó elvi kérdésben
kialakult eltérő álláspontokat, szükség esetén az indítvánnyal érintett bírósági határozatokban megállapított
tényállás lényegét, a helyt adó határozat esetében számot ad a rendelkező részben adott iránymutatás indokairól,
a határozathozatal mellőzése esetében annak okáról.
(7) A jogegységi határozatnak – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a felekre kiterjedő hatálya nincs.
21. §

(1) A jogegységi határozatot a Magyar Közlönyben és a közigazgatási bíróságok központi honlapján közzé kell tenni.
A jogegységi határozat a közigazgatási bíróságokra a Magyar Közlönyben történő közzététel időpontjától kötelező.
(2) Ha a jogegységi tanács a jogegységi határozatot hatályon kívül helyezi, a hatályon kívül helyező határozatot
a Magyar Közlönyben közzé kell tenni. A jogegységi határozat a hatályon kívül helyező határozat közzététele
időpontjától nem alkalmazható.
(3) A jogegységi határozatnak a közigazgatási bíróságok központi honlapján történő közzétételéről – a határozat
meghozatalát követő három napon belül – a Közigazgatási Felsőbíróság elnöke intézkedik.
(4) Ha a Közigazgatási Felsőbíróság elnöke indokoltnak tartja, a jogegységi határozat egyéb módon történő
közzétételéről is intézkedhet.

22. §		
Törvény – az e fejezetben nem szabályozott kérdésekben – a jogegységi eljárásra vonatkozóan további szabályokat
állapíthat meg.
23. §		
A jogegységi eljárásra vonatkozó ügyviteli rendelkezéseket a Közigazgatási Felsőbíróság ügyviteli szabályzata
állapítja meg; a rendelkezéseket a közigazgatási bíróságok központi honlapján közzé kell tenni.
24. §

(1) A Közigazgatási Felsőbíróságon – a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény
(a továbbiakban: Bszi.) szabályainak megfelelő alkalmazásával – joggyakorlat-elemző csoport létesíthető.
(2) A Közigazgatási Felsőbíróság a joggyakorlat-elemző csoport összefoglaló véleményét közzéteszi a közigazgatási
bíróságok központi honlapján.

IV. FEJEZET
AZ ORSZÁGOS KÖZIGAZGATÁSI BÍRÓI TANÁCS
5. Az Országos Közigazgatási Bírói Tanács feladatai
25. §

(1) Az Országos Közigazgatási Bírói Tanács (a továbbiakban: OKBT) a közigazgatási bírák konzultatív, véleményező és
döntéshozó testülete.
(2) Az OKBT
a)
figyelemmel kíséri és megvitatja
aa)
a közigazgatási bíráskodás általános helyzetét,
ab)
a közigazgatási bírák és igazságügyi alkalmazottak helyzetét (jogállási szabályait, illetményét,
feladatait, a közigazgatási bíróságok igazgatásának gyakorlatát és szabályait) érintő jelentős
kérdéseket,
b)
véleményezi a közigazgatási bíróságokat érintő jelentős jogszabályok tervezeteit, ilyen tárgyú jogi
szabályozás megalkotását kezdeményezheti az igazságügyért felelős miniszternél (a továbbiakban:
miniszter),
c)
véleményezi a központi költségvetés közigazgatási bíróságok fejezetének tervezetét,
d)
e törvényben meghatározott egyetértési jogot gyakorol a központi költségvetés közigazgatási bíróságok
fejezetét érintő, fejezetek közötti és a fejezeten belüli előirányzatok közötti átcsoportosítással kapcsolatban,

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 208. szám

36115

e)

e törvény közigazgatási bírói és közigazgatási bírósági vezetői pályázati eljárásra vonatkozó rendelkezései
szerint a közigazgatási bíróság személyi tanácsa véleményének beérkezését követően a közigazgatási bírói és
közigazgatási bírósági vezetői pályázatokat a miniszter elé terjeszti,
f)
véleményt ad, illetve javaslatot tesz a miniszternek a miniszter kinevezési hatáskörébe tartozó közigazgatási
bírósági vezető felmentésére,
g)
véleményezi a közigazgatási bírák képzési rendszerére vonatkozó tervet és programot, valamint
a közigazgatási bíróságok titkárai és fogalmazói egységes központi képzésének tervét és programját
(a továbbiakban együtt: képzési program),
h)
szabályzattal kitüntető címet, díjat, oklevelet vagy más elismerést alapíthat a kiemelkedő színvonalú
közigazgatási bírói, közigazgatási bírósági igazgatási, valamint igazságügyi alkalmazotti tevékenységek,
továbbá a közigazgatási bíráskodással összefüggő tudományos teljesítmények elismerésére.
(3) Az OKBT székhelye Esztergom. Az OKBT üléseinek előkészítését a Közigazgatási Felsőbíróságon működő titkársága
végzi.

6. Az OKBT összetétele és működése
26. §

(1) Az OKBT tizenegy tagú testület, amelynek elnöke a Közigazgatási Felsőbíróság elnöke, és tíz tagját az összbírói
értekezletek választják meg hat évre a következők szerint:
a)
a közigazgatási törvényszékek összbírói értekezlete egy-egy bírót,
b)
a Közigazgatási Felsőbíróság teljes ülése két bírót.
(2) Ha az OKBT tagjának megbízatása megszűnik, kilencven napon belül új tagot kell választani.
(3) Nem választható az OKBT tagjává, aki közigazgatási bírói tanács tagjává sem lenne válaszható.
(4) Az OKBT tagja egyszer újraválasztható.
(5) A 25. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott hatáskörben – e törvényben foglaltak szerint – az OKBT Személyi
Tanácsa jár el.

27. §

(1) Az OKBT évente legalább négy ülést tart. Az ülésen tanácskozási joggal
a)
részt vesz a miniszter vagy megbízottja, és
b)
jogosultak részt venni a közigazgatási törvényszékek elnökei.
(2) Az OKBT-t az elnöke hívja össze. Az OKBT ülését tizenöt napon belül, harminc napon belüli időpontra össze kell
hívni, ha azt a tagjainak legalább egyharmada megtárgyalandó témakörök megjelölésével kezdeményezi.
(3) Az OKBT ülését a megvitatandó javaslatnak az OKBT titkárságához érkezését követő tizenöt napon belüli időpontra
kell összehívni, ha arra a 25. § (2) bekezdés c)–d) pontjaiban megjelölt hatáskörök gyakorlása miatt kerül sor. Ha
az OKBT a 25. § (2) bekezdés c)–d) pontjaiban megjelölt feladatkörében eljárva a miniszter által meghatározott
határidőn belül nem ad véleményt, a javaslatot támogatottnak kell tekinteni.
(4) Az OKBT ülése határozatképes, ha tagjainak több mint kétharmada jelen van. Határozatképtelenség esetén
az OKBT ülését legkésőbb tizenöt napon belüli időpontra ismét össze kell hívni. Az OKBT megismételt ülése
határozatképes, ha ülésén tagjainak több mint a fele jelen van.
(5) Az OKBT elnöke azt, akinek véleménye megismerését a tárgyalt napirendi pont szempontjából fontosnak tartja,
az ülésre meghívja.
(6) Az OKBT a döntéseit szótöbbséggel hozza. Szavazni igennel vagy nemmel lehet. Szavazategyenlőség esetén
az OKBT elnökének szavazata dönt. Titkos szavazás esetén, vagy, ha az ülésen az OKBT elnöke nem vesz részt,
szavazategyenlőség esetén a javaslat elutasítottnak minősül. Ha az OKBT személyi ügyben jár el, döntéseit titkos
szavazással, minden más esetben nyílt szavazással hozza.
(7) Az OKBT ülése a közigazgatási bírák számára nyilvános, kivéve, ha az OKBT zárt ülést rendel el. A zárt ülésen csak
az OKBT tagjai és a meghívottak vehetnek részt.

28. §

(1) Az OKBT Személyi Tanácsának elnöke a Közigazgatási Felsőbíróság elnöke, nyolc tagjából
a)
négyet az OKBT saját tagjai közül választ,
b)
nem bíró tagjaivá a kiemelkedő tudású elméleti jogászok vagy legalább tízévi, jogi területen folytatott
szakmai gyakorlattal rendelkező személyek közül egyet-egyet kér fel
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(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

(7)
(8)
(9)

(10)

ba)
az Országgyűlés igazságügyért felelős bizottsága,
bb)
a legfőbb ügyész,
bc)
a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter,
bd)
a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke
három évre.
Az OKBT Személyi Tanácsának bíró tagjait az OKBT az előző tag megbízatási idejének lejártát megelőző kilencven
napon belül választja meg. Ha az OKBT Személyi Tanácsának bíró tagja megbízatása más okból szűnik meg,
az új tagot az erre okot adó körülmény bekövetkezését követő ülésén, de legkésőbb harminc napon belül kell
megválasztani.
Az OKBT Személyi Tanácsának nem bíró tagjait az (1) bekezdés b) pontjában megjelölt személy vagy szerv az előző
tag megbízatási idejének lejártát megelőző kilencven napon belül kéri fel. Ha az OKBT Személyi Tanácsának
nem bíró tagja megbízatása más okból szűnik meg, az új tagot az erre okot adó körülményről való hivatalos
tudomásszerzést követő harminc napon belül kell felkérni.
Az OKBT Személyi Tanácsának tagja nem hívható vissza, e tevékenysége körében nem utasítható.
Az OKBT Személyi Tanács bíró tagjának megbízatása megszűnik:
a)
a megbízatási idő lejártával,
b)
halálával,
c)
lemondással,
d)
bírói szolgálati viszonyának megszűnésével,
e)
olyan körülmény bekövetkeztével, amely esetén bíróként a közigazgatási bírói tanács tagjává sem volna
megválasztható.
Az OKBT Személyi Tanácsa nem bíró tagjának megbízatása megszűnik:
a)
a megbízatási idő lejártával,
b)
halálával,
c)
lemondással,
d)
bíróvá történő kinevezésével,
e)
olyan körülmény bekövetkeztével, amely esetén bíróként a közigazgatási bírói tanács tagjává sem volna
megválasztható.
Az OKBT Személyi Tanácsának ülését a megvitatandó javaslat OKBT Titkárságához érkezését követő tizenöt napon
belüli időpontra kell összehívni.
Az OKBT Személyi Tanácsa zárt ülést tart, amelyen csak a tagjai vehetnek részt. Az OKBT Személyi Tanácsának
érintett tagja a napirendi pont tárgyalásán nem vehet részt.
Az OKBT Személyi Tanácsa határozatképes, ha az elnök, valamint három-három bíró és nem bíró tag jelen van.
Határozatképtelenség esetén nyolc napon belül megismételt ülést kell tartani, amely határozatképes, ha azon
az elnök és legalább négy tag jelen van.
Az OKBT Személyi Tanácsa döntéseit titkos szavazással, a jelen lévő tagok kétharmadának szavazatával hozza.
Szavazni – a pályázati pontszámok megállapításának kivételével – igennel vagy nemmel lehet.

MÁSODIK RÉSZ
A KÖZIGAZGATÁSI BÍRÓSÁGOK IGAZGATÁSA
V. FEJEZET
EGYES BÍRÓSÁGI IGAZGATÁSI HATÁSKÖRÖK
7. A közigazgatási bíróságok költségvetésére vonatkozó különös szabályok
29. §

(1) Az e törvényben és az államháztartásról szóló törvényben meghatározott általános és különös rendelkezések szerint
a miniszter gyakorolja a központi költségvetés közigazgatási bíróságok fejezete tekintetében a fejezetet irányító
szerv hatásköreit.
(2) A központi költségvetés közigazgatási bíróságok fejezete előirányzata főösszegének év közbeni megváltoztatására
az Országgyűlés jogosult.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 208. szám

36117

30. §

(1) A miniszter állítja össze a központi költségvetés közigazgatási bíróságok fejezetére vonatkozó javaslatot, illetve
a központi költségvetés e fejezete végrehajtására vonatkozó beszámolót.
(2) A miniszter (1) bekezdésben foglalt költségvetési javaslatának és beszámolójának összeállítása érdekében
– legalább negyvenöt napos határidő tűzésével – felkéri a Közigazgatási Felsőbíróság elnökét, hogy tegyen
javaslatot a központi költségvetés közigazgatási bíróságok fejezetének, illetve a központi költségvetés e fejezete
végrehajtására vonatkozó beszámoló (a továbbiakban együtt: költségvetési fejezeti javaslat) részletes tartalmára.
(3) A Közigazgatási Felsőbíróság elnöke a költségvetési fejezeti javaslatát a közigazgatási bíróság és
az OKBT költségvetésére és a költségvetés végrehajtásról szóló beszámolójára vonatkozó javaslat (a továbbiakban:
egyedi költségvetési javaslat) alapján teszi meg.
(4) A közigazgatási bírói tanács a közigazgatási bíróság elnöke által meghatározott – legalább tizenöt napos –
határidőn belül véleményezi az egyedi költségvetési javaslatot. Ha közigazgatási bírói tanács határidőben nem ad
véleményt, az egyedi költségvetési javaslat támogatottnak minősül.
(5) Az OKBT a Közigazgatási Felsőbíróság elnöke által meghatározott – legalább tizenöt napos – határidőn belül
véleményezi az egyedi költségvetési javaslatot. Ha az OKBT határidőben nem ad véleményt, az egyedi költségvetési
javaslat támogatottnak minősül.
(6) Ha a Közigazgatási Felsőbíróság elnöke a (2) bekezdésében foglalt felkérésnek határidőben nem tesz eleget,
a miniszter a központi költségvetési közigazgatási bíróságok fejezetére az előző évi központi költségvetési
közigazgatási bíróságok fejezetével megegyező javaslatot tesz.

31. §

(1) A miniszter az elkészített költségvetést és a beszámolót határidő tűzésével, véleményezésre megküldi
a Közigazgatási Felsőbíróság elnökének és az OKBT-nek.
(2) A miniszter által a 30. §-ban foglaltak szerint elkészített és az (1) bekezdésnek megfelelően véleményeztetett
költségvetést és beszámolót a Kormány a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat és a végrehajtására
vonatkozó törvényjavaslat részeként változtatás nélkül terjeszti az Országgyűlés elé azzal, hogy a Közigazgatási
Felsőbíróság elnökének véleményét és az OKBT véleményét is egyidejűleg megküldi.
(3) A miniszter és a Közigazgatási Felsőbíróság elnöke meghívottként részt vesz az Országgyűlés költségvetéssel
foglalkozó bizottságának ülésén a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat és az annak végrehajtására
vonatkozó törvényjavaslat közigazgatási bíróságokról szóló fejezetének megtárgyalásakor.

32. §		
A miniszter ellátja a 29. § (1) bekezdésében foglalt feladatokat azzal, hogy költségvetési év közben a fejezeten belül
új alcím, jogcímcsoport, jogcím létrehozásához, a fejezet címrendjének, valamint a címrend alá rendezett alcímek,
jogcímcsoportok módosításához, kiegészítéséhez és fejezeten belüli előirányzatok közötti átcsoportosításhoz
a)
a Közigazgatási Felsőbíróság elnökének
b)
ha az átcsoportosítás nem a Közigazgatási Felsőbíróság címét érinti, az OKBT
egyetértése szükséges.
33. §		
A központi költségvetés közigazgatási bíróságok fejezetével kapcsolatban az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény
a)
33. § (1)–(2) és (5) bekezdésben biztosított jogaival a Kormány és az államháztartásért felelős miniszter nem
élhet, a fejezet címrendjének 32. § szerinti módosítására, kiegészítésére a miniszter az ott meghatározottak
szerint jogosult,
b)
33. § (4) bekezdés b) pontja szerinti megállapodás érvényességéhez az OKBT véleményének beszerzése és
a Közigazgatási Felsőbíróság elnökének egyetértése szükséges.

8. A közigazgatási bíróság szervezeti és működési szabályzata
34. §

(1) A közigazgatási bíróság szervezeti és működési szabályzatára vonatkozó javaslatot a hivatalvezető készíti elő.
(2) Az (1) bekezdés szerinti javaslatot a közigazgatási bírói tanács véleményezi. Ha az elnök a közigazgatási bírói tanács
véleményétől eltér, azt indokolni köteles.
(3) A közigazgatási bíróság szervezeti és működési szabályzatát a közigazgatási bíróság elnöke adja ki azzal, hogy
a közigazgatási törvényszék esetén a (4)–(6) bekezdést is alkalmazni kell.
(4) A közigazgatási törvényszék elnöke a szervezeti és működési szabályzatot jóváhagyás céljából felterjeszti
a miniszternek, amelyhez csatolja a közigazgatási bírói tanács véleményét is.
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(5) A közigazgatási törvényszék szervezeti és működési szabályzatát a miniszter legfeljebb harminc napon belül
megvizsgálja. Ha nem ütközik jogszabályba, a miniszter azt jóváhagyja, és jóváhagyását haladéktalanul megküldi
a közigazgatási törvényszék elnökének.
(6) Ha a közigazgatási törvényszék szervezeti és működési szabályzata jogszabályba ütközik, a miniszter a jóváhagyás
megtagadását és annak indokait haladéktalanul közli a közigazgatási törvényszék elnökével, aki a szervezeti és
működési szabályzat kifogásolt pontját harminc napon belül módosítja.

9. Egyéb szabályzatok
35. §		
A közigazgatási bíróság elnöke törvényben meghatározott tárgykörökben, a szervezeti és működési szabályzatában
nem rendezett kérdésben szabályzatot ad ki.

10. Az ügyelosztás rendje
36. §

(1) Az ügyelosztási rendet – a közigazgatási bírói tanács véleményének ismeretében – a közigazgatási bíróság elnöke
határozza meg, legkésőbb a tárgyévet megelőző év december 1. napjáig.
(2) A közigazgatási bírói tanács a közigazgatási bíróság elnökének az ítélkező tanácsok összetételére és az ügyelosztási
rendre vonatkozó javaslatát előzetesen véleményezi. Ha a közigazgatási bírói tanács véleménye szerint
az ítélkező tanácsok összetételének meghatározása, vagy az ügyelosztási rend törvénysértő, és ezen véleményét
a közigazgatási bíróság elnöke nem vette figyelembe, a közigazgatási bírói tanács három napon belül szolgálati
bírósághoz fordulhat. A szolgálati bíróság a közigazgatási bírói tanács indítványáról annak beérkezését követő nyolc
napon belül dönt.
(3) Az ügyteher megoszlását érdemben befolyásoló, előre nem látható körülmény bekövetkezését követő harminc
napon belül – az (1) bekezdés megfelelő alkalmazásával – az ügyelosztási rendet felül kell vizsgálni. Ha
a közigazgatási bírót a bíróságra az ügyelosztási rend meghatározását követően rendelik ki, az ügyelosztási rendet
ennek megfelelően ki kell egészíteni.
(4) A törvényes bíróhoz való jog érvényesítése érdekében az ügyelosztási rendet úgy kell összeállítani, hogy abból
kétséget kizáróan előzetesen megállapítható legyen, hogy az adott közigazgatási jogvitában, valamint törvénnyel
a közigazgatási bíróságok hatáskörébe utalt egyéb ügyben mely tanács jár el, ideértve azt is, hogy akadályoztatásuk
esetén ki jár el helyettük.
(5) Az ügyelosztási rend összeállításánál és évenkénti felülvizsgálatánál figyelemmel kell lenni különösen
a)
az ügyek jelentőségére, munkaigényességére,
b)
az ügyérkezés statisztikai adataira, az arányos munkateher megvalósítására,
c)
a bíráskodás időszerűségének követelményére,
d)
az egyes közigazgatási bírák különös szakértelmére,
e)
az ügy tárgya szerinti szakosodásra.
(6) A Közigazgatási Felsőbíróság ügyelosztási rendjében meg kell jelölni azt is, hogy az önkormányzati tanács tagjaként
mely bírák járnak el.
(7) Ha a közigazgatási bíró megítélése szerint az őt közvetlenül érintő valamely igazgatási intézkedés az ügyelosztási
rend megsértésével járt, ennek megállapítását az intézkedés tudomásra jutásától számított harminc napon belül
– de legkésőbb az intézkedés kibocsátásától számított kilencven napon belül – a szolgálati bíróságtól kérheti.

11. A bírói testületek ügyrendje
37. §		
A közigazgatási bíróságok bírói testületei és az OKBT ügyrendjüket e törvény rendelkezéseivel összhangban maguk
állapítják meg.

12. A személyügyi igazgatás általános szabályai
38. §

(1) A miniszter a közigazgatási bíróság elnökének javaslatára – a közigazgatási törvényszék esetén a Közigazgatási
Felsőbíróság elnökének véleménye megismerését követően – meghatározza a közigazgatási bíróság bírói és
igazságügyi alkalmazotti létszámát.
(2) A közigazgatási bírák személyi nyilvántartásának feladatait a miniszter látja el.
(3) A közigazgatási törvényszék elnöke felett a munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja.
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(4) A közigazgatási bíróság bírái, titkárai és fogalmazói felett – e törvény eltérő rendelkezése hiányában – a munkáltatói
jogokat a bíróság elnöke gyakorolja.
(5) A 81. § szerint beosztott bírák vagyonnyilatkozatával kapcsolatos feladatokat a miniszter látja el.
39. §

(1) A közigazgatási bíróság titkári és fogalmazói álláshelyére a pályázatot a miniszter írja ki. A pályázatot a közigazgatási
bíróság elnökéhez kell benyújtani.
(2) A pályázati határidő leteltét követő tizenöt napon belül az álláshely szerinti közigazgatási bíróság személyi
tanácsa a pályázókat meghallgatja és a pályázatokat véleményének csatolásával megküldi a közigazgatási bíróság
elnökének.
(3) A közigazgatási bíróság elnöke közigazgatási bíróság személyi tanácsa véleményének megismerését követően
javaslatot tesz a miniszternek a kinevezésre.
(4) A miniszter a (3) bekezdés szerint javasolt személyt kinevezi.

13. A képzéssel kapcsolatos igazgatási feladatok
40. §

(1) A képzési programot az OKBT véleményének beszerzését követően a Közigazgatási Felsőbíróság elnöke adja ki.
(2) A közigazgatási bíróság elnöke ellátja a képzési programban megállapított oktatási és továbbképzési feladatokat.

14. A közigazgatási bíróságok működésének átláthatóságával összefüggő egyes kérdések
41. §

(1) A közigazgatási bíróságok működésének átláthatósága érdekében
a)
a közigazgatási bíróság elnöke és
b)
az OKBT
a közigazgatási bíróságok tevékenységéről a közigazgatási bíróságok központi honlapján rendszeresen, időszerű
tájékoztatást nyújt.
(2) A közigazgatási bíróság elnöke gondoskodik az ügyelosztási rendnek a közigazgatási bíróságok központi honlapján
történő közzétételéről.
(3) A Közigazgatási Felsőbíróság a jogegységi határozatot, és az általa az ügy érdemében hozott határozatot,
a közigazgatási törvényszék az általa az ügy érdemében hozott jogerős határozatot a Közigazgatási Bírósági
Határozatok Gyűjteményében digitális formában, a közigazgatási bíróságok központi honlapján közzéteszi.
A közzétett határozat személyes adatot és törvény által védett titkot nem tartalmazhat.
(4) A közzétett bírósági határozathoz kapcsolva, azzal egyidejűleg közzé kell tenni mindazon bírósági és más hatósági
vagy egyéb szerv által hozott határozatnak a miniszter rendeletében meghatározott módon a bíróság által
anonimizált digitális másolatát is, amelyet a közzétett bírósági határozattal felülbíráltak vagy felülvizsgáltak.
(5) A Közigazgatási Felsőbíróság erre rendelt szervezeti egysége útján közzéteszi a joggyakorlat-elemző csoport
összefoglaló véleményét és általános jelleggel tájékoztatást ad egy adott jogkérdésben kialakult külföldi és
nemzetközi gyakorlatról.

VI. FEJEZET
A KÖZIGAZGATÁSI BÍRÓSÁGOK VEZETŐI ÉS IGAZGATÁSI HATÁSKÖREIK
15. A közigazgatási bíróságok vezetői
42. §

(1) A közigazgatási bíróságok vezetői:
a)
a Közigazgatási Felsőbíróság és a közigazgatási törvényszék elnöke (a továbbiakban együtt: a közigazgatási
bíróság elnöke) és másodelnökei (a továbbiakban együtt: másodelnök),
b)
a kollégiumvezető és a kollégiumvezető-helyettes,
c)
a tanácselnök,
d)
a közigazgatási bíróság hivatalvezetője.
(2) A bírósági vezetői tisztséget pályázat alapján kell betölteni, kivéve, ha azt e törvény, a Bszi. vagy a bírák jogállásáról
és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) kizárja.
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(3) A kinevezés részletes feltételeit – a vezetői megbízatás jellegére és az ellátandó vezetői feladatokra figyelemmel –
a miniszter a közigazgatási bírósági vezetői pályázatban határozza meg. A pályázat elbírálása során fokozottan
értékelni kell a 81. § szerinti beosztás időtartama alatt végzett közigazgatási tevékenységet.
(4) A közigazgatási bírósági vezetők tisztségének megszűnésére a Bszi. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni,
azzal, hogy
a)
a Kúrián a Közigazgatási Felsőbíróságot, ítélőtáblán és törvényszéken a közigazgatási törvényszéket kell
érteni, és
b)
a kinevezési jogkör gyakorlója helyett a közigazgatási bírósági vezető bírósági vezetői vizsgálatát
ba)
a közigazgatási törvényszék másodelnöke esetében a közigazgatási törvényszék elnöke
bb)
a Közigazgatási Felsőbíróság másodelnöke, valamint a közigazgatási törvényszék elnöke esetében
a Közigazgatási Felsőbíróság elnöke
végzi el.
(5) A közigazgatási bírósági vezető feladata a közigazgatási bíróság, illetve annak szervezeti egysége vezetése.
(6) A közigazgatási bírósági vezető felel az általa vezetett szervezet, szervezeti egység jogszabályoknak, és az arra
jogosult által kiadott szabályzatoknak és határozatoknak megfelelő hatékony működéséért.
43. §

(1) Közigazgatási bírósági vezetői tisztséget csak határozatlan időre kinevezett közigazgatási bíró tölthet be;
a közigazgatási bírósági vezetői kinevezés – a Közigazgatási Felsőbíróság elnöke, valamint a (2) és (3) bekezdésben
foglaltak kivételével – hat évre szól.
(2) A tanácselnököt határozatlan időre kell kinevezni.
(3) A hivatalvezetőt pályázat nélkül, határozatlan időre kell kinevezni.
(4) A közigazgatási bíróság elnöke és másodelnöke ugyanazon bírósági vezetői tisztségre – a (5) bekezdésben foglalt
kivétellel – legfeljebb két alkalommal nevezhető ki.
(5) Ha a közigazgatási bíróság elnöke és a másodelnök ugyanazon vezetői állást korábban már két alkalommal
betöltötte, ugyanarra a bírósági vezetői állásra az OKBT kifejezett hozzájárulásával nevezhető ki.

16. A Közigazgatási Felsőbíróság elnöke
44. §

(1) A Közigazgatási Felsőbíróság elnökét az Országgyűlés
a)
a határozatlan időre kinevezett és összesen legalább ötéves, rendes bíróságon közigazgatási ügyszakban
vagy közigazgatási bíróságon eltöltött bírói szolgálati viszonnyal rendelkező bírák és közigazgatási bírák,
vagy
b)
a határozatlan időre kinevezett bírói szolgálati viszonnyal, valamint összesen legalább tízéves – e törvényben
meghatározott – közigazgatási jogi szakterületen szerzett joggyakorlati idővel rendelkező személyek
közül választja az Alaptörvény 26. cikk (3) bekezdésében foglaltak szerint.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában közigazgatási jogi szakterületen szerzett joggyakorlati időnek minősül
a jogi szakvizsga letételét követő
a)
hatósági jogalkalmazói tevékenység, valamint annak közvetlen irányítása, a közigazgatási határozatok
felülvizsgálata iránti perekben, illetve közigazgatási perekben a hatóság képviselete,
b)
igazságügyi alkalmazottként közigazgatási ügyszakban kifejtett tevékenység,
c)
alkotmánybíróként, ügyészként, ügyészségi alkalmazottként, ügyvédként, jogtanácsosként közigazgatási
jogvitákhoz kapcsolódóan kifejtett tevékenység,
d)
az Alkotmánybíróság Hivatalánál, az Állami Számvevőszéknél valamint az Alapvető Jogok Biztosának
Hivatalánál a hatósági jogalkalmazói tevékenység külső ellenőrzéséhez, vagy közigazgatási jogvitákhoz
kapcsolódóan kifejtett tevékenység,
e)
a nemzetközi igazságszolgáltatási szervezetben, közigazgatási jogvitákhoz kapcsolódóan kifejtett
igazságszolgáltatási tevékenység,
f)
közigazgatási eljárásjogi vagy közigazgatási perjogi jogszabály előkészítésében, valamint véleményezésében
való részvétel
időtartama.
(3) Nem választható a Közigazgatási Felsőbíróság elnökévé,
a)
aki fegyelmi vagy – a magánvádas és pótmagánvádas eljárást kivéve – büntetőeljárás hatálya alatt áll,
b)
aki fegyelmi büntetés hatálya alatt áll,
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c)
akivel szemben eljárás van folyamatban a bírói alkalmatlanságának megállapítása iránt vagy
d)
akinek a bírói szolgálati viszonya törvény alapján szünetel.
(4) A Közigazgatási Felsőbíróság elnökének megválasztása során a Bszi. Kúria elnökének megválasztására vonatkozó
szabályait megfelelően alkalmazni kell. Ha a Közigazgatási Felsőbíróság elnökének megbízatása a 45. § (1) bekezdés
b)–f ) pontjában meghatározott okból szűnt meg, a köztársasági elnök harminc napon belül tesz javaslatot
a Közigazgatási Felsőbíróság elnökének személyére.
(5) A Közigazgatási Felsőbíróság elnöke az elődje megbízatásának megszűnését követő napon, vagy ha elődje
megbízatásának megszűnését követően választották meg, a megválasztásának napján lép hivatalba.
45. §

(1) A Közigazgatási Felsőbíróság elnökének megbízatása megszűnik:
a)
a megbízatási időtartam leteltével,
b)
a bírói szolgálati viszonya megszűnésével,
c)
lemondással,
d)
az összeférhetetlenség kimondásával,
e)
felmentéssel, vagy
f)
a tisztségtől való megfosztással.
(2) A Közigazgatási Felsőbíróság elnöke megbízatásának megszűnését az (1) bekezdés a)–c) pontja esetében
az Országgyűlés elnöke állapítja meg. Az (1) bekezdés d)–f ) pontja esetében a megbízatás megszűnésének
kérdésében az Országgyűlés határoz.
(3) A Közigazgatási Felsőbíróság elnöke megbízatásának megszűnéséről az Országgyűlés elnöke annak megállapítását
követő nyolc napon belül tájékoztatja a köztársasági elnököt.
(4) Ha a Közigazgatási Felsőbíróság elnökének megbízatása az (1) bekezdés a) pontja alapján szűnt meg, és
a megbízatás megszűnéséig az Országgyűlés nem választott új elnököt, a Közigazgatási Felsőbíróság elnöke
az elnöki jogköröket az új elnök megválasztásáig gyakorolja.

46. §

(1) A Közigazgatási Felsőbíróság elnökének jogállására és javadalmazására a Kúria elnökére vonatkozó szabályokat
kell alkalmazni. A Közigazgatási Felsőbíróság elnökének lemondására, az összeférhetetlenségének kimondására,
felmentésére és tisztségétől való megfosztásra a Bszi. rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
a tisztségtől való megfosztást kizárólag a köztársasági elnök kezdeményezheti.
(2) Ha a Közigazgatási Felsőbíróság elnökének a megbízatása a határozott idő leteltével szűnik meg, őt pályázat nélkül
a Közigazgatási Felsőbíróságra tanácselnöknek kell kinevezni.
(3) Ha a Közigazgatási Felsőbíróság elnökének megbízatása a határozott idő letelte előtt szűnik meg, őt pályázat nélkül,
lehetőleg a korábbi szolgálati helyére és legalább a korábbival azonos bírói beosztásba kell helyezni.

47. §

(1) A Közigazgatási Felsőbíróság elnöke az igazságügyi igazgatáshoz kapcsolódó feladatkörében
a)
a közigazgatási bíróságokat érintő jogszabály megalkotását kezdeményezheti a miniszternél,
b)
véleményt nyilvánít a közigazgatási bíróságokat érintő jogszabályok tervezetéről,
c)
meghívottként részt vesz az Országgyűlés bizottságainak ülésén a közigazgatási bíróságokat közvetlenül
érintő jogszabályokra vonatkozó napirendi pont megtárgyalásakor,
d)
évente véleményezi a közigazgatási bírósági igazgatás hosszú távú feladatait és a megvalósításuk feltételeit
tartalmazó programot, továbbá részt vesz annak végrehajtásában,
e)
javaslatot tesz a miniszternek a közigazgatási bíróságok ügyviteli szabályaira.
(2) A Közigazgatási Felsőbíróság elnöke a szakmai munka támogatásával összefüggő feladatkörében az egységes,
magas szintű ítélkezés elméleti és tudományos megalapozása érdekében:
a)
évente évkönyvet ad ki a közigazgatási bíráskodás helyzetéről és a joggyakorlat fejlődéséről,
b)
szakmai fórumokat szervez és az ilyen fórumokon részt vehet,
c)
tudományos tanácsadó testületet állíthat fel,
d)
közigazgatási bíróságok bírái, titkárai és fogalmazói részére tudományos ösztöndíjat létesíthet,
e)
működteti a közigazgatási bíróságok központi közigazgatás-tudományi szakkönyvtárát.
(3) A Közigazgatási Felsőbíróság elnöke a közigazgatási bíróságok költségvetésével kapcsolatos feladatkörében
a)
közreműködik a központi költségvetés közigazgatási bíróságok fejezete végrehajtásában,
b)
a közigazgatási bíróságok költségvetésével kapcsolatos feladatai ellátásához szükséges mértékben kezelheti
a fejezethez tartozó költségvetési szerveknél kezelt adatokat.
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(4) A Közigazgatási Felsőbíróság elnöke a személyi ügyekkel kapcsolatos feladatkörében
a)
javaslatot tesz a köztársasági elnöknek a Közigazgatási Felsőbíróság másodelnökének személyére,
b)
a miniszter felkérésére véleményezi a közigazgatási törvényszék elnökének a közigazgatási törvényszéki
vezetői pályázatok, valamint a közigazgatási törvényszéki bírói álláspályázatok kiírására irányuló javaslatát,
c)
a közigazgatási törvényszékek elnökeinek bevonásával javaslatot tesz a miniszternek annak megállapítására,
hogy a közigazgatási bíróság hatáskörének vagy illetékességi területének csökkenése olyan mértékű-e, hogy
ott a közigazgatási bíró további foglalkoztatása nem lehetséges.
(5) A Közigazgatási Felsőbíróság elnöke a tájékoztatással kapcsolatos feladatkörében
a)
évente beszámol a közigazgatási bíróságok általános helyzetéről és működéséről az Országgyűlés
igazságüggyel foglalkozó bizottságának,
b)
évente beszámol az Országgyűlésnek a közigazgatási bírósági jogalkalmazás egységének biztosítása
érdekében kifejtett tevékenységről, az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközése és
megsemmisítése, továbbá a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége
elmulasztásának megállapítása iránti feladatai ellátása során tapasztaltakról; a beszámolót a közigazgatási
bíróságok központi honlapján is közzéteszi,
c)
a miniszter felkérésére elrendeli a jogalkotás előkészítéséhez, továbbá a jogszabályok hatályosulásának
vizsgálatához szükséges adatok gyűjtését a közigazgatási bíróságokon,
d)
tájékoztatást ad a miniszter felkérésére – amennyiben indokolt, a közigazgatási törvényszékek elnökeinek
véleményét beszerezve – a jogalkotáshoz szükséges, a bíróságok szervezetével és igazgatásával, továbbá
a bírósági jogalkalmazással kapcsolatos kérdésekben,
e)
gondoskodik a 41. § (5) bekezdésében foglalt tájékoztatási feladatok ellátásáról.
48. §		
A Közigazgatási Felsőbíróság elnöke kezdeményezheti az Alkotmánybíróságnál a jogszabályok Alaptörvénnyel
való összhangjának felülvizsgálatát, valamint a kihirdetéstől számított harminc napon belül az Alaptörvény
és az Alaptörvény módosítása megalkotására és kihirdetésére vonatkozó, az Alaptörvényben foglalt eljárási
követelmények megtartásának vizsgálatát.
49. §		
A Közigazgatási Felsőbíróság elnöke a Közigazgatási Felsőbíróság vonatkozásában ellátja mindazon feladatokat,
amelyeket e törvény a közigazgatási törvényszék elnökének hatáskörébe utal.

17. Közigazgatási Felsőbíróság másodelnöke
50. §

(1) A Közigazgatási Felsőbíróság másodelnökévé az a határozatlan időre kinevezett közigazgatási bíró nevezhető ki, aki
a)
összesen legalább ötéves, rendes bíróságon közigazgatási ügyszakban vagy közigazgatási bíróságon eltöltött
bírói szolgálati viszonnyal, vagy
b)
legalább ötéves – a 44. § (2) bekezdésében meghatározott – közigazgatási jogi szakterületen szerzett
joggyakorlati idővel
rendelkezik.
(2) A Közigazgatási Felsőbíróság másodelnökét pályázat nélkül a Közigazgatási Felsőbíróság elnöke javaslatára
a köztársasági elnök nevezi ki.
(3) A Közigazgatási Felsőbíróság másodelnökének jogállására a Kúria elnökhelyettesére vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.
(4) A Közigazgatási Felsőbíróság másodelnöke a Közigazgatási Felsőbíróság elnökét akadályoztatása esetén teljes
jogkörrel helyettesíti, és ellátja a Közigazgatási Felsőbíróság szervezeti és működési szabályzata szerint hatáskörébe
utalt igazgatási feladatokat.

18. A közigazgatási törvényszék elnöke és másodelnöke
51. §

(1) A közigazgatási törvényszék elnökévé vagy másodelnökévé az a határozatlan időre kinevezett közigazgatási bíró
nevezhető ki, aki
a)
a határozatlan időre kinevezett és összesen legalább ötéves, rendes bíróságon közigazgatási ügyszakban
vagy közigazgatási bíróságon eltöltött bírói szolgálati viszonnyal, vagy
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b)

legalább ötéves – a 44. § (2) bekezdésében meghatározott – közigazgatási jogi szakterületen szerzett
joggyakorlati idővel
rendelkezik.
(2) A közigazgatási törvényszék elnökét és másodelnökét a bírói testületek e törvényben meghatározott
közreműködésével a miniszter nevezi ki.
(3) A közigazgatási törvényszék elnökének és másodelnökének jogállására a törvényszék elnökére és elnökhelyettesére
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
52. §		
A közigazgatási törvényszék elnöke az e törvényben külön nevesített feladatok mellett:
1.
vezeti és képviseli a közigazgatási bíróságot,
2.
irányítja a hivatalvezető tevékenységét,
3.
meghatározza a közigazgatási bíróság munkarendjét – ideértve a készenlét és az ügyelet részletes szabályait
is – valamint munkatervét, ellenőrzi a betartásukat,
4.
ellenőrzi az eljárási határidők megtartását és gondoskodik az ügyviteli és igazgatási szabályok megtartásáról,
5.
biztosítja a bírói testületek működési feltételeit,
6.
biztosítja az érdekképviseleti szervezetek jogainak gyakorlását,
7.
felelős a jogszabályokban elrendelt nyilvántartások vezetéséért, adatok szolgáltatásáért,
8.
felelős a közigazgatási bíróságra kötelező szabályzatok és határozatok határidőben történő végrehajtásáért,
9.
kiadja az igazgatási tárgyú döntési jogköreivel összefüggő belső szabályzatokat,
10.
gondoskodik a közigazgatási bíróság perbeli képviseletéről,
11.
a költségvetési keretek között gondoskodik a bíróság működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekről,
12.
javaslatot tesz a miniszternek a közigazgatási bíróság bírája tekintetében a tartós külszolgálat ellátására,
13.
felelős a közigazgatási bírósági sajtótájékoztatás, és a közigazgatási bíróságok központi honlapján történő
közzététel rendjéért,
14.
gondoskodik a közérdekű bejelentések és panaszok elintézéséről,
15.
tevékenységéről évente beszámol az összbírói értekezletnek.
53. §		
A másodelnök teljes jogkörrel helyettesíti a közigazgatási bíróság elnökét annak akadályoztatása vagy az elnöki
tisztség betöltetlensége esetén, és ellátja a bíróság szervezeti és működési szabályzata szerint a feladatkörébe utalt
feladatokat.

19. A közigazgatási bíróság kollégiumvezetője és helyettese, valamint a tanácselnök
54. §		
A kollégiumvezetőt, a kollégiumvezető-helyettest és a tanácselnököt a bírói testületek e törvényben meghatározott
közreműködésével a közigazgatási bíróság elnöke nevezi ki.
55. §

(1) A kollégiumvezető szervezi a közigazgatási kollégium munkáját, évente beszámol a közigazgatási kollégiumnak
a pályázatához csatolt pályaművében szereplő – az adott időszakra vonatkozó – tervek megvalósulásáról,
a megelőző naptári évben a kitűzött célok és intézkedések végrehajtásáról és eredményéről, és ellátja a jogszabály,
a közigazgatási kollégiumra kötelező szabályzat, továbbá a közigazgatási bíróság szervezeti és működési
szabályzata szerint hatáskörébe utalt feladatokat.
(2) A kollégiumvezető-helyettes a kollégiumvezetőt akadályoztatása vagy a tisztség betöltetlensége esetén helyettesíti,
és ellátja a közigazgatási bíróság szervezeti és működési szabályzata szerint hatáskörébe utalt feladatokat.

56. §		
A tanácselnök vezeti az ítélkező tanácsot és szervezi annak munkáját.

20. A közigazgatási bíróság hivatalvezetője
57. §

(1) A hivatalvezetőt a közigazgatási bírák közül a közigazgatási bíróság elnökének javaslatára a miniszter nevezi ki.
(2) A hivatalvezetőt a közigazgatási bíróság elnökének kezdeményezésére a miniszter menti fel azzal, hogy őt
egyidejűleg beosztja a hivatalvezetői kinevezését megelőző korábbi szolgálati helyére és legalább a korábbival
azonos bírói beosztásba.
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(3) A hivatalvezető a közigazgatási bíróság működésével összefüggésben
a)
segíti a bíróság elnökét igazgatási feladatai ellátásában,
b)
adatot szolgáltat a bíróság elnökének a közigazgatási bírói és közigazgatási bírósági vezetői álláshely
megüresedéséről vagy annak várható időpontjáról,
c)
adatot szolgáltat a bíróság elnökének a közigazgatási bíróságon titkári és fogalmazói álláshely
megüresedéséről vagy annak várható időpontjáról,
d)
ellátja a közigazgatási bírói és közigazgatási bírósági vezetői pályázati eljárások lebonyolításához kapcsolódó
igazgatási tevékenységet,
e)
gondoskodik a bíróság ügyfélfogadási rendjének a közigazgatási bíróságok egységes honlapján történő
közzétételéről,
f)
a közigazgatási bíróság titkárai és fogalmazói kivételével gyakorolja az igazságügyi alkalmazottak felett
a munkáltatói jogokat,
g)
kidolgozza a közigazgatási bíróság költségvetésére vonatkozó javaslatot,
h)
gondoskodik a közigazgatási bíróság költségvetésének végrehajtásáról,
i)
közreműködik a miniszter hatáskörébe tartozó gazdasági, műszaki, informatikai és szervezési feladatok
ellátásában.
(4) A hivatalvezető a hivatalvezetői megbízatásának ideje alatt ítélkezési tevékenységet nem folytathat, jogállására
a beosztott bíróra, javadalmazására pedig a közigazgatási bíróság másodelnökére vonatkozó szabályokat kell
megfelelően alkalmazni.
(5) A hivatalvezetőt akadályoztatása esetén a szervezeti és működési szabályzatban kijelölt másodelnök helyettesíti
eseti jelleggel.

VII. FEJEZET
A BÍRÓI TESTÜLETEK IGAZGATÁSI HATÁSKÖREI
21. Az összbírói értekezlet
58. §		
Az összbírói értekezlet a következő feladatokat látja el:
a)
évente egyszer meghallgatja a közigazgatási bíróság elnökének, kollégiumvezetőinek beszámolóját,
b)
megválasztja a közigazgatási bírói tanácsot, és évente legalább egyszer beszámoltatja működéséről, ideértve
az igazgatási és személyi tanácsként eljárva végzett tevékenységét is,
c)
megválasztja az OKBT tagját.

22. A közigazgatási bírói tanács
59. §

(1) A közigazgatási bírói tanács személyi tanácsként eljárva
a)
a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül véleményt nyilvánít a közigazgatási bíró
és közigazgatási bírósági vezető kinevezése tárgyában és azt a pályázatokkal együtt az OKBT-nek,
a tanácselnöki, kollégiumvezetői és kollégiumvezető-helyettesi pályázatok esetén a közigazgatási bíróság
elnökének felterjeszti,
b)
véleményt nyilvánít – ha az nem a bíró hozzájárulásával történik – a bíró beosztása, áthelyezése, kirendelése
tárgyában,
c)
kezdeményezheti a közigazgatási törvényszéki elnök, másodelnök vizsgálatának elrendelését,
d)
véleményt nyilvánít a közigazgatási bíróság titkári és fogalmazói pályázatairól.
(2) A közigazgatási bírói tanács igazgatási tanácsként eljárva
a)
véleményezi a közigazgatási bíróság éves költségvetési tervét és a jóváhagyott költségvetés felhasználását,
b)
véleményezi a közigazgatási bíróság szervezeti és működési szabályzatának tervezetét,
c)
véleményezi a közigazgatási bíróság elnökének az ügyelosztási rendről és az ítélkező tanácsok
meghatározásáról szóló javaslatát.
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VIII. FEJEZET
AZ IGAZSÁGÜGYI IGAZGATÁS KÖZIGAZGATÁSI BÍRÓSÁGOKAT ÉRINTŐ FELADATAI
23. Alapelvek
60. §

(1) Az Alaptörvény 26. cikk (1) bekezdésében foglalt bírói függetlenség elvének biztosításával a bírói testületek
közreműködésével, a közigazgatási bíróságok működésért viselt felelőssége keretében a miniszter látja el
az e törvényben meghatározott igazságügyi igazgatási feladatokat.
(2) A miniszter nem jogosult a közigazgatási bíróságokra kötelező szabályzatot alkotni, ajánlást kiadni és – e törvény
eltérő rendelkezésének hiányában – határozatot hozni.
(3) A Bszi.-ben az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) elnökének megállapított azon feladatokat és
hatásköröket, amelyek esetében e törvény eltérő szabályt nem állapít meg, a miniszter látja el, illetve gyakorolja.

24. Az igazságügyi igazgatás közigazgatási bíróságokat érintő feladatainak részletes szabályai
61. §

(1) A miniszter az általános igazságügyi igazgatási feladatkörében
a)
a közigazgatási bíróságokat érintő jogszabály megalkotását kezdeményezi a jogalkotónál, rendeletet ad ki
törvény felhatalmazása alapján a közigazgatási bíróságok igazgatását érintő tárgykörben,
b)
kikéri a Közigazgatási Felsőbíróság elnöke és az OKBT véleményét a közigazgatási bíróságokat érintő
jogszabályok tervezetéről,
c)
meghívottként részt vesz az Országgyűlés bizottságainak ülésén a közigazgatási bíróságokat közvetlenül
érintő jogszabályokra vonatkozó napirendi pont megtárgyalásakor,
d)
meghatározza a közigazgatási bíróság igazgatásának hosszú távú feladatait és a megvalósításuk feltételeit
tartalmazó programot.
(2) A miniszter a közigazgatási bíróságok költségvetésével kapcsolatos feladatkörében a 29–33. §-okban foglaltakon túl
ellátja a közigazgatási bíróságok elnökei belső ellenőrzési tevékenységének központi irányítását.
(3) A miniszter a statisztikai adatgyűjtéssel és a munkateher méréssel kapcsolatos feladatkörében rendeletben
szabályozza a közigazgatási bírósági statisztikai adatok gyűjtését és az adatok feldolgozását, valamint egyedi
statisztikai adatgyűjtést rendelhet el.
(4) A miniszter a személyi ügyekkel kapcsolatos feladatkörében
a)
a Közigazgatási Felsőbíróság elnökének javaslatára dönt arról, hogy a bíróság hatáskörének vagy illetékességi
területének csökkenése olyan mértékű-e, hogy ott a bíró további foglalkoztatása nem lehetséges,
b)
beoszthatja a közigazgatási bírót a kérelmében megjelölt 81. § szerinti szervhez, valamint dönt a beosztás
megszüntetéséről és a közigazgatási bírónak ismét tényleges közigazgatási bírói álláshelyre történő
beosztásáról,
c)
dönt a közigazgatási bíró áthelyezése, más szolgálati helyre történő kirendelése kérdésében,
d)
dönt a közigazgatási bíró tekintetében a tartós külszolgálat ellátásáról,
e)
rendeletben meghatározza a közigazgatási bíró Bszi.-ben, illetve az igazságügyi alkalmazottaknak
az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló törvényben szabályozott kötelezettségeire és
összeférhetetlenségére vonatkozó szabályokhoz kapcsolódó részletes eljárási rendelkezéseket.
(5) A miniszter a közigazgatási bíróságok igazgatásával kapcsolatos feladatkörében
a)
felügyeli és ellenőrzi a közigazgatási bírósági elnök és hivatalvezető igazgatási tevékenységét, ennek során
figyelemmel kíséri a közigazgatási bíróságok igazgatására vonatkozó szabályok érvényesülését, az eljárási
határidők és az ügyviteli szabályok megtartását, mindezek érdekében vizsgálatot kezdeményez,
b)
elrendeli a kinevezési jogkörébe tartozó közigazgatási bírósági vezetők vizsgálatát, és
c)
az a) és b) pont szerinti vizsgálat megállapításaitól függően megteszi a hatáskörébe tartozó intézkedéseket,
és ellenőrzi azok végrehajtását, fegyelmi eljárás kezdeményezését javasolhatja,
d)
ellenőrzi a 35. § szerint kiadott szabályzatokat és eljár a 34. § (5) és (6) bekezdés megfelelő alkalmazásával,
e)
felügyeli a közigazgatási bíróságok infrastruktúrájának fenntartásával és fejlesztésével kapcsolatos feladatok
ellátását,
f)
gondoskodik a közigazgatási bíróságok egységes informatikai rendszerének működtetéséről és fejlesztéséről,
ideértve a közigazgatási bíróságok központi honlapjának működtetését,
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g)

– a Közigazgatási Felsőbíróság elnökének javaslatára – rendeletben meghatározza a közigazgatási bíróságok
ügyvitelének szabályait,
h)
rendeletben meghatározza a közbeszerzési, minősített beszerzési és beszerzési eljárásairól szóló
közigazgatási bírósági elnöki szabályzat általános követelményeit.
(6) A miniszter jogosult a központi költségvetés közigazgatási bíróságok fejezetéhez tartozó költségvetési szerveknél
kezelt adatok – az e §-ban meghatározott feladatai ellátásához szükséges mértékű – kezelésére.

IX. FEJEZET
A RENDES BÍRÓSÁG ÉS A KÖZIGAZGATÁSI BÍRÓSÁG HATÁSKÖRI ÖSSZEÜTKÖZÉSÉNEK FELOLDÁSÁRA ÉS
A HATÁSKÖRÜKET ÉRINTŐ JOGEGYSÉGI KÉRDÉSEK KEZELÉSÉRE IRÁNYULÓ ELJÁRÁSOK
25. A rendes bíróság és a közigazgatási bíróság hatásköri összeütközésének feloldása
62. §

(1) Ha a rendes bíróság és a közigazgatási bíróság ugyanazon ügyben hatásköre hiányát állapítja meg, az eljáró
bíróságot a Kúria és a Közigazgatási Felsőbíróság közös hatásköri tanácsa (a továbbiakban: hatásköri tanács) jelöli ki.
(2) A hatásköri tanács összehívását a hatáskörének hiányát később megállapító bíróság kezdeményezi. A hatásköri
tanácsot tizenöt napon belül azon bírósági szervezet legfőbb szervének elnöke harminc napon belüli időpontra
hívja össze, amelynek bírósága a hatásköri tanács összehívását kezdeményezte.
(3) A hatásköri tanács a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény eljáró bíróság kijelölésére vonatkozó rendelkezései
szerint jár el. A hatásköri tanács határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van, döntéseit szótöbbséggel hozza.
(4) A hatásköri tanács társelnökei a Kúria elnöke és a Közigazgatási Felsőbíróság elnöke, tagjai a Kúria elnöke és
a Közigazgatási Felsőbíróság elnöke által kijelölt két-két kúriai, illetve közigazgatási felsőbírósági bíró. A hatásköri
tanács tagjainak kijelölésére vonatkozó elveket a Kúria és a Közigazgatási Felsőbíróság ügyelosztási rendjében kell
meghatározni.
(5) A hatásköri tanács működésének költségeit a Kúria és a Közigazgatási Felsőbíróság egyenlő arányban viselik,
működésének feltételeit közösen biztosítják.

26. A rendes bíróság és a közigazgatási bíróság hatáskörét egyaránt érintő jogegységi kérdések
rendezése
63. §

(1) A Kúria és a Közigazgatási Felsőbíróság együttes jogegységi tanácsa (a továbbiakban: együttes tanács) együttes
jogegységi határozattal dönt a rendes bíróságok és a közigazgatási bíróságok egységes ítélkezési gyakorlatának
biztosítása céljából, ha
a)
a rendes bíróság és a közigazgatási bíróság eltérő ítélkezési gyakorlata szükségessé teszi elvi kérdésben
együttes jogegységi határozat meghozatalát, korábban meghozott jogegységi határozat vagy együttes
jogegységi határozat megváltoztatását vagy hatályon kívül helyezését, vagy
b)
a Kúria vagy a Közigazgatási Felsőbíróság ítélkező tanácsa jogkérdésben el kíván térni a Kúria ítélkező
tanácsának közigazgatási tárgyú, elvi bírósági határozatként közzétett határozatától vagy közzétett elvi
bírósági döntéstől,
c)
a Kúria ítélkező tanácsa jogkérdésben el kíván térni a Közigazgatási Felsőbíróság jogegységi határozatától,
vagy
d)
a Közigazgatási Felsőbíróság ítélkező tanácsa jogkérdésben el kíván térni a Kúria jogegységi határozatától,
feltéve, hogy a Kúria vagy a Közigazgatási Felsőbíróság jogegységi tanácsának eljárásával nem rendezhető
az indítványban foglalt kérdés.
(2) A Bszi.-nek és e törvénynek a jogegységi tanácsra, jogegységi indítványra és a jogegységi eljárásra vonatkozó
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni – az e §-ban foglalt eltérésekkel –
a)
az együttes ülés részvevőinek összetételére és eljárására, valamint
b)
az indítványra és az indítványozóra.
(3) Az együttes tanács társelnökei a Kúria elnöke és a Közigazgatási Felsőbíróság elnöke, tagjai a Kúria elnöke és
a Közigazgatási Felsőbíróság elnöke által kijelölt öt-öt kúriai, illetve közigazgatási felsőbírósági bíró.
(4) Az együttes tanács ülését a Kúria elnöke és a Közigazgatási Felsőbíróság elnöke félévente felváltva vezeti.
Az együttes tanács ülésének költségeit a Kúria és a Közigazgatási Felsőbíróság egyenlő arányban viselik.
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(5) A Kúria elnöke és a Közigazgatási Felsőbíróság elnöke az együttes tanács ülését előkészítő bírót egyetértésben jelöli
ki.
(6) Az együttes tanács ülése határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van.
(7) Az együttes tanács döntéseit szótöbbséggel hozza. Szavazni igennel vagy nemmel lehet. Szavazategyenlőség
esetén a javaslat elutasítottnak minősül.

HARMADIK RÉSZ
A KÖZIGAZGATÁSI BÍRÁK JOGÁLLÁSÁNAK SAJÁTOS SZABÁLYAI
X. FEJEZET
A KÖZIGAZGATÁSI BÍRÁK SZOLGÁLATI VISZONYÁNAK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI
27. A közigazgatási bírák szolgálati viszonyának különös alapelvei
64. §

(1) A közigazgatási bíró az egységes bírói kar tagja.
(2) A közigazgatási bíró a közigazgatási bírósági szervezet tagjaként teljesíti bírói szolgálatát.

28. A közigazgatási bíró kinevezésének különös tartalmi feltételei
65. §		
Közigazgatási bíróvá az nevezhető ki, aki – a Bjt.-ben meghatározott kinevezési feltételeken túlmenően –
kiemelkedő közigazgatási jogi ismeretekkel és gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezik. E követelményt a 66. § szerint
kell érvényesíteni.
66. §		
A közigazgatási bíróvá, illetve bírósági vezetővé való kinevezés szempontjából közigazgatási jogi szakterületen
szerzett joggyakorlati időnek minősül az egyetemi jogi végzettség birtokában
a)
a bíróként, igazságügyi alkalmazottként közigazgatási ügyszakban kifejtett tevékenység,
b)
hatósági jogalkalmazói tevékenység, annak közvetlen irányítása, valamint közigazgatási perbeli jogi
képviselet ellátása,
c)
az alkotmánybíróként, ügyészként, ügyészségi alkalmazottként, ügyvédként, jogtanácsosként a közigazgatási
jogvitákhoz kapcsolódóan kifejtett tevékenység,
d)
az Alkotmánybíróság Hivatalánál, az Állami Számvevőszéknél, valamint az Alapvető Jogok Biztosának
Hivatalánál a hatósági jogalkalmazói tevékenység külső ellenőrzéséhez, vagy közigazgatási jogvitákhoz
kapcsolódóan kifejtett tevékenység,
e)
nemzetközi bíróság szervezetében közigazgatási jogvitákhoz kapcsolódóan kifejtett igazságszolgáltatási
tevékenység, és
f)
a pályázó munkakörében a közigazgatási eljárásjogi vagy közigazgatási perjogi jogszabály előkészítésében,
valamint véleményezésében való részvétel
időtartama.

29. A közigazgatási bírói pályázat
67. §

(1) A közigazgatási bírói pályázatot (a továbbiakban: pályázat) a miniszter írja ki.
(2) A közigazgatási bíróság elnöke a közigazgatási bíró felmentése esetén a felmentés kezdeményezésével egyidejűleg,
a bírói szolgálati viszony egyéb okból történő megszűnése esetén a hivatalvezető adatszolgáltatása alapján a bírói
szolgálati viszony megszűnéséhez vezető okról való tudomásszerzéstől számított nyolc munkanapon belül értesíti
a minisztert a közigazgatási bírói álláshely megüresedéséről, illetve ennek várható időpontjáról.
(3) A miniszter a közigazgatási bírói álláshely megüresedéséről való tudomásszerzést követő tizenöt napon belül
tájékoztatja a közigazgatási bíróság elnökét, hogy
a)
a megüresedő közigazgatási bírói álláshelyre pályázatot írt ki,
b)
az álláshelyet másik közigazgatási bírósághoz csoportosította át,
c)
a megüresedő álláshely betöltésére irányuló pályázat kiírásáról legkésőbb a tudomásszerzést követő hat
hónapon belül dönt, vagy
d)
az álláshelyet a Bjt. alapján pályázat kiírása nélkül tölti be.
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68. §

(1) A pályázatot azon közigazgatási bíróság elnökéhez kell benyújtani, amelynek közigazgatási bírói álláshelyére
a pályázati felhívás szól.
(2) A pályázatnak a pályázati kiírásban foglalt valamennyi feltételt tartalmaznia kell.
(3) A pályázati eljárást a 69–72. §-ok szerint kell lefolytatni.

69. §

(1) A pályázati határidő leteltét követő tizenöt napon belül az álláshely szerinti közigazgatási bíróság személyi tanácsa
a pályázókat meghallgatja és a pályázatokat véleményének csatolásával a pályázati határidő leteltét követő harminc
napon belül megküldi az OKBT Személyi Tanácsának.
(2) A Bjt.-ben a pályázat elutasításával kapcsolatban a bíróság elnökének megállapított hatásköröket az álláshely
szerinti közigazgatási bíróság személyi tanácsa gyakorolja azzal, hogy döntésével szemben – a 70. § (4) bekezdés
megfelelő alkalmazásával – kifogásnak van helye.

70. §

(1) Az OKBT Személyi Tanácsa ülését a pályázatok OKBT titkárságához érkezését követő tizenöt napon belüli időpontra
kell összehívni.
(2) A pályázaton az elérhető pontszám nyolcvan százalékában kizárólag a pályázó képzettségét, szakmai tudását és
megszerzett tapasztalatát kell tárgyilagosan értékelni (a továbbiakban: objektív pontszám), húsz százalékában
pedig a pályázónak a bírói hivatás gyakorlásához szükséges tárgyilagosan nem mérhető felkészültsége,
elhivatottsága értékelhető (a továbbiakban: meghallgatás pontszáma).
(3) Az OKBT Személyi Tanácsa a pályaalkalmassági vizsgálaton alkalmas minősítést kapott pályázót az (1) bekezdés
szerinti ülésén meghallgatja. A meghallgatás előtt a Bjt.-ben meghatározott szempontok alapján, az e törvényben
meghatározott közigazgatási tapasztalatra – ideértve a 81. §-ban meghatározott szervhez történt beosztás
időtartamát is – figyelemmel kell megállapítani az elért objektív pontszámot, amelyet az OKBT Személyi Tanácsa
a pályázóval a meghallgatás előtt közöl.
(4) A pályázó az objektív pontok számításának eredményét három napon belül a szolgálati bíróság előtt kifogásolhatja.
A szolgálati bíróság a kifogást, annak előterjesztését követő nyolc napon belül elbírálja, és döntését nyomban
közli a pályázóval és OKBT Személyi Tanácsával. Ha a szolgálati bíróság a kérelemnek helyt ad, az objektív pontok
számításáról szóló döntést megváltoztatja. A szolgálati bíróság döntésével szemben további jogorvoslatnak nincs
helye.
(5) Az OKBT Személyi Tanácsa a pályázó meghallgatását követően a (6) bekezdés szerint megállapítja a meghallgatás
pontszámát, amelyet nyomban közöl a pályázóval.
(6) Az OKBT Személyi Tanácsának tagjai – a pályázat véleményezésére jogosultak írásban közölt véleményének
ismeretében, legjobb meggyőződésük szerint – a meghallgatás pontszámáról titkosan, nulla és az elérhető
legmagasabb meghallgatás pontszáma közötti egész számot adva szavaznak. A meghallgatás pontszámát
a szavazatok számtani közepe adja azzal, hogy annak megállapítása során a legalacsonyabb és legmagasabb
szavazatot figyelmen kívül kell hagyni.
(7) Az OKBT Személyi Tanácsa a pályázók elért pontszáma alapján megállapítja a rangsort. A rangsor alapján
a ténylegesen elért legmagasabb pontszám nyolcvanöt százalékát elérő pályázók pályázati anyagát
– a közigazgatási bíróság személyi tanácsának véleményével együtt – a pontszámok megküldésével felterjeszti
a miniszternek.
(8) A (7) bekezdéstől eltérően nem terjeszthető fel annak a pályázónak a pályázati anyaga, aki az elérhető pontszám
ötven százalékát nem érte el.

71. §

(1) A miniszter az azonos álláshelyre pályázókat meghallgathatja.
(2) A meghallgatáson a pályázattal érintett közigazgatási bíróság elnöke, valamint OKBT Személyi Tanácsa által
eseti jelleggel kijelölt egy-egy, bíró és nem bíró tagja, valamint a miniszter által felkért személyek vehetnek részt.
A meghallgatás a többi pályázó számára nem nyilvános.

72. §

(1) A miniszter az első helyre rangsorolt
a)
nem bírói jogállású személy kinevezési javaslatát a köztársasági elnöknek felterjeszti, és a köztársasági elnöki
kinevezés után beosztja az elnyert közigazgatási bírói álláshelyre,
b)
bírói jogállású személy esetén dönt a bírónak az elnyert közigazgatási bírói álláshelyre való beosztásáról.
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(2) Ha a miniszter a meghallgatást követően nem ért egyet az OKBT Személyi Tanácsa által felterjesztett rangsorral,
írásbeli indokolás mellett megváltoztathatja és a megváltoztatott rangsor alapján első helyre került
a)
nem bírói jogállású személy kinevezési javaslatát – mellékelve az OKBT Személyi Tanácsa által megállapított
rangsort és a rangsor megváltoztatásának indokait is –, a köztársasági elnöknek felterjeszti, és a köztársasági
elnöki kinevezés után beosztja az elnyert közigazgatási bírói álláshelyre,
b)
bírói jogállású személy esetén dönt a bírónak az elnyert közigazgatási bírói álláshelyre való beosztásáról.
(3) A miniszter a pályázatot az OKBT Személyi Tanácsa indokolt kezdeményezésére eredménytelenné nyilvánítja, ha
a)
egyetlen pályázat sem érkezik vagy azokat a közigazgatási bíróság személyi tanácsa valamely törvényi vagy
pályázati feltétel hiánya miatt elutasította,
b)
egy pályázó sem érte el az elérhető pontszám ötven százalékát,
c)
valamennyi, a miniszternek felterjeszthető pályázó esetén a kinevezéssel a Bjt. szerinti összeférhetetlenség
jönne létre.
(4) A miniszter a pályázatot indokolt döntésével eredménytelenné nyilvánítja, ha
a)
a pályázat elbírálása során az elbírálási folyamatban résztvevők olyan súlyos eljárási szabálysértést követtek
el, amely nem orvosolható,
b)
a pályázat kiírását követően olyan körülmény merült fel, amelynek eredményeként az álláshelyet törvény
alapján pályázat kiírása nélkül szükséges betölteni.
(5) Ha pályázat alapján rendes bírósági bíró nyeri el a közigazgatási bírói álláshelyet, erről a miniszter haladéktalanul
tájékoztatja az OBH elnökét, kúriai bíró esetén a Kúria elnökét. A miniszter a bírót az OBH elnökével, kúriai bíró
esetén a Kúria elnökével folytatott egyeztetés alapján, de legkésőbb a tájékoztatást követő három hónapon belül
osztja be.
(6) A miniszter a (2) és (4) bekezdése szerinti indokolást az OKBT Személyi Tanácsának az ott megjelölt intézkedésével
egyidejűleg tájékoztatásul megküldi.

30. A közigazgatási felsőbírósági bírói pályázat
73. §

(1) A Közigazgatási Felsőbíróságon rendszeresített közigazgatási bírói álláshely betöltése esetén a közigazgatási bírói
pályázatra vonatkozó szabályokat az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A Közigazgatási Felsőbíróság elnöke a 70. § (7) bekezdése szerint felterjesztett pályázathoz csatolja az azzal
kapcsolatos véleményét.
(3) Ha a Közigazgatási Felsőbíróság elnökének véleménye az OKBT Személyi Tanácsa által felterjesztett rangsortól eltér,
a miniszter a pályázókat a 71. § szerint meghallgatja, és annak eredményéhez képest a 72. § szerint jár el.

31. A közigazgatási bírósági vezetői pályázat
74. §

(1) A közigazgatási bírósági vezetői pályázatot (a továbbiakban: vezetői pályázat) a miniszter írja ki.
(2) A közigazgatási bíróság elnöke a hivatalvezető adatszolgáltatása alapján a közigazgatási bírósági vezetői
megbízatás megszűnésére okot adó körülményről való tudomásszerzését követő nyolc munkanapon belül értesíti
a minisztert a közigazgatási bírósági vezetői megbízatás megszűnéséről, illetve ennek várható időpontjáról.
(3) A miniszter a közigazgatási bírósági vezetői megbízatás megszűnéséről való tudomásszerzést követő tizenöt napon
belül kiírja a vezetői pályázatot.
(4) A pályázati eljárást a közigazgatási törvényszék elnöke és a másodelnöke esetében a 75–76. §-okban
meghatározottak szerint kell lefolytatni.

75. §

(1) A vezetői pályázatnak a vezetői tisztség elnyeréséhez szükséges valamennyi feltételt tartalmaznia kell.
(2) A benyújtott vezetői pályázatnak tartalmaznia kell a pályaművet, amely a pályázónak a megpályázott tisztségtől
függően a bíróság, a kollégium, illetve a tanács működésével kapcsolatos hosszú távú terveiről, és azok
megvalósításának ütemezéséről szól. A vezetői pályázatnak tartalmaznia kell a hozzájárulást ahhoz, hogy
az OKBT Személyi Tanácsa és a kinevezésre jogosult a pályázati eljárással összefüggő személyes adatait – ideértve
a pályázó bírói értékelésének és vezetői vizsgálatának iratait – kezelje.
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76. §

(1) Az álláshely szerinti közigazgatási bíróság személyi tanácsa a 69. § megfelelő alkalmazásával jár el.
(2) A vezetői pályázati eljárásban az OKBT Személyi Tanácsa megállapítja a pályázók pontszámát, és a ténylegesen
elért legmagasabb pontszám nyolcvanöt százalékát elérő pályázók pályázati anyagát – ideértve a pályaművet is –
a pontszámok megküldésének mellőzésével felterjeszti a miniszternek.
(3) A miniszter közigazgatási bírósági vezetői pályázati eljárásban az OKBT Személyi Tanácsa által felterjesztett
pályázókat meghallgatja.
(4) A miniszter a 71. § (2) bekezdés szerint megtartott meghallgatást követően dönt, és a pályázatot elnyert személyt
kinevezi.

77. §

(1) A kollégiumvezetői és kollégiumvezető-helyettesi pályázat esetén a pályázati határidő leteltét követő tizenöt
napon belül a közigazgatási bíróság személyi tanácsa a pályázókat meghallgatja és a pályázatokat véleményének
csatolásával megküldi a közigazgatási bíróság elnökének.
(2) A Bjt.-ben a pályázat elutasításával kapcsolatban a bíróság elnökének megállapított hatásköröket a közigazgatási
bíróság bírói tanácsa mint személyi tanács gyakorolja azzal, hogy döntésével szemben – a 70. § (4) bekezdés
megfelelő alkalmazásával – kifogásnak van helye.
(3) A közigazgatási bíróság elnöke a közigazgatási bíróság bírói tanácsa mint személyi tanács véleményének
megismerését követően dönt a kollégiumvezetői és kollégiumvezető-helyettesi kinevezésről.

78. §

(1) A tanácselnöki pályázat esetén a pályázati határidő leteltét követő tizenöt napon belül az álláshely szerinti
közigazgatási bíróság bírói tanácsa mint személyi tanács a pályázókat meghallgatja és a pályázatokat véleményének
csatolásával megküldi a közigazgatási bíróság elnökének.
(2) A Bjt.-ben a pályázat elutasításával kapcsolatban a bíróság elnökének megállapított hatásköröket az álláshely
szerinti közigazgatási bíróság bírói tanácsa mint személyi tanács gyakorolja azzal, hogy döntésével szemben
– a 70. § (4) bekezdés megfelelő alkalmazásával – kifogásnak van helye.
(3) A közigazgatási bíróság elnöke a közigazgatási bíróság személyi tanácsa véleményének megismerését követően
dönt a tanácselnöki kinevezésről.

32. A közigazgatási bíró jogállásának egyes különös szabályai
79. §

(1) A bírót kinevezésekor a miniszter osztja be a közigazgatási bíróságra.
(2) Ha a bíró a továbbiakban pályázat alapján vagy pályázat nélkül, hozzájárulásával másik bíróságon tölt be bírói
álláshelyet, áthelyezéséről a miniszter intézkedik.
(3) A kérelmére, külön törvény erejénél fogva közigazgatási bíróvá váló rendes bírósági bírót a miniszter osztja be
a közigazgatási bíróságra, azzal, hogy a kúriai bíró választása szerint a Közigazgatási Felsőbíróságra vagy valamely
közigazgatási törvényszékre osztható be.
(4) A kérelmére, külön törvény erejénél fogva közigazgatási bíróvá váló, e törvény hatálybalépését megelőző napon
bírósági vezetői megbízatással rendelkező bírót e törvény hatálybalépésének napjától a korábbi bírósági vezetői
megbízatásának megfelelő javadalmazás illeti meg az eredeti megbízatása lejáratának időpontjáig, kivéve, ha más
közigazgatási bírósági vezetővé nevezik ki.
(5) A kérelmére, külön törvény erejénél fogva közigazgatási bíróvá váló, e törvény hatálybalépését megelőző napon
tanácselnöki megbízatással rendelkező bírót e törvény hatálybalépésének napjától pályázat nélkül tanácselnökké
kell kinevezni.

80. §		
A közigazgatási bírót másik közigazgatási bíróságra a Bjt. szerinti feltételek fennállása esetén a miniszter rendeli ki
az érintett közigazgatási bíróságok elnökeinek egyetértésével.
81. §

(1) A miniszter a közigazgatási bírót
a)
a Köztársasági Elnöki Hivatalba,
b)
az Alkotmánybíróság Hivatalába,
c)
az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalába,
d)
az Állami Számvevőszékre,
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(6)
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e)
az ügyészségre,
f)
központi államigazgatási szervhez,
g)
fővárosi és megyei kormányhivatalhoz
beoszthatja.
Az (1) bekezdés szerinti beosztást a közigazgatási bíró kérelmére az érintett szerv vezetője – az ügyészség esetén
a legfőbb ügyész – kezdeményezheti. A beosztáshoz a közigazgatási bíró álláshelye szerinti közigazgatási bíróság
elnökének egyetértése szükséges.
A közigazgatási bíró az érintett szerv alaptevékenységébe tartozó közigazgatási vagy egyéb közjogi jellegű feladatés hatáskör ellátására osztható be. A beosztás célja, hogy a közigazgatási bíró az érintett szerv tevékenységében
való részvétellel szakmai gyakorlatot és ismereteket szerezzen, valamint az érintett szerv tevékenységét
közigazgatási bírói tapasztalatával támogassa.
A beosztás határozott vagy határozatlan időre történhet. Határozott időre kinevezett közigazgatási bíró legfeljebb
egy évre osztható be.
A beosztás nem érinti a közigazgatási bíró bírói tisztségét, de beosztásának időtartama alatt ítélkező tevékenységet
nem folytathat.
A beosztott közigazgatási bíró felett az érintett szerv vezetője gyakorolja a munkáltatói jogkört. A beosztott bíró
jogállására egyebekben a Bjt.-nek a minisztériumba beosztott bíró jogállására, valamint a beosztás megszűnésére
vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, azzal, hogy az igazságügyért felelős miniszteren a szerv
vezetőjét kell érteni.

82. §		
A közigazgatási bíró mentelmi jogának felfüggesztése tárgyában az OKBT javaslatára a köztársasági elnök dönt.
A mentelmi jog megsértése esetén szükséges intézkedést az OKBT javaslatára a köztársasági elnök teszi meg.

33. A közigazgatási bírónak adományozható cím
83. §

(1) A miniszter a Közigazgatási Felsőbíróság elnökének javaslatára a kiváló, magasabb bírói beosztásra alkalmas, illetve
kiválóan alkalmas minősítés és az adott bírósági szinten tényleges bírói gyakorlattal eltöltött legalább tizenkét
év után – beszámítva a magasabb szintű bíróságon bírói szolgálati viszonyban töltött időt is – a közigazgatási
törvényszék közigazgatási bírájának „címzetes felsőbírósági bíró” címet adományozhat. A miniszter az adott bírósági
szinten tényleges bírói gyakorlattal eltöltött legalább húsz év után – beszámítva a magasabb szintű bíróságon bírói
szolgálati viszonyban töltött időt is – a közigazgatási törvényszék közigazgatási bírájának „címzetes felsőbírósági
bíró” címet adományoz. A „címzetes felsőbírósági bíró” címmel járó címpótlékra a Bjt.-nek a „címzetes kúriai bíró”
címpótlékára vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
(2) A Közigazgatási Felsőbíróság elnöke a kiváló, magasabb bírói beosztásra alkalmas, illetve kiválóan alkalmas
minősítés és a felsőbírósági szinten tényleges bírói gyakorlattal eltöltött legalább hat év után a Közigazgatási
Felsőbíróság bírájának „felsőbírósági tanácsos” címet adományozhat. A Közigazgatási Felsőbíróság elnöke
a felsőbírósági szinten tényleges bírói gyakorlattal eltöltött legalább húsz év után a Közigazgatási Felsőbíróság
bírájának „felsőbírósági tanácsos” címet adományoz. A „felsőbírósági tanácsos” címmel járó címpótlékra a Bjt.-nek
a „kúriai tanácsos” címpótlékára vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
(3) A közigazgatási bíróság elnöke a kiváló, magasabb bírói beosztásra alkalmas, illetve kiválóan alkalmas minősítés
és az adott bírósági szinten tényleges bírói gyakorlattal eltöltött legalább hat év után – beszámítva a magasabb
szintű bíróságon bírói szolgálati viszonyban töltött időt is – a közigazgatási bírájának „címzetes tanácselnök” címet
adományozhat. A „címzetes tanácselnök” címmel járó címpótlékra a tanácselnök javadalmazására vonatkozó
szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

NEGYEDIK RÉSZ
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
84. §

(1) Az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a Bszi. és a Bjt. rendelkezéseit kell e törvény céljával és az ebben
szabályozott szervezeti, igazgatási jogintézmények jellegével összhangban álló módon, megfelelően alkalmazni.
(2) Ha törvény valamely bírói testület, bírósági vezető vagy a miniszter döntésének határidejéről nem rendelkezik,
a döntés meghozatalának határideje harminc nap.
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85. §		
E törvény hatálybalépéséről és az átmeneti rendelkezések megállapításáról külön törvény rendelkezik.
86. §		
Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy
1.
a Közigazgatási Felsőbíróság elnökének javaslatára a közigazgatási bíróságok ügyviteli szabályait,
2.
a közigazgatási bírósági statisztikai adatok gyűjtésére és feldolgozására vonatkozó szabályokat,
3.
a közbeszerzési, minősített beszerzési és beszerzési eljárásairól szóló közigazgatási bírósági elnöki szabályzat
általános követelményeit,
4.
a közigazgatási bírák és az igazságügyi alkalmazottak kötelezettségeihez és összeférhetetlenségéhez
kapcsolódó részletes eljárási rendelkezéseket,
5.
a Közigazgatási Bírósági Határozatok Gyűjteményében történő közzététel rendjét
rendelettel állapítsa meg.
87. §		
E törvény 1. §-a, II–IV. Fejezete, 7–9. alcíme, 11–12. alcíme, VI–VIII. Fejezete, 26–28. alcíme és 31–33. alcíme
az Alaptörvény 25. cikk (8) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2018. évi CXXX. törvényhez
A közigazgatási törvényszékek illetékességi területe
1. FŐVÁROSI KÖZIGAZGATÁSI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Budapest)
Budapest
2. BUDAPEST KÖRNYÉKI KÖZIGAZGATÁSI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Budapest)
Nógrád megye
Pest megye
3. DEBRECENI KÖZIGAZGATÁSI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Debrecen)
Hajdú-Bihar megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
4. GYŐRI KÖZIGAZGATÁSI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Győr)
Győr-Moson-Sopron megye
Komárom-Esztergom megye
Vas megye
5. MISKOLCI KÖZIGAZGATÁSI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Miskolc)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Heves megye
6. PÉCSI KÖZIGAZGATÁSI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Pécs)
Baranya megye
Somogy megye
Tolna megye
7. SZEGEDI KÖZIGAZGATÁSI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Szeged)
Bács-Kiskun megye
Békés megye
Csongrád megye
8. VESZPRÉMI KÖZIGAZGATÁSI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Veszprém)
Fejér megye
Veszprém megye
Zala megye
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2018. évi CXXXI. törvény
a közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépéséről és egyes átmeneti szabályokról*
1. A közigazgatási bíróságok felállításához kapcsolódó egyes átmeneti szabályok
1. §

(1) Az Országgyűlés a köztársasági elnök 2019. május 31. napjáig megtett javaslatára a Közigazgatási Felsőbíróság első
elnökét – a közigazgatási bíróságokról szóló törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő személyek közül –
2019. június 15. napjáig megválasztja.
(2) A Közigazgatási Felsőbíróság elnökének megválasztására a Kúria elnökének megválasztására vonatkozó eljárási
szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
(3) Ha a Közigazgatási Felsőbíróság megválasztott elnöke nem kúriai bíró, őt az Országos Bírósági Hivatal
(a továbbiakban: OBH) elnöke a Kúriára áthelyezi.
(4) A Közigazgatási Felsőbíróság megválasztott elnöke ellátja a közigazgatási bírósági szervezet felállításával
kapcsolatban e törvényben meghatározott feladatait, azonban a közigazgatási bíróságokról szóló törvény
hatálybalépéséig őt – kérése szerinti mértékben – mentesíteni kell az ítélkezési tevékenység alól.
(5) A Közigazgatási Felsőbíróság megválasztott elnöke a Kúria elnökét megillető javadalmazásban részesül, és munkáját
a Kúrián működő ötfős titkárság segíti, amelynek személyi és tárgyi feltételeit a közigazgatási bíróságokról szóló
törvény hatálybalépéséig a Kúria biztosítja.

2. §

(1) A közigazgatási és munkaügyi regionális kollégium tagja az OBH elnökéhez intézett nyilatkozatban kérheti arra
a közigazgatási törvényszékre való áthelyezését, amelynek a közigazgatási bíróságokról szóló törvény szerinti
illetékességi területe magában foglalja a bíró álláshelye szerinti bíróság illetékességi területét. A Fővárosi
Törvényszék közigazgatási és munkaügyi kollégiumának tagja az OBH elnökéhez intézett nyilatkozatban kérheti
választása szerint valamely közigazgatási törvényszékre való áthelyezését. A Fővárosi Törvényszék közigazgatási
és munkaügyi kollégiumának legalább kétéves legfelsőbb bírósági, kúriai, vagy ítélőtáblai ítélkező bírói
gyakorlattal rendelkező törvényszéki bíró tagja az OBH elnökéhez intézett nyilatkozatban kérheti választása
szerint a Közigazgatási Felsőbíróságra vagy valamely közigazgatási törvényszékre való áthelyezését. A Kúria
közigazgatási és munkaügyi kollégiumának tagja a Kúria elnökéhez intézett nyilatkozatban kérheti választása szerint
a Közigazgatási Felsőbíróságra vagy valamely közigazgatási törvényszékre való áthelyezését. A nyilatkozatot úgy kell
megtenni, hogy az legkésőbb 2019. április 30. napjáig az OBH elnökéhez, illetve a Kúria elnökéhez megérkezzen.
(2) Az (1) bekezdés szerinti határidő jogvesztő, a nyilatkozat nem vonható vissza.
(3) Az (1) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelően nyilatkozatot tett bíró e törvény erejénél fogva
2020. január 1-jétől közigazgatási bíróként teljesíti bírói szolgálatát.
(4) Az (1) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelően nyilatkozatot tett bírót az igazságügyért felelős miniszter
(a továbbiakban: miniszter) 2020. január 1-jei hatállyal a nyilatkozatban megjelölt közigazgatási bíróságra osztja be.
(5) Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozat megtétele vagy annak elmulasztása nem akadálya annak, hogy a bíró bármely
bírói álláshelyre pályázatot nyújtson be.
(6) Az (1) bekezdés szerint nyilatkozattételre jogosult bírót, a közigazgatási bíróságokról szóló törvény
hatálybalépésének napjától, beosztásától függően a rendes bírósági szervezetben, vagy a közigazgatási bírósági
szervezetben a korábbi bírói javadalmazása illeti meg, kivéve, ha a közigazgatási bíróságokról szóló törvény vagy
a bírák jogállásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) alapján magasabb javadalmazásra lenne
jogosult.

3. §

(1) Ha a Kúria és az OBH e törvény hatálybalépésekor hivatalban lévő elnöke a 2. § (1) bekezdésben foglaltak szerint
nyilatkozni jogosult, a nyilatkozatát a megbízatásának megszűnését, vagy ha az elnöki jogkörök gyakorlására
ezt követően is jogosult, a joggyakorlás megszűntét követő 30 napon belül a miniszternek címezve teheti meg,
amelyben kérheti választása szerint a Közigazgatási Felsőbíróságra vagy valamely közigazgatási törvényszékre való
áthelyezését.

* A törvényt az Országgyűlés a 2018. december 12-i ülésnapján fogadta el.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelően nyilatkozatot tett bírót a miniszter a nyilatkozatban megjelölt
közigazgatási bíróságra osztja be. Ha a megbízatás 2020. január 1-je előtt szűnik meg, 2020. január 1-jéig
az OBH elnöke esetében a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban:
Bszi.) 75. §-a szerint, a Kúria elnöke esetében a Bszi. 116. § (2) és (3) bekezdése szerint kell eljárni.
(3) Az OBH-ba, a minisztériumba és a Kúriára beosztott bíró, valamint az e törvény hatálybalépésekor fizetés nélküli
szabadságon lévő bíró, ha a beosztását, illetve a fizetés nélküli szabadság megkezdését megelőzően közigazgatási
és munkaügyi regionális kollégium tagja vagy a Kúria közigazgatási és munkaügyi kollégiumának tagja volt, a 2. §
(1) bekezdésben foglaltak szerint nyilatkozni jogosult, azzal, hogy közigazgatási bíróságra történő beosztásukra
az OBH-ba, a minisztériumba, illetve a Kúriára való beosztás megszűnését, illetve a fizetés nélküli szabadság lejártát
követően kerül sor.
(4) A (3) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelően nyilatkozatot tett, az OBH-ba, a minisztériumba, illetve a Kúriára
beosztott bírót választása szerint a miniszter 2020. január 1-jei hatállyal, illetve ha az OBH-ba, a minisztériumba,
illetve a Kúriára történő beosztása ezt követően szűnik meg, a megbízatása megszűnését követően az OBH-ba,
a minisztériumba, illetve a Kúriára történő beosztását megelőző utolsó tényleges bírói álláshelye szerinti vagy a bíró
lakóhelye szerinti közigazgatási törvényszékre osztja be.
(5) Ha az OBH-ba, a minisztériumba, illetve a Kúriára beosztott bíró beosztása 2020. január 1-jét megelőzően szűnik
meg, őt 2019. december 31-ig a Bjt. 58. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell tényleges bírói álláshelyre
beosztani, és e § (4) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.
(6) A (3) bekezdésben foglalt feltételek szerint nyilatkozatot tett, fizetés nélküli szabadságon lévő bíróra a 2. §
(3) és (4) bekezdését kell megfelelően alkalmazni.
4. §

(1) Ha a 2. § (1) bekezdés szerinti bíró nem tett nyilatkozatot, bírói szolgálati viszonya változatlan marad azzal, hogy
a)
a közigazgatási és munkaügyi bíróságon ítélkező bírót a törvényszék elnöke, 2020. január 1-jei hatállyal
a korábbi álláshelye szerinti törvényszékre osztja be;
b)
a Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium a) pontban nem említett tagja
változatlanul a Fővárosi Törvényszék bírájaként teljesíti bírói szolgálatát;
c)
a Kúria Közigazgatási és Munkaügyi Kollégiumának tagja változatlanul kúriai bíróként teljesíti bírói
szolgálatát.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bíró a beosztása szerinti kollégium tagjává válik.
(3) E törvény hatálybalépésének napjától a 2. § (1) bekezdésben meghatározott bírói álláshelyre pályázat nem írható ki.

5. §

(1) A közigazgatási és munkaügyi bíróság bírósági vezetőinek, valamint a Fővárosi Törvényszék és a Kúria közigazgatási
és munkaügyi kollégiuma bírósági vezetőinek megbízatása a közigazgatási bíróságokról szóló törvény
hatálybalépését megelőző napon megszűnik.
(2) A 2. § (1) bekezdés szerint nyilatkozattételre jogosult, a közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépését
megelőző napon bírósági vezetői megbízatással rendelkező bírót – ide nem értve a (4) bekezdés szerint
megbízott bírósági vezetőt – a közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépésének napjától, beosztásától
függően a rendes bírósági szervezetben vagy a közigazgatási bírósági szervezetben a korábbi bírósági vezetői
megbízatásának megfelelő javadalmazás illeti meg az eredeti megbízatása lejáratának időpontjáig, kivéve, ha más
rendes bírósági vagy közigazgatási bírósági vezetővé nevezik ki.
(3) A (2) bekezdéstől eltérően, a 2. § (1) bekezdés szerint nyilatkozattételre jogosult, a közigazgatási bíróságokról
szóló törvény hatálybalépését megelőző napon tanácselnöki kinevezéssel rendelkező bírót a közigazgatási
bíróságokról szóló törvény hatálybalépésének napjától, beosztásától függően a rendes bírósági szervezetben vagy
a közigazgatási bírósági szervezetben pályázat nélkül tanácselnökké kell kinevezni.
(4) Ha a közigazgatási és munkaügyi regionális kollégium kollégiumvezetőjének a tisztsége e törvény erejénél fogva,
a megbízatási időtartam letelte előtt szűnik meg, őt pályázat kiírása nélkül tanácselnöknek kell kinevezni.
(5) Az (1) bekezdésben megjelölt bírósági vezetői megbízatás betöltésére e törvény hatálybalépését követően pályázat
nem írható ki, e feladatok ellátására megbízás csak a közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépését
megelőző napig adható.

6. §

(1) A közigazgatási és munkaügyi bíróságra beosztott bírósági titkár, valamint a Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási
és Munkaügyi Regionális Kollégiumhoz beosztott bírósági titkár az OBH elnökéhez intézett nyilatkozatban kérheti
arra a közigazgatási törvényszékre való áthelyezését, amelynek illetékességi területe magában foglalja a bírósági
titkár álláshelye szerinti bíróság illetékességi területét. A Kúria Közigazgatási és Munkaügyi Kollégiumához beosztott
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(5)
(6)
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bírósági titkár és főtanácsadó a Kúria elnökéhez intézett nyilatkozatban kérheti választása szerint a Közigazgatási
Felsőbíróságra vagy valamely közigazgatási törvényszékre való áthelyezését. A nyilatkozatot úgy kell megtenni,
hogy az legkésőbb 2019. május 31. napjáig az OBH elnökéhez, illetve a Kúria elnökéhez megérkezzen.
Az (1) bekezdés szerinti határidő jogvesztő, a nyilatkozat nem vonható vissza.
Az (1) bekezdés szerinti határidő lejártát követő 3 napon belül az OBH elnöke, valamint a Kúria elnöke tájékoztatja
a minisztert a megtett nyilatkozatok adatairól.
Az (1) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelően nyilatkozatot tett bírósági titkárt a miniszter 2020. január 1-jei
hatállyal az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvényben (a továbbiakban:
Iasz.) áthelyezésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával helyezi át.
A nyilatkozatot nem tevő bírósági titkárt a szolgálati helye szerinti törvényszék elnöke, illetve a Kúria elnöke osztja be.
Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozat megtétele, vagy annak elmulasztása nem akadálya annak, hogy a titkár bármely
bírói vagy titkári álláshelyre pályázatot nyújtson be.

7. §

(1) Ha a fogalmazó e törvény hatálybalépéséig az Iasz. 3. § (3) bekezdésében foglalt joggyakorlati idő legalább felét
megszerezte, az OBH elnökéhez intézett nyilatkozatban kérheti arra a közigazgatási törvényszékre való áthelyezését,
amelynek illetékességi területe magában foglalja a bírósági fogalmazó álláshelye szerinti bíróság illetékességi
területét. A nyilatkozatot úgy kell megtenni, hogy az legkésőbb 2019. május 31. napjáig az OBH elnökéhez
megérkezzen.
(2) Az (1) bekezdés szerinti határidő jogvesztő, a nyilatkozat nem vonható vissza. A nyilatkozatot nem tevő fogalmazót
a szolgálati helye szerinti törvényszék elnöke osztja be.
(3) Az (1) bekezdés szerinti határidő lejártát követő 3 napon belül az OBH elnöke tájékoztatja a minisztert a megtett
nyilatkozatok adatairól.
(4) Az (1) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelően nyilatkozatot tett bírósági fogalmazót a miniszter
2020. január 1-jei hatállyal az Iasz. áthelyezésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával helyezi át.

8. §

(1) A miniszter 2019. június 15. napjáig megállapítja közigazgatási bíróságonként a rendszeresített igazságügyi
alkalmazotti létszámot az Iasz.-ban meghatározott igazságügyi alkalmazotti kategóriák szerint.
(2) A miniszter az (1) bekezdés szerinti igazságügyi alkalmazotti álláshelyek betöltésére – a bírósági fogalmazói és
titkári álláshelyek kivételével – felhívást tesz közzé. Az álláshelyek betöltése során előnyben kell részesíteni a felhívás
közzététele időpontjában közigazgatási és munkaügyi bíróságon szolgálati jogviszonyban álló, illetve ott szolgálatot
teljesítő igazságügyi alkalmazottat.
(3) A felhívásra jelentkezett igazságügyi alkalmazott végleges áthelyezéséről a miniszter, az Iasz. szerinti igazságügyi
szerv és az igazságügyi alkalmazott 2019. július 31. napjáig megállapodik.
(4) A (3) bekezdés szerinti megállapodás alapján az azzal érintett igazságügyi alkalmazottat 2020. január 1. hatállyal kell
áthelyezni.
(5) A (3) bekezdés szerinti megállapodással nem érintett, e § hatálya alá tartozó igazságügyi alkalmazott szolgálati
jogviszonya tekintetében nem alkalmazhatóak a szolgálati jogviszony megszűnésének az Iasz. a munkaköri
feladatok megszűnésével összefüggő rendelkezései. A nyilatkozatot nem tett igazságügyi alkalmazott a törvényszék
elnökéhez intézett nyilatkozatban kérheti a törvényszékre vagy bármely olyan járásbíróságra való áthelyezését,
amelynek illetékességi területét a megszűnő közigazgatási és munkaügyi bíróság illetékességi területe magában
foglalja. Az e bekezdés szerinti nyilatkozatot – a szolgálati út betartásával vagy postai úton – úgy kell megtenni,
hogy az legkésőbb 2019. szeptember 30. napjáig a törvényszék elnökéhez megérkezzen.
(6) A miniszter 2019. augusztus 31. napjáig pályázatot ír ki az (1) bekezdés szerint rendszeresített fogalmazói álláshelyek
harmadára. A pályázati eljárásra egyebekben az Iasz. rendelkezései az irányadóak.

9. §

(1) A 2. § (1) bekezdése szerinti határidő lejártát követő 3 napon belül az OBH elnöke, valamint a Kúria elnöke
tájékoztatja a minisztert a megtett nyilatkozatok adatairól.
(2) A korábban a közigazgatási szakágban rendszeresített bírói álláshelyek számára, a korábbi ügyforgalmi adatokra,
valamint a hatósági és közigazgatási perjogi szabályokra figyelemmel, a Közigazgatási Felsőbíróság megválasztott
elnöke véleményének ismeretében a miniszter bíróságonként megállapítja az előzetesen rendszeresített
közigazgatási bírói álláshelyek számát. Az adott közigazgatási bíróságon előzetesen rendszeresített közigazgatási
bírói álláshelyek száma nem lehet kevesebb, mint a 2. § (1) bekezdés szerint nyilatkozatot tett, és a nyilatkozat
alapján oda beosztandó bírák száma.
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(3) A közigazgatási bíróságon előzetesen rendszeresített álláshelyek számát és az egyes közigazgatási bíróságokhoz
a 3. § (2) bekezdése szerint beosztott bírák számát alapul véve, a miniszter közigazgatási bíróságonként megállapítja
a betöltetlen közigazgatási bírói álláshelyek számát.
(4) A miniszter 2019. július 15-ig pályázatot ír ki a (3) bekezdés szerinti betöltetlen közigazgatási bírói álláshelyek
legfeljebb felének megfelelő számú bírói álláshelyre közigazgatási bíróságonként.
(5) A pályázatokat a pályázati felhívásban foglalt határidőig, amely nem lehet későbbi, mint 2019. augusztus 31. napja,
a Közigazgatási Felsőbíróság megválasztott elnökéhez kell benyújtani.
(6) Ha az adott bírói álláshelyre kiírt pályázat eredménytelen, megismételt pályázatot kell kiírni.
(7) A pályázati eljárásra az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a közigazgatási bíróságokról szóló törvényt kell
alkalmazni.
10. §

(1) A 9. § (5) bekezdése szerint benyújtott pályázatokat véleményező bizottság (a továbbiakban: véleményező
bizottság) véleményezi, amelynek megbízatása 2019. december 31. napjáig tart.
(2) A véleményező bizottság elnöke a Közigazgatási Felsőbíróság megválasztott elnöke, nyolc tagjából
a)
négyet a 2. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot tett, legalább kiválóan alkalmas minősítésű, határozatlan
időre kinevezett bírák közül a miniszter sorsol ki, azzal, hogy két bíró tagjának a Kúrián szolgálatot teljesítő
bírák közül kell kikerülnie,
b)
nem bíró tagjaivá a kiemelkedő tudású elméleti jogászok vagy legalább tízévi, jogi területen folytatott
szakmai gyakorlattal rendelkező személyek közül egyet-egyet kér fel
ba)
az Országgyűlés igazságügyért felelős bizottsága,
bb)
a legfőbb ügyész,
bc)
a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter,
bd)
a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke.
(3) A kisorsolt bírák kötelesek a véleményező bizottság munkájában részt venni, és e feladatuk ellátása idejére őket
tárgyalási kedvezményben kell részesíteni.
(4) A (2) bekezdés
a)
a) pontja alapján kisorsolt személyekről a miniszter,
b)
b) pontja alapján felkértek személyéről a felkérő személy, illetve szerv
2019. július 15. napjáig tájékoztatja a véleményező bizottság elnökét.
(5) A véleményező bizottság tagja nem hívható vissza, e tevékenysége körében nem utasítható.
(6) A véleményező bizottság zárt ülést tart, amelyen csak a tagjai vehetnek részt. A véleményező bizottság érintett tagja
a napirendi pont tárgyalásán nem vehet részt.
(7) A véleményező bizottság határozatképes, ha az elnök, valamint három-három bíró és nem bíró tag jelen van.
Határozatképtelenség esetén nyolc napon belül megismételt ülést kell tartani, amely határozatképes, ha azon
az elnök és legalább négy tag jelen van.
(8) A véleményező bizottság első ülését az elnöke 2019. szeptember 15-ig hívja össze.
(9) A véleményező bizottság működésére egyebekben a közigazgatási bíróságokról szóló törvénynek az Országos
Közigazgatási Bírói Tanács Személyi Tanácsára vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

11. §

(1) A pályázaton az elérhető pontszám nyolcvan százalékában kizárólag a pályázó képzettségét, szakmai tudását és
megszerzett tapasztalatát kell tárgyilagosan értékelni (a továbbiakban: objektív pontszám), húsz százalékában
pedig a pályázónak a bírói hivatás gyakorlásához szükséges tárgyilagosan nem mérhető felkészültsége,
elhivatottsága értékelhető (a továbbiakban: meghallgatás pontszáma).
(2) A véleményező bizottság a pályaalkalmassági vizsgálaton alkalmas minősítést kapott pályázót az ülésén
meghallgatja. A meghallgatás előtt a Bjt.-ben meghatározott szempontok alapján, a közigazgatási bíróságokról
szóló törvényben meghatározott közigazgatási tapasztalatra figyelemmel kell legkésőbb 2019. október 10. napjáig
megállapítani az elért objektív pontszámot, amelyet a véleményező bizottság a pályázóval a meghallgatás előtt
közöl.
(3) A pályázó az objektív pontok számításának eredményét három napon belül a szolgálati bíróság előtt kifogásolhatja.
A szolgálati bíróság a kifogást, annak előterjesztését követő öt napon belül elbírálja, és döntését haladéktalanul
közli a pályázóval és a véleményező bizottsággal. Ha a szolgálati bíróság a kérelemnek helyt ad, az objektív pontok
számításáról szóló döntést megváltoztatja. A szolgálati bíróság döntésével szemben további jogorvoslatnak nincs
helye.
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(4) A véleményező bizottság a pályázó meghallgatását követően az (5) bekezdés szerint megállapítja a meghallgatás
pontszámát, amelyet haladéktalanul közöl a pályázóval.
(5) A véleményező bizottság tagjai a meghallgatás pontszámáról titkosan, nulla és a meghallgatáson elérhető
legmagasabb pontszám közötti egész számot adva szavaznak. A meghallgatás pontszámát a szavazatok számtani
közepe adja azzal, hogy annak megállapítása során a legalacsonyabb és legmagasabb szavazatot figyelmen kívül
kell hagyni.
(6) A véleményező bizottság a pályázók elért pontszáma alapján megállapítja a rangsort. A rangsor alapján
a ténylegesen elért legmagasabb pontszám nyolcvanöt százalékát elérő pályázók pályázati anyagát a pontszámok
megküldésével álláshelyenként folyamatosan, legkésőbb 2019. október 20. napjáig felterjeszti a miniszternek.
(7) A (6) bekezdéstől eltérően nem terjeszthető fel annak a pályázónak a pályázati anyaga, aki az elérhető pontszám
ötven százalékát nem érte el.
12. §

(1) A miniszter az azonos álláshelyre pályázókat meghallgathatja.
(2) A meghallgatáson a Közigazgatási Felsőbíróság megválasztott elnöke, valamint a véleményező bizottság
egy-egy, eseti jelleggel kijelölt bíró és nem bíró tagja, valamint a miniszter által felkért személyek vehetnek részt.
A meghallgatás a többi pályázó számára nem nyilvános.
(3) A miniszter a pályázatokkal kapcsolatos döntéseit álláshelyenként folyamatosan, legkésőbb 2019. november 15-ig
hozza meg. Ha a miniszter 2019. október 15. napját követően nyilvánítja a pályázatot eredménytelenné, az adott
álláshelyre a közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépését követően új pályázatot kell kiírni.

13. §

(1) A miniszter az első helyre rangsorolt
a)
nem bírói jogállású személy kinevezési javaslatát a köztársasági elnöknek felterjeszti, és a köztársasági elnöki
kinevezés után beosztja az elnyert közigazgatási bírói álláshelyre,
b)
bírói jogállású személy esetén dönt a bírónak az elnyert közigazgatási bírói álláshelyre való beosztásáról.
(2) Ha a miniszter a meghallgatást követően nem ért egyet a véleményező bizottság által felterjesztett rangsorral,
írásbeli indokolás mellett megváltoztathatja és a megváltoztatott rangsor alapján első helyre került
a)
nem bírói jogállású személy kinevezési javaslatát – mellékelve a véleményező bizottság által megállapított
rangsort és a rangsor megváltoztatásának indokait is –, a köztársasági elnöknek felterjeszti, és a köztársasági
elnöki kinevezés után beosztja az elnyert közigazgatási bírói álláshelyre,
b)
bírói jogállású személy esetén dönt a bírónak az elnyert közigazgatási bírói álláshelyre való beosztásáról.
(3) A miniszter a pályázatot a véleményező bizottság indokolt kezdeményezésére eredménytelenné nyilvánítja, ha
a)
egyetlen pályázat sem érkezik vagy azokat a véleményező bizottság valamely törvényi feltétel hiánya miatt
elutasította,
b)
egy pályázó sem érte el az elérhető pontszám ötven százalékát,
c)
valamennyi, a miniszternek felterjeszthető pályázó esetén a kinevezéssel a Bjt. szerinti összeférhetetlenség
jönne létre.
(4) A miniszter a pályázatot indokolt döntésével eredménytelenné nyilvánítja, ha
a)
a pályázat elbírálása során az elbírálási folyamatban résztvevők olyan súlyos eljárási szabálysértést követtek
el, amely nem orvosolható,
b)
a pályázat kiírását követően olyan körülmény merült fel, amelynek eredményeként az álláshelyet törvény
alapján pályázat kiírása nélkül szükséges betölteni.
(5) Ha pályázat alapján rendes bírósági bíró nyeri el a közigazgatási bírói álláshelyet, erről a miniszter haladéktalanul
tájékoztatja az OBH elnökét, kúriai bíró esetén a Kúria elnökét. A miniszter a bírót az OBH elnökével, kúriai bíró
esetén a Kúria elnökével folytatott egyeztetés alapján, de legkésőbb a tájékoztatást követő három hónapon belül
osztja be.
(6) A miniszter a (2) és (4) bekezdése szerinti indokolást a véleményező bizottságnak az ott megjelölt intézkedésével
egyidejűleg tájékoztatásul megküldi.

14. §

(1) A Közigazgatási Felsőbíróságon rendszeresített közigazgatási bírói álláshely betöltése esetén a közigazgatási bírói
pályázatra vonatkozó szabályokat az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A Közigazgatási Felsőbíróság megválasztott elnöke a 11. § (6) bekezdése szerint felterjesztett pályázathoz csatolja
az azzal kapcsolatos véleményét.
(3) Ha a Közigazgatási Felsőbíróság elnökének véleménye a véleményező bizottság által felterjesztett rangsortól eltér,
a miniszter a pályázókat a 12. § szerint meghallgatja, és annak eredményéhez képest a 13. § szerint jár el.
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15. §

(1) A közigazgatási törvényszék elnöki tisztségére – pályázati eljárás mellőzésével, a véleményező bizottság
álláspontjának kikérését követően, a jelölt meghallgatása után – a miniszter első ízben 2019. november 30. napjáig,
a törvényszéki elnöki és másodelnöki pályázatok egyidejű kiírása mellett 2020. január 1-jei hatállyal a pályázatok
elbírálásáig, de legfeljebb egyéves időtartamra megbízott elnököt bíz meg a közigazgatási törvényszékre beosztott,
határozatlan időre kinevezett bírák közül.
(2) A közigazgatási kollégium kollégiumvezetői tisztségére – pályázati eljárás mellőzésével a Közigazgatási Felsőbíróság
megválasztott elnökének javaslatára – a miniszter 2019. december 31. napjáig, egy ízben, a kollégiumvezetői
pályázatok egyidejű kiírása mellett, azok elbírálásáig, de legfeljebb egyéves időtartamra megbízott
kollégiumvezetőt bíz meg a közigazgatási bíróságra beosztott, határozatlan időre kinevezett bírák közül.
(3) Az 5. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel betöltetlen közigazgatási bírósági tanácselnöki pályázatokat
a miniszter 2020. január 15-ig írja ki. A pályázatokat 2020. március 31-ig el kell bírálni. A Közigazgatási Felsőbíróság
megválasztott elnöke 2019. december 15. napjáig a közigazgatási bíróságra beosztott, határozatlan időre kinevezett
bírák közül – elsősorban a tanács vezetésével megbízott bíráknak – megbízást ad az ítélkező tanácsok vezetésére
2020. január 1. és 2020. március 31. közötti időtartamra.

16. §

(1) A Közigazgatási Felsőbíróság megválasztott elnöke 2019. december 31. napjáig összeállítja a közigazgatási
bíróságok ideiglenes ügyelosztási rendjét, amely az ügyelosztási rend kiadásáig, de legfeljebb 2020. március 31.
napjáig alkalmazható.
(2) A törvényes bíróhoz való jog érvényesítése érdekében az ideiglenes ügyelosztási rend alapján kijelölt közigazgatási
bírótól az ügyelosztási rendre tekintettel ügyet elvonni nem lehet.

17. §

(1) A közigazgatási bíróság elnöke 2020. január 15-ig harminc napon belüli időpontra összehívja a közigazgatási
bíróság összbírói értekezletét, amely az első ülésén megválasztja a közigazgatási bírói tanács tagjait és az Országos
Közigazgatási Bírói Tanácsba (a továbbiakban: OKBT) delegált tagokat.
(2) A közigazgatási törvényszék elnöke haladéktalanul tájékoztatja a Közigazgatási Felsőbíróság elnökét az OKBT-be
delegált tagok megválasztásáról.
(3) Az OKBT alakuló ülését a Közigazgatási Felsőbíróság elnöke 2020. március 15-ig hívja össze.
(4) Az OKBT Személyi Tanácsának nem bíró tagjainak személyéről a felkérő személy, illetve szerv 2020. február 15.
napjáig tájékoztatja a Közigazgatási Felsőbíróság elnökét.

18. §

(1) Az a bíró, aki nem tett a 2. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot, a 2019. november 30. napját követően induló
közigazgatási jogvita elbírálásában nem vehet részt, ide nem értve azokat az ügyeket, amelyben törvény a döntésre
15 napos vagy annál rövidebb határidőt állapít meg. Erre figyelemmel szükség esetén az ügyelosztási rendet
módosítani kell.
(2) Közigazgatási perben 2019. december 15. napját követő időpontra tárgyalási határnap nem tűzhető. A közigazgatási
perben meghozott ügydöntő határozatokat 2019. december 31. napjáig írásba kell foglalni, és intézkedni kell azok
közlése iránt.
(3) A közigazgatási és munkaügyi bíróságok bírái, valamint a Fővárosi Törvényszék és a Kúria közigazgatási és
munkaügyi kollégiumának tagjai 2019. december 15-ig felterjesztik a törvényszék, illetve a Kúria elnökének a még el
nem bírált ügyek iratanyagát.
(4) A törvényszék, illetve a Kúria elnöke 2020. január 1-jét követően haladéktalanul, de legkésőbb 2020. január 15-ig
megküldi a (3) bekezdés szerinti ügyeket a hatáskörrel rendelkező, illetékes bíróságnak.
(5) A törvényes bíróhoz való jog elvére figyelemmel, a (3) bekezdés szerinti ügyben az a bíró jár el, aki az ügy elbírálását
2020. január 1-jét megelőzően megkezdte, feltéve, hogy a hatáskörrel rendelkező, illetékes bírósághoz osztották be.
(6) Azokban a 2019. december 20. után indult közigazgatási perekben, amelyek elintézésére törvény 8 napos vagy
annál rövidebb határidőt állapít meg, az ügyintézési határidő a megküldés időtartamával, de legfeljebb 8 nappal
meghosszabbodik.

19. §

(1) A 2020. január 1-jét megelőzően hozott, közigazgatási tárgyú jogegységi határozatokat az eltérő iránymutatást
tartalmazó, a közigazgatási bíróságokról szóló törvény szerint elfogadott jogegységi határozat meghozataláig kell
alkalmazni. A folyamatban lévő közigazgatási tárgyú jogegységi eljárások 2019. december 31. napján e törvény
erejénél fogva megszűnnek.
(2) 2020. január 1-jét követően közigazgatási elvi bírósági határozat és elvi bírósági döntés nem tehető közzé, és
a korábban közzétettek nem alkalmazhatóak.
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20. §

(1) A közigazgatási és munkaügyi bíróságok 2019. december 31-én megszűnnek.
(2) Munkaügyi perekben 2020. január 1-jétől első fokon a törvényszék mint munkaügyi bíróság jár el.
(3) A közigazgatási és munkaügyi regionális kollégiumok 2019. december 31-én megszűnnek. 2020. január 1. napjától
külön törvényben meghatározott számban és illetékességi területtel munkaügyi regionális kollégium működik,
amely a Bszi.-ben meghatározott feladatokat lát el. A Kúrián és a Fővárosi Törvényszéken működő közigazgatási és
munkaügyi kollégium elnevezése 2020. január 1. napjától munkaügyi kollégiumra változik.

21. §		
Az 1. § (5) bekezdésében foglalt személyi és tárgyi feltételek fedezetének biztosításáról a Kormány és
az OBH együttesen gondoskodik.
22. §

(1) A 2020. évi központi költségvetésről szóló törvényben a közigazgatási bíróságok költségvetését önálló fejezetként
kell tervezni.
(2) A 2020. évi központi költségvetés közigazgatási bíróságok fejezetére a miniszter tesz javaslatot. A 2020. évi
központi költségvetés közigazgatási bíróságok fejezetének tervezetét a Közigazgatási Felsőbíróság megválasztott
elnöke véleményezi. Ha az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti tájékoztató
kibocsátása időpontjában a Közigazgatási Felsőbíróság első elnökét még nem választották meg, a központi
költségvetés közigazgatási bíróságok fejezetének tervezetét az OBH elnöke véleményezi.
(3) A 2020. évi központi költségvetés közigazgatási bíróságok fejezetének országgyűlési tárgyalása során
egyebekben a közigazgatási bíróságokról szóló törvény rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy
ha a Közigazgatási Felsőbíróság első elnökét még nem választották meg, a Közigazgatási Felsőbíróság elnökének
a költségvetéssel összefüggő jogosítványait az OBH elnöke gyakorolja.
(4) A 2020. évi központi költségvetés tervezése során a rendes bíróságok költségvetését megállapító fejezetben
a közigazgatási bíróságok felállításával összefüggő módosításokat érvényesíteni kell.

23. §		
Az OBH elnöke és a miniszter 2019. június 30. napjáig megállapodnak a közigazgatási bíróságok működéséhez
szükséges
a)
vagyoni értékű jogok és szellemi termékek, a közigazgatási törvényszékek elhelyezésére szolgáló ingatlanok,
egyéb tárgyi eszközök körének megállapításáról és átadásáról,
b)
informatikai rendszerek interoperabilitásának biztosításához szükséges feltételekről, valamint
c)
az igazságügyi alkalmazottak e törvény szerinti végleges áthelyezésének elveiről.
24. §		
A Közigazgatási Felsőbíróság megválasztott elnöke 2019. október 15. napjáig javaslatot tesz a miniszternek
a közigazgatási bíróságok ideiglenes ügyviteli szabályainak megállapítására.

2. A közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépése
25. §		
A közigazgatási bíróságokról szóló 2018. évi CXXX. törvény 2020. január 1. napján lép hatályba.

3. Záró rendelkezések
26. §		
Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a 2. § (1) bekezdése, 6. §
(1) bekezdése és 7. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat formai és tartalmi követelményeit.
27. §		
Ez a törvény 2019. február 1. napján lép hatályba.
28. §		
E törvény 1–5. §-a, 15. §-a, 17. §-a, 19–20. §-a az Alaptörvény 25. cikk (8) bekezdése alapján sarkalatosnak
minősülnek.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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2018. évi CXXXII. törvény
a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek
jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról*

1. §		
A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról
szóló 2011. évi CCVI. törvény (a továbbiakban: Ehtv.) 1.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A lelkiismereti és a vallásszabadság mindenkit megillető alapvető jog, amely nem köthető semmilyen jogi
formához.”
2. §		
Az Ehtv. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A lelkiismereti és vallásszabadság joga a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának
szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti jogviszonyban, valamint a honvédek jogállásáról szóló törvény
szerinti jogviszonyban állók számára szolgálatteljesítésük során – a szervezet működési rendjével és a honvédelmi
kötelezettség teljesítésével összhangban – szabadon gyakorolható.”
3. §		
Az Ehtv. 6–9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„6. § Vallási közösség a természetes személyek minden olyan közössége, szervezeti formától, jogi személyiségtől
vagy elnevezéstől függetlenül, amely vallás gyakorlására alakult, és elsődlegesen vallási tevékenységet végez.
7. § (1) Vallási közösség működhet jogi személyiség nélkül, valamint jogi személyiséggel rendelkező szervezeti
formában.
(2) Jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség
a) a vallási egyesület,
b) a nyilvántartásba vett egyház,
c) a bejegyzett egyház és
d) a bevett egyház.
(3) A bevett egyház, a bejegyzett egyház, a nyilvántartásba vett egyház, illetve a vallási egyesület azonos hitelveket
valló, természetes személyekből álló, önkormányzattal rendelkező autonóm szervezet.
7/A. § (1) A jogi személyiségű vallási közösség tagjai vallási meggyőződésének megfelelően szabadon állapítja meg
vallási és ezen alapuló egyéb közcélú tevékenysége kereteit, szabályait, szervezeti formáját és elnevezését.
(2) A vallási közösség olyan világnézethez kapcsolódó tevékenységet folytat, amely természetfelettire
irányul, rendszerbe foglalt hitelvekkel rendelkezik, tanai a valóság egészére vonatkoznak, valamint sajátos
magatartáskövetelményekkel az emberi személyiség egészét átfogja (a továbbiakban: vallási tevékenység).
(3) Önmagában nem tekinthető vallási tevékenységnek
a) a politikai és érdekérvényesítő,
b) a pszichikai vagy parapszichikai,
c) a gyógyászati,
d) a gazdasági-vállalkozási,
e) a nevelési,
f ) az oktatási,
g) a felsőoktatási,
h) az egészségügyi,
i) a karitatív,
j) a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi,
k) a kulturális,
l) a sport-,
m) az állat-, környezet- és természetvédelmi,
n) a hitéleti tevékenységhez szükségesen túlmenő adatkezelési, valamint
o) a szociális
tevékenység.

* A törvényt az Országgyűlés a 2018. december 12-i ülésnapján fogadta el.
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(4) A vallási közösség kizárólag olyan vallási tevékenységet gyakorolhat, amely az Alaptörvénnyel nem ellentétes,
jogszabályba nem ütközik, és nem sérti más közösségek jogait és szabadságát.
7/B. § A vallási közösség az egyház megjelölést elnevezésében és a tevékenységére való utalás során
önmeghatározása céljából − a saját hitelvei szerinti tartalommal − használhatja.
7/C. § A vallási egyesület elnevezése az egyesületi különös formára való utalást nem tartalmazza.
8. § (1) Az állam a vallási közösségek irányítására, felügyeletére szervet nem működtethet, és nem hozhat létre.
(2) A vallási közösség hitelvei, belső törvénye, alapszabálya, szervezeti és működési szabályzata vagy azoknak
megfelelő más szabályzata (a továbbiakban együtt: belső szabály) alapján hozott határozat érvényre juttatására
állami kényszer nem alkalmazható, azt állami hatóság nem vizsgálhatja. A vallási közösség belső szabályon
alapuló döntését állami szerv nem módosíthatja vagy bírálhatja felül, a jogszabályban nem szabályozott belső
jogviszonyokból eredő jogviták elbírálására állami szervnek nincs hatásköre.
9. § (1) Az állam és a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösségek együttműködhetnek a közjó
előmozdításában. Az állam a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösségekkel történelmi és kulturális
értékeket megőrző, nevelési-oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és
ifjúságvédelmi, kulturális vagy sporttevékenység, valamint más közcélú tevékenység ellátására megállapodást
köthet történelmi és társadalmi szerepük, társadalmi elfogadottságuk, beágyazottságuk, szervezettségük,
az általuk hagyományosan végzett közcélú tevékenységek során szerzett tapasztalataik és − az együttműködéssel
érintett közcélú tevékenységek sajátosságaihoz igazodva − az azok ellátásához szükséges feltételek fennállásának
figyelembevételével.
(2) Az állam az (1) bekezdés szerinti kiemelkedő jelentőségű közcélú tevékenységeket szervezettségük, társadalmi
támogatottságuk, történelmi és társadalmi szerepük, valamint ilyen tevékenységek ellátása során szerzett
tapasztalataik alapján hosszú távon ellátni képes és kész, jogi személyiséggel rendelkező vallási közösségekkel
kérelmükre – határozatlan időre – átfogó együttműködési megállapodást (a továbbiakban: átfogó megállapodás)
köthet, amely a hitéleti támogatásra is kiterjedhet.”
4. §

(1) Az Ehtv. 2. alcím címe és 9/A–9/B. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. A vallási egyesület
9/A. § (1) Az azonos hitelveket valló természetes személyek vallásuk gyakorlása céljából, vallási tevékenység
végzésére vallási egyesületet hozhatnak létre.
(2) A vallási egyesületre az egyesületre vonatkozó szabályokat az e törvényben meghatározott eltérésekkel kell
alkalmazni.
9/B. § A vallási egyesület alapszabálya az egyesületre vonatkozó szabályoktól eltérően határozhatja meg
a) a tagsági jogviszony keletkezésének és a tagsági jogok gyakorlásának módját, valamint
b) azoknak a vallási egyesülettel jogviszonyban álló személyeknek a körét, feladatát és hatáskörét, akik az egyesület
ba) működésére vonatkozó belső döntés meghozatalára és ellenőrzésére, illetve
bb) ügyintézésére és képviseletére
jogosultak.”
(2) Az Ehtv. 9/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9/C. § (1) A vallási egyesülettel az állam határozott időre – legfeljebb öt évre – szóló megállapodást köthet egyes
közcélú tevékenységek ellátására, illetve a hitéleti tevékenység támogatására. A megállapodás – esetenként
legfeljebb az eredeti időtartamnak megfelelő mértékben – meghosszabbítható.
(2) A vallási egyesület jogosult a magánszemélyek által befizetett személyi jövedelemadó külön törvény szerint
felajánlott és meghatározott részére.”
5. §		
Az Ehtv. a 9/C. §-t követően a következő 3–3/B. alcímmel egészül ki:

„3. A nyilvántartásba vett egyház
9/D. § (1) A vallási egyesületet – kérelmére – nyilvántartásba vett egyházként kell nyilvántartásba venni, ha
a) részére a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtását megelőző 3 év átlagában legalább ezer magánszemély
ajánlotta fel befizetett személyi jövedelemadójának külön törvény szerint meghatározott részét, és
b) legalább
ba) 5 éve vallási egyesületként működik, vagy
bb) 100 éves szervezett formában történő önálló nemzetközi működéssel rendelkezik.
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(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a vallási egyesületet – kérelmére – nyilvántartásba vett egyházként akkor is
nyilvántartásba kell venni, ha
a) legalább ezer, Magyarországon lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező nyilvántartott tagja van,
b) legalább 5 éve vallási egyesületként működik, és
c) nyilatkozik arról, hogy hitéleti tevékenysége vagy közcélú tevékenysége érdekében az államháztartás
alrendszereiből, európai uniós forrásokból vagy nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott programokból,
pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül, egyedi döntés alapján támogatást a kérelem benyújtását követően
nem vesz igénybe.
(3) Az (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti nemzetközi működést
a) Magyarország kivételével legalább két országban egyházi státusszal rendelkező és – a kérelmező vallási
egyesülettel, illetve nyilvántartásba vett egyházzal – azonos hitelveket valló egyházak által kiállított igazolás,
b) Magyarország kivételével legalább két országban működő és azonos hitelveket valló egyházak, tagegyházak
szövetsége által a szövetségi tagságról kiállított igazolás, vagy
c) Magyarország kivételével legalább két országban működő részegyházakat összefogó világegyház által kiállított
részegyházi tagságról szóló igazolás
alapján kell megállapítani.
(4) A nyilvántartásba vett egyház jogosult a magánszemélyek által befizetett személyi jövedelemadó külön törvény
szerint felajánlott és meghatározott részére.
(5) A nyilvántartásba vett egyházzal az állam határozott időre – legfeljebb tíz évre – szóló megállapodást köthet
közcélú tevékenység ellátására, illetve a hitéleti tevékenység támogatására. A megállapodás – esetenként legfeljebb
az eredeti időtartamnak megfelelő mértékben – meghosszabbítható. A megállapodás alapján a nyilvántartásba vett
egyház külön törvény szerinti adó-, illetve azzal egy tekintet alá eső más kedvezményben részesülhet.
(6) A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény (a továbbiakban:
1990. évi IV. törvény) alapján egyházként, illetve az e törvény alapján alapcélként vallási tevékenységet végző
egyesületként, valamint vallási tevékenységet végző szervezetként történt folyamatos működés a vallási
egyesületként történő működés időtartamába akkor számít be, ha a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról,
valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény
módosításáról szóló 2018. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: Módtv.) hatálybalépését megelőző napon a vallási
közösség a vallási tevékenységet végző szervezetek nyilvántartásában szerepelt, vagy a Módtv. hatálybalépéséig
egyházként történő elismerési eljárást kezdeményezett, és az eljárás jogerősen még nem fejeződött be.

3/A. A bejegyzett egyház
9/E. § (1) A vallási egyesületet – kérelmére – bejegyzett egyházként kell nyilvántartásba venni, ha
a) részére a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtását megelőző 5 év átlagában legalább négyezer magánszemély
ajánlotta fel befizetett személyi jövedelemadójának külön törvény szerint meghatározott részét, és
b) legalább
ba) 20 éve vallási egyesületként működik, vagy
bb) 100 éves szervezett formában történő önálló nemzetközi működéssel rendelkezik.
(2) A nyilvántartásba vett egyházat – kérelmére – bejegyzett egyházként kell nyilvántartásba venni, ha
a) részére a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtását megelőző 5 év átlagában négyezer magánszemély ajánlotta
fel befizetett személyi jövedelemadójának külön törvény szerint meghatározott részét, és
b) legalább
ba) 15 éve nyilvántartásba vett egyházként működik, vagy
bb) 100 éves szervezett formában történő önálló nemzetközi működéssel rendelkezik.
(3) Az (1) bekezdéstől eltérően a vallási egyesületet – kérelmére – bejegyzett egyházként akkor is nyilvántartásba
kell venni, ha
a) legalább tízezer, Magyarországon lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező nyilvántartott tagja van,
b) legalább 20 éve vallási egyesületként működik, és
c) nyilatkozik arról, hogy hitéleti tevékenysége vagy közcélú tevékenysége érdekében az államháztartás
alrendszereiből, európai uniós forrásokból vagy nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott programokból,
pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül, egyedi döntés alapján támogatást a kérelem benyújtását követően
nem vesz igénybe.
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(4) A (2) bekezdéstől eltérően a nyilvántartásba vett egyházat – kérelmére – bejegyzett egyházként akkor is
nyilvántartásba kell venni, ha
a) legalább tízezer, Magyarországon lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező nyilvántartott tagja van,
b) legalább 15 éve nyilvántartásba vett egyházként működik, és
c) nyilatkozik arról, hogy hitéleti tevékenysége vagy közcélú tevékenysége érdekében az államháztartás
alrendszereiből, európai uniós forrásokból vagy nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott programokból,
pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül, egyedi döntés alapján támogatást a kérelem benyújtását követően
nem vesz igénybe.
(5) Az (1) bekezdés b) pont bb) alpontja és a (2) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti nemzetközi működést
a) Magyarország kivételével legalább két országban egyházi státusszal rendelkező és – a kérelmező vallási
egyesülettel, illetve nyilvántartásba vett egyházzal – azonos hitelveket valló egyházak által kiállított igazolás,
b) Magyarország kivételével legalább két országban működő és azonos hitelveket valló egyházak, tagegyházak
szövetsége által a szövetségi tagságról kiállított igazolás, vagy
c) Magyarország kivételével legalább két országban működő részegyházakat összefogó világegyház által kiállított
részegyházi tagságról szóló igazolás
alapján kell megállapítani.
(6) Az 1990. évi IV. törvény alapján egyházként, illetve az e törvény alapján alapcélként vallási tevékenységet
végző egyesületként, valamint vallási tevékenységet végző szervezetként történt folyamatos működés a vallási
egyesületként, illetve nyilvántartásba vett egyházként történő működés időtartamába akkor számít be, ha a Módtv.
hatálybalépését megelőző napon a vallási közösség a vallási tevékenységet végző szervezetek nyilvántartásában
szerepelt, vagy a Módtv. hatálybalépéséig egyházként történő elismerési eljárást kezdeményezett, és az eljárás
jogerősen még nem fejeződött be.
9/F. § (1) A bejegyzett egyházzal az állam határozott időre – legfeljebb 15 évre – megállapodást köthet közcélú
tevékenység ellátására, illetve a hitéleti tevékenység támogatására. A megállapodás – esetenként legfeljebb
az eredeti időtartamnak megfelelő mértékben – meghosszabbítható. A megállapodás alapján a bejegyzett egyház
külön törvény szerinti adó-, illetve azzal egy tekintet alá eső más kedvezményben részesülhet.
(2) A bejegyzett egyház jogosult a magánszemélyek befizetett személyi jövedelemadójának külön törvény szerint
felajánlott és meghatározott részére és annak állami kiegészítésére, illetve az ennek helyébe lépő juttatásra.

3/B. A bevett egyház
9/G. § (1) A bevett egyház az olyan bejegyzett egyház, amellyel az állam a közösségi célok érdekében történő
együttműködésről átfogó megállapodást kötött. Az átfogó megállapodás megkötése, illetve annak módosítása
során az állam nevében az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter (a továbbiakban:
miniszter) jár el.
(2) Átfogó megállapodás megkötése iránti kérelmet a bejegyzett egyház, vagy az ilyen megállapodással nem
rendelkező bevett egyház terjeszthet elő a miniszterhez. Amennyiben a Módtv. hatálybalépésekor már bevett
egyházzal az átfogó megállapodás létrejön, azt nem kötelező a (3) bekezdésben foglaltak szerint törvényben
kihirdetni. Amennyiben az átfogó megállapodás nem jön létre, az a bevett egyház jogállását nem érinti.
(3) Az (1) bekezdés szerinti átfogó megállapodást, illetve annak módosítását törvényben kell kihirdetni. A kihirdetést
és a melléklet kiegészítését kezdeményező törvényjavaslatot a Kormány a megállapodás hatályba lépését követő
30 napon belül az Országgyűléshez benyújtja. A bejegyzett egyház az átfogó megállapodás törvényben történő
kihirdetésének és a melléklet kiegészítésének a napjától minősül bevett egyháznak. Az átfogó megállapodásból
eredő jogok és kötelezettségek azonban az átfogó megállapodás hatályba lépésének időpontjától megilletik, illetve
terhelik a bejegyzett egyházat.
(4) A bevett egyház – a közösségi célok érdekében történő együttműködésre tekintettel – adó-, illetve azzal egy
tekintet alá eső más kedvezményben, valamint költségvetési támogatásban részesül. E támogatásokkal kapcsolatos
részletes szabályokat törvény állapítja meg.
(5) A bevett egyház jogosult a magánszemélyek befizetett személyi jövedelemadójának külön törvény szerint
felajánlott és meghatározott részére és annak állami kiegészítésére, illetve az ennek helyébe lépő juttatásra.
(6) A bevett egyházakat az e törvényben meghatározott jogok és kötelezettségek azonos módon illetik, illetve
terhelik.
(7) A bevett egyházakat a melléklet tartalmazza.”
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6. §		
Az Ehtv. 3. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„3/C. Az egyházi jogi személy”
7. §		
Az Ehtv. 10–11. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek, valamint az Ehtv. a következő 11/A. §-sal egészül ki:
„10. § Egyházi jogi személy a bevett egyház, a bejegyzett egyház és a nyilvántartásba vett egyház, továbbá azok
belső egyházi jogi személye.
11. § (1) A bevett egyház, a bejegyzett egyház, illetve a nyilvántartásba vett egyház belső szabálya szerint jogi
személyiséggel rendelkező egysége, szervezete vagy intézménye jogi személy.
(2) A belső egyházi jogi személy a bevett egyház, a bejegyzett egyház, illetve a nyilvántartásba vett egyház belső
szabálya szerint működik; a bevett egyház, a bejegyzett egyház, illetve a nyilvántartásba vett egyház belső egyházi
jogi személye a belső szabályban meghatározott viszonyokban a bevett egyház, a bejegyzett egyház, illetve
a nyilvántartásba vett egyház képviseletében jár el. A belső egyházi jogi személyre a bevett egyházra, a bejegyzett
egyházra, illetve a nyilvántartásba vett egyházra vonatkozó szabályokat megfelelően kell alkalmazni.
(3) A bevett egyház, a bejegyzett egyház, illetve a nyilvántartásba vett egyház közcélú tevékenységet ellátó
intézménye a bevett egyház, a bejegyzett egyház, illetve a nyilvántartásba vett egyház belső szabálya szerint belső
egyházi jogi személynek minősülhet. Nem minősül belső egyházi jogi személynek a bevett egyház, a bejegyzett
egyház, illetve a nyilvántartásba vett egyház által létrehozott gazdasági társaság, alapítvány és egyesület.
11/A. § A bevett egyház, a bejegyzett egyház, illetve a nyilvántartásba vett egyház belső szabálya a jogi személyre
törvényben meghatározott általános szabályoktól eltérően határozhatja meg
a) a bevett egyház, a bejegyzett egyház, a nyilvántartásba vett egyház és a belső egyházi jogi személy
aa) szervezetére és képviseletére,
ab) törvényes működésének biztosítékaira,
ac) átalakulására, egyesülésére, szétválására és jogutód nélküli megszűnésére, valamint
b) a belső egyházi jogi személy létesítésére
vonatkozó szabályokat.”
8. §		
Az Ehtv. a 12. §-t megelőzően a következő Fejezet címmel egészül ki, valamint az Ehtv. 12–18. §-a helyébe
a következő rendelkezések lépnek:

„II/A. FEJEZET
A JOGI SZEMÉLYISÉGGEL RENDELKEZŐ VALLÁSI KÖZÖSSÉG SZOLGÁLATÁBAN ÁLLÓ SZEMÉLY
12. § (1) Az egyházi személy a bevett egyház, a bejegyzett egyház, illetve a nyilvántartásba vett egyház belső
szabályában meghatározott, az egyházi jogi személy szolgálatában álló, egyházi szolgálatot sajátos egyházi
szolgálati viszonyban, munkaviszonyban vagy egyéb jogviszonyban teljesítő természetes személy.
(2) Az egyházi személy a hitéleti szolgálata során tudomására jutott, személyiségi jogot érintő információkat nem
köteles állami hatóság tudomására hozni.
(3) Az egyházi személy fokozott szabálysértési és büntetőjogi védelemben részesül.

III. FEJEZET
A JOGI SZEMÉLYISÉGGEL RENDELKEZŐ VALLÁSI KÖZÖSSÉG ÉS A BELSŐ EGYHÁZI JOGI SZEMÉLY
NYILVÁNTARTÁSA
4. A jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség nyilvántartása
13. § (1) A jogi személyiséggel rendelkező vallási közösséget – a bevett egyházakat kivéve – a Fővárosi Törvényszék
(a továbbiakban: bíróság) veszi nyilvántartásba. A bíróság kizárólagos illetékességgel jár el.
(2) A bíróság a bejegyzett egyházak, a nyilvántartásba vett egyházak és a vallási egyesületek nyilvántartásait
(a továbbiakban együtt: nyilvántartás) elkülönítetten vezeti.
(3) A nyilvántartásra az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a civil szervezetek bírósági nyilvántartására
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
13/A. § (1) A vallási egyesületként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem alapján a bíróság kizárólag azt
vizsgálja, hogy
a) a szervezet képviselői nyilatkoztak arról, hogy az alapítás vallási tevékenység végzése céljából történik, és ez az
alapszabályból megállapítható,
b) a szervezet által gyakorolni kívánt tevékenység a 7/A. § (2)–(4) bekezdésével nem ellentétes, és ez az
alapszabályból megállapítható,
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c) a szervezet elnevezése megfelel a 7/B. és 7/C. §-ban foglaltaknak a 20/A. § (2) bekezdésében foglaltakat is
figyelembe véve,
d) legalább tíz tag a szervezet vallási célra történő megalakulását kimondta, és elfogadta a szervezet alapszabályát,
e) a szervezet tagja legalább tíz, Magyarországon lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy, és
az alapszabály nem teszi lehetővé, hogy a szervezetnek nem természetes személy tagja is legyen, és
f ) a kérelmező csatolta az a)–e) pontban foglaltak igazolására szolgáló dokumentumokat.
(2) A bíróság az e § szerinti nyilvántartásba vétel iránti kérelmet kizárólag abban az esetben utasíthatja el, ha
a szervezet nem felel meg az (1) bekezdés a)–f ) pontjában meghatározott valamely feltételnek.
14. § (1) A bíróság a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösséget (e § alkalmazásában a továbbiakban:
kérelmező) kérelmére bejegyzett egyházként, illetve nyilvántartásba vett egyházként nyilvántartásba veszi, ha
a) a kérelmező elsődlegesen vallási tevékenységet végez, tanításának lényegét tartalmazó hitvallása és rítusa van, és
ez az alapszabályból megismerhető,
b) a 9/D. § (1)–(3) bekezdésében, illetve a 9/E. § (1)–(3) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülnek,
c) a kérelmező nyilatkozik arról, hogy tevékenysége és az alapszabálya a 7/A. § (2)–(4) bekezdésével nem ellentétes,
és ez az alapszabályból megállapítható,
d) a kérelmező nyilatkozik arról, hogy a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül számviteli és gazdálkodási
szabályok ismételt megsértése miatt vele szemben joghátrány nem került alkalmazásra, illetve ilyen eljárás nincs
folyamatban,
e ) a kérelmező nyilatkozik arról, hogy vele szemben a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül jogerős döntéssel
büntető intézkedés nem történt, illetve erre vonatkozó eljárás nincs folyamatban, és
f ) a kérelmező csatolta az a)-e) pontban foglaltak igazolására szolgáló dokumentumokat.
(2) A bíróság a kérelmezőt bejegyzett egyházként, illetve nyilvántartásba vett egyházként akkor veszi
nyilvántartásba, ha vele szemben nemzetbiztonsági kockázat nem merült fel. Ezen feltétel vizsgálata során a bíróság
a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény szerinti, a nemzetbiztonsági kockázati tényezők vizsgálatára
irányuló eljárás lefolytatását kezdeményezi.
(3) A 9/D. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja, valamint a 9/E. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja és (2) bekezdés
b) pont bb) alpontja szerinti feltétel vizsgálata során a bíróság egyházjogász, vallástörténész, vallástudós vagy
szociológus szakképzettségű és tudományos fokozattal rendelkező szakértő közreműködését veheti igénybe. Nem
kérhető fel szakértőként egyházi személy.
(4) A bíróság az e § szerinti nyilvántartásba-vétel iránti kérelmet kizárólag abban az esetben utasíthatja el, ha
a kérelmező nem felel meg az (1) bekezdés a)–f ) pontjában, valamint a (2) bekezdésben meghatározott valamely
feltételnek. Amennyiben a kérelmezővel szemben az (1) bekezdés d)–e) pontja szerinti eljárás folyamatban van,
a bíróság a nyilvántartásba-vételi eljárást a hivatkozott eljárás jogerős befejezéséig felfüggeszti.
(5) A 9/D. § (2) bekezdése, illetve a 9/E. § (3)–(4) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi eljárásokban az e §-ban
foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy a 9/D. § (1) bekezdés a) pontja, a 9/E. § (1) bekezdés a) pontja, valamint
a 9/E. § (2) bekezdés a) pontja szerinti feltételek teljesülésének igazolása helyett a 9/D. § (2) bekezdés c) pontja,
a 9/E. § (3) bekezdés c) pontja, valamint a 9/E. § (4) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatot kell csatolni.
14/A. § (1) Ha a 9/D. § (2) bekezdése alapján a nyilvántartásban szereplő nyilvántartásba vett egyház hitéleti
tevékenysége vagy közcélú tevékenysége érdekében az államháztartás alrendszereiből, európai uniós forrásokból
vagy nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott programokból, pályázati úton vagy pályázati rendszeren
kívül, egyedi döntés alapján támogatást vesz igénybe, ezt a tényt köteles a támogatás folyósítását követő 15 napon
belül a bíróságnak bejelenteni. A bejelentés alapján, annak kézhezvételét követő 8 napon belül a bíróság 15 napos
határidő tűzésével felszólítja a nyilvántartásba vett egyházat, hogy nyilatkozzon arról, hogy
a) a támogatás összegét a támogatást folyósító szervnek visszafizette, vagy
b) amennyiben a nyilvántartásba vett egyház a támogatás összegét nem fizeti vissza,
ba) kérelmezi a nyilvántartásba vett egyházak nyilvántartásából való törlését vallási egyesületként történő egyidejű
nyilvántartásba vételével, vagy
bb) vállalja a 9/D. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltétel teljesítését.
(2) A nyilvántartásba vett egyházat a bíróság törli a nyilvántartásba vett egyházak nyilvántartásából, és vallási
egyesületként veszi nyilvántartásba, ha a nyilvántartásba vett egyház
a) nem teljesíti a 9/D. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételt, vagy
b) elmulasztja a nyilatkozattételt.
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(3) Ha a 9/E. § (3) bekezdése alapján a nyilvántartásban szereplő nyilvántartásba vett bejegyzett egyház hitéleti
tevékenysége vagy közcélú tevékenysége érdekében az államháztartás alrendszereiből, európai uniós forrásokból
vagy nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott programokból, pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül
egyedi döntés alapján támogatást vesz igénybe, ezt a tényt köteles a támogatás megítéléséről való tudomásszerzést
követő 15 napon belül a bíróságnak bejelenteni. A bejelentés alapján, annak kézhezvételét követő 8 napon belül
a bíróság 15 napos határidő tűzésével felszólítja a nyilvántartásba vett bejegyzett egyházat, hogy nyilatkozzon arról,
hogy
a) a támogatás összegét a támogatást folyósító szervnek visszafizette, vagy
b) amennyiben a nyilvántartásba vett bejegyzett egyház a támogatás összegét nem fizeti vissza,
ba) kérelmezi a nyilvántartásba vett bejegyzett egyházak nyilvántartásából való törlését vallási egyesületként
történő egyidejű nyilvántartásba vételével, vagy
bb) vállalja a 9/E. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltétel teljesítését.
(4) A nyilvántartásba vett bejegyzett egyházat törli a bíróság a bejegyzett egyházak nyilvántartásából, és vallási
egyesületként veszi nyilvántartásba, ha a bejegyzett egyház
a) nem teljesíti a 9/E. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételt, vagy
b) elmulasztja a nyilatkozattételt.
(5) Ha a 9/E. § (4) bekezdése alapján a nyilvántartásban szereplő nyilvántartásba vett bejegyzett egyház hitéleti
tevékenysége vagy közcélú tevékenysége érdekében az államháztartás alrendszereiből, európai uniós forrásokból
vagy nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott programokból, pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül,
egyedi döntés alapján támogatást vesz igénybe, ezt a tényt köteles a támogatás megítéléséről való tudomásszerzést
követő 15 napon belül a bíróságnak bejelenteni. A bejelentés alapján, annak kézhezvételét követő 8 napon belül
a bíróság 15 napos határidő tűzésével felszólítja a nyilvántartásba vett bejegyzett egyházat, hogy nyilatkozzon arról,
hogy
a) a támogatás összegét a támogatást folyósító szervnek visszafizette, vagy
b) amennyiben a nyilvántartásba vett bejegyzett egyház a támogatás összegét nem fizeti vissza
ba) kérelmezi a nyilvántartásba vett bejegyzett egyházak nyilvántartásából való törlését nyilvántartásba vett
egyházként történő egyidejű nyilvántartásba vételével, vagy
bb) vállalja a 9/E. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltétel teljesítését.
(6) A nyilvántartásba vett bejegyzett egyházat a bíróság törli a bejegyzett egyházak nyilvántartásából, és
nyilvántartásba vett egyházként veszi nyilvántartásba, ha a bejegyzett egyház
a) nem teljesíti a 9/E. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételt, vagy
b) elmulasztja a nyilatkozattételt.
(7) A vallási egyesület vagy a nyilvántartásba vett egyház, vagy a bejegyzett egyház általános jogutódja.
(8) Ha az ügyész törvényben meghatározott jogkörében eljárva észleli, hogy a 9/E. § (3)–(4) bekezdése, vagy a 9/D. §
(2) bekezdése szerint nyilvántartásba vett bejegyzett egyház, illetve nyilvántartásba vett egyház az (1)–(3) bekezdés
szerinti bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, a 26. § (1) bekezdése szerint keresetet nyújt be. A bíróság
az ügyész keresete alapján az (1)–(3) bekezdésben meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazza.
14/B. § (1) A bíróság legkésőbb a 13/A. § (1) bekezdésében, a 14. § (1) bekezdésében meghatározott kérelem,
valamint a 26. § (1) bekezdése szerinti keresetlevél bírósághoz érkezésétől számított hatvan napon belül dönt
a nyilvántartásba vételről, a nyilvántartásból való törlésről vagy a kérelem, illetve a kereset elutasításáról.
(2) A bíróság az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül intézkedik a nyilvántartásba vételt elrendelő, az azt
elutasító, illetve a nyilvántartásból való törlésről rendelkező határozatnak a kérelmet benyújtó vallási közösség,
az ügyész és a miniszter részére történő kézbesítése iránt.
(3) A nyilvántartásba bejegyzett adatok változását – a változástól számított tizenöt napon belül – be kell jelenteni.
(4) A (3) bekezdés szerinti bejelentéshez kizárólag a változással érintett adatok igazolására szolgáló
dokumentumokat kell csatolni.
14/C. § (1) A kérelmet benyújtó vallási közösség nyilvántartásba vételét elrendelő, az azt elutasító, illetve
a nyilvántartásból való törlésről rendelkező határozat ellen
a) a kérelmet benyújtó vallási közösség képviselője,
b) a már nyilvántartásba vett jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség képviselője a 20/A. §-ban foglaltakra
hivatkozással, és
c) az ügyész
fellebbezéssel élhet.
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(2) A bíróság a jogerőre emelkedéstől számított 15 napon belül intézkedik a nyilvántartásba vételt elrendelő, az azt
elutasító, valamint a nyilvántartásból való törlésről rendelkező határozatnak a kérelmet benyújtó vallási közösség,
az ügyész és a miniszter részére történő kézbesítése iránt.
(3) A (2) bekezdésben foglaltakat a jogorvoslati eljárásban is alkalmazni kell.
15. § A nyilvántartás tartalmazza a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség
a) nevét, rövidített nevét, illetve a köznyelvben meghonosodott elnevezését,
b) székhelyét,
c) képviselőjének nevét, lakóhelyét,
d) a képviselet terjedelmét és módját, és
e) ha a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség ilyennel rendelkezik, címerének és logójának tartalmi
leírását.
16. § A miniszter az e törvénynek az adott bevett egyház mellékletbe történő felvételére vonatkozó módosítása
hatálybalépését követő 30 napon belül a bevett egyházat nyilvántartásba veszi.
16/A. § (1) A nyilvántartás tartalmazza a bevett egyház
a) nevét, rövidített nevét, illetve a köznyelvben meghonosodott elnevezését,
b) székhelyét,
c) képviselőjének nevét, lakóhelyét, a képviselet terjedelmét és módját,
d) ha a bevett egyház ilyennel rendelkezik, címerének és logójának tartalmi leírását.
(2) A nyilvántartásba a bevett egyház létesítő okiratának módosítása esetén be kell jegyezni a létesítő okirat
módosításának időpontját, valamint a módosítás nyilvántartásba vételéről szóló határozat számát és jogerőre
emelkedésének időpontját.
(3) A nyilvántartást a miniszter vezeti. A miniszter nyilvántartás-vezetéssel összefüggő döntésének bírósági
felülvizsgálatát a bevett egyház egészének vagy legfőbb szervének képviselője a közigazgatási döntések
felülvizsgálatára vonatkozó szabályok alapján kérheti.
(4) A nyilvántartás nem minősül közhiteles hatósági nyilvántartásnak.
17. § (1) A nyilvántartásba bejegyzett adatok változását, valamint a 16. § szerinti nyilvántartásba vételhez szükséges
adatokat – a változástól, illetve a létesítő okirat módosításától számított tizenöt napon belül – a bevett egyház
egészének, legfőbb szervének vagy a belső egyházi jogi személy közvetlen felettes egyházi szervének képviselője
a miniszternek bejelenti.
(2) A bevett egyház nyilvántartásba bejegyzett adatai nyilvánosak.
5. A belső egyházi jogi személy nyilvántartása
18. § (1) A belső egyházi jogi személyt a bíróság – bevett egyház esetében a miniszter – a bevett egyház,
a bejegyzett egyház, valamint a nyilvántartásba vett egyház egészének vagy legfőbb szervének képviselője
kérelmére, érdemi vizsgálat nélkül, de a 11. § (3) bekezdésének figyelembevételével veszi nyilvántartásba.
(2) A belső egyházi jogi személy nyilvántartásba vételére, valamint a nyilvántartásba bejegyzett adatok változására
a következő szabályokat kell alkalmazni:
a) a belső egyházi jogi személy nyilvántartásba vételére vonatkozó kérelmet a bevett egyház, a bejegyzett egyház,
illetve a nyilvántartásba vett egyház egészének, legfőbb szervének vagy a belső egyházi jogi személy közvetlen
felettes egyházi szervének képviselője terjesztheti elő, amelynek tartalmaznia kell a 15. §-ban, illetve 16/A. §
(1) bekezdésében foglalt, a belső egyházi jogi személyre vonatkozó adatokat,
b) a bíróság – a bevett egyház belső jogi személye esetében a miniszter – a belső egyházi jogi személy
nyilvántartásba vételére vonatkozó kérelmet kizárólag abból a szempontból vizsgálja, hogy az az a) pontban
foglaltaknak megfelel-e.
(3) A nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy jogi személyiségét a bevett egyház, bejegyzett egyház,
valamint a nyilvántartásba vett egyház egészének vagy legfőbb szervének, vagy az adott belső egyházi jogi személy
közvetlen felettes egyházi szervének a bíróságnál bejelentett képviselője, vagy a bejegyzett egyház, valamint
a nyilvántartásba vett egyház belső szabálya szerint erre feljogosított tisztségviselője igazolja.
(4) A belső egyházi jogi személy nyilvántartásba bejegyzett adatai nyilvánosak.”
9. §		
Az Ehtv. II/A. Fejezete a következő 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A. § (1) A vallási egyesület vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagja a vallási egyesület szolgálatában álló,
munkaviszonyban vagy egyéb jogviszonyban foglalkoztatott természetes személy.
(2) A vallási egyesület vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagjára a 12. § (2) és (3) bekezdését alkalmazni kell.”
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10. §		
Az Ehtv. a következő 15/A. §-sal egészül ki:
„15/A. § (1) A miniszter a bíróságtól a 14/C. § (2) bekezdése szerint kapott tájékoztatás alapján a jogi személyiséggel
rendelkező vallási közösségekről, ingyenesen bárki számára hozzáférhető elektronikus adatbázist vezet.
(2) Az adatbázis nem minősül közhiteles hatósági nyilvántartásnak.”
11. §		
Az Ehtv. IV. Fejezet címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„IV. FEJEZET
A JOGI SZEMÉLYISÉGGEL RENDELKEZŐ VALLÁSI KÖZÖSSÉG MŰKÖDÉSE”
12. §		
Az Ehtv. 6. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. A jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség támogatása”
13. §		
Az Ehtv. 19–19/C. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„19. § (1) A jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség részére a közcélú tevékenységek ellátásához az állam
költségvetési támogatást nyújt.
(2) A bevett egyház és belső egyházi jogi személye az általa vagy intézménye útján ellátott közcélú tevékenysége
után a hasonló tevékenységet folytató állami vagy helyi önkormányzati intézményekkel azonos mértékű
költségvetési támogatásra jogosult. A bejegyzett egyház, a nyilvántartásba vett egyház és ezek belső egyházi jogi
személyei az általuk vagy intézményeik útján ellátott közcélú tevékenységük után – erre vonatkozó megállapodás
alapján – legfeljebb a hasonló tevékenységet folytató állami vagy helyi önkormányzati intézményekkel azonos
mértékű költségvetési támogatásra jogosultak. A megállapodás megkötésénél figyelembe kell venni a 9. §
(1) bekezdésében foglalt feltételeket.
(3) Amennyiben az egyházi jogi személy önmaga vagy intézménye útján közfeladatot lát el, a közfeladatot
ténylegesen ellátó szervezet köteles a közfeladat ellátásával összefüggő közérdekű és közérdekből nyilvános
adatainak közzétételére. Amennyiben a közfeladatot ellátó intézmény szervezetileg nem különül el a fenntartótól,
abban az esetben is csak a közfeladat-ellátással ténylegesen összefüggő, elkülönítetten nyilvántartandó intézményi
adatokat kell közzétenni. A közzétételi kötelezettség egyik esetben sem terjed ki az egyház belső struktúrájára,
hitéleti tevékenységére, döntéshozatali mechanizmusára vonatkozó adatokra.
19/A. § (1) Az egyházi jogi személy az állam, a helyi önkormányzat vagy a nemzetiségi önkormányzat által
fenntartott nevelési-oktatási intézményben és az állam vagy az országos nemzetiségi önkormányzat által
fenntartott felsőoktatási intézményben − törvényben meghatározott módon − hitéleti oktatást szervezhet.
(2) A hitéleti oktatáshoz szükséges tárgyi feltételeket és más iskolai foglalkozással nem ütköző időpontját
törvényben meghatározottak szerint a nevelési-oktatási intézmény, illetve a felsőoktatási intézmény, a hitéleti
oktatásban közreműködő személyt az egyházi jogi személy biztosítja.
(3) A hitéleti oktatás költségeit – ideértve az (1) bekezdésben meghatározottakon túlmenően szervezett hitéleti
oktatás költségeit is – a bevett egyházzal, a bejegyzett egyházzal vagy a nyilvántartásba vett egyházzal kötött
megállapodás alapján az állam biztosítja.
19/B. § (1) A jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség bevételei elsősorban természetes személyek, jogi
személyek, illetve jogi személyiség nélküli szervezetek adományaiból és egyéb hozzájárulásaiból, valamint az ilyen
bevételek hasznaiból tevődnek össze.
(2) A jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség adományokat gyűjthet, amelyek után jogosult a társasági
adóról, osztalékadóról és a személyi jövedelemadóról szóló jogszabályok szerint igazolás kiadására.
(3) A jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség jogszabályban meghatározottak szerint az államháztartás
alrendszereiből, európai uniós forrásokból vagy nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott programokból,
pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül, egyedi döntés alapján támogatásban részesülhet.
19/C. § (1) A vallási egyesület a nem hitéleti célra nyújtott támogatásból származó bevételét és annak felhasználását
a számvitelről szóló törvény és a könyvvezetéshez kapcsolódó egyéb jogszabályok szerint tartja nyilván.
(2) A vallási egyesület és az egyházi jogi személy hitéleti célú bevételeit és azok felhasználását állami szerv nem
ellenőrizheti. Hitéleti célú bevételnek minősül különösen a személyi jövedelemadó meghatározott részének a vallási
egyesület, a bevett egyház, a bejegyzett egyház, illetve a nyilvántartásba vett egyház számára történő felajánlása,
a 9/F. § (2) bekezdése, illetve a 9/G. § (5) bekezdése szerinti esetekben annak költségvetési kiegészítése, az ennek
helyébe lépő juttatás, valamint az ingatlanjáradék és annak kiegészítése.
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(3) Az egyházi jogi személy nem hitéleti célra nyújtott költségvetési támogatásból származó bevételét és annak
felhasználását a számvitelről szóló törvény és a könyvvezetéshez kapcsolódó egyéb jogszabályok szerint tartja
nyilván.”
14. §		
Az Ehtv. 19/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„19/D. § (1) A vallási egyesület számára nem hitéleti célra nyújtott támogatás felhasználásának törvényességi
szempontok szerinti ellenőrzését az Állami Számvevőszék végzi.
(2) Az egyházi jogi személynek nem hitéleti célra nyújtott költségvetési támogatás felhasználásának törvényességi
szempontok szerinti ellenőrzését az Állami Számvevőszék végzi.”
15. §		
Az Ehtv. 7. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. A jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség működésének szabályai”
16. §		
Az Ehtv. 20–30. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„20. § (1) A jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség saját belső szabálya, hitelvei és szertartási rendje szerint
működik.
(2) A jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség részt vállalhat a társadalom értékteremtő szolgálatában, ennek
érdekében önmaga vagy e célra létrehozott intézménye útján olyan közcélú tevékenységet is elláthat, amelyet
törvény nem tart fenn kizárólagosan az állam vagy annak intézménye számára.
(3) A közcélú tevékenységet az egyházi jogi személy, illetve a vallási egyesület közvetlenül vagy intézményei útján,
vallási meggyőződésének megfelelően végzi, amire tekintettel a felvételhez és a foglalkoztatásra irányuló jogviszony
létesítéséhez, fenntartásához és megszüntetéséhez a világnézeti elkötelezettség természete vagy tartalma miatt
indokolt, annak megőrzéséhez és gyakorlásához szükséges és arányos feltételek határozhatók meg.
(4) Az Alaptörvény VIII. cikk (2) bekezdése vagy XII. cikk (1) bekezdése alapján létrejött szervezet által ellátott közcélú
tevékenységet e célból létrehozott vagy már működő belső egyházi jogi személy az ilyen szervezet egyetemes
jogutódjaként nem veheti át.
(5) A jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség a polgári jogi jogviszonyokban korlátozás nélkül részt vehet,
ennek keretében jogosult gazdasági társaságot és civil szervezetet létrehozni, azokban részt venni.
20/A. § (1) A jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség elnevezése, jelképrendszere, szertartásrendje, valamint
a köznyelvben meghonosodott neve fokozott jogvédelemben részesül.
(2) Más szervezet elnevezése vagy jelképe nem kelthet olyan benyomást, hogy a szervezet, illetve tevékenysége
más, korábban nyilvántartásba vett vallási közösség működéséhez kapcsolódik.
(3) A jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség elnevezését, jelképrendszerét és a köznyelvben
meghonosodott elnevezését − a vallási közösség erre vonatkozó kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül − más nem
használhatja. A kifejezett írásbeli hozzájárulás nélküli használatot jogosulatlan használatnak kell tekinteni.
20/B. § Ha az egyházi személy vagy a vallási egyesület vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagja nem a jogi
személyiséggel rendelkező vallási közösség más tagja számára végez szolgálatot vagy nyújt szolgáltatást, és akár
közvetlen, akár közvetett módon a tevékenysége a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösségével kapcsolatba
hozható, köteles az adott jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség nevét a szolgálat vagy szolgáltatás
felajánlása előtt jól látható módon feltüntetni, illetve nyilvánvalóvá tenni.
20/C. § A jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség − különösen a szertartások és a belső szabálya szerinti
működés zavartalansága érdekében −, a templom és a vallásgyakorlásra rendelt más hely, valamint a temető
fokozott szabálysértési és büntetőjogi védelemben részesül.
20/D. § A jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség számára – jogszabályban meghatározott
módon – biztosítani kell a jogszabálytervezetek és a jogalkotási koncepciók véleményezésének lehetőségét.

7/A. Az egyházi jogi személy működésének különös szabályai
21. § Közcélú tevékenységet ellátó egyházi jogi személynél az ilyen feladathoz kapcsolódóan foglalkoztatottak
munkaviszonyának tartalma a munkabér, munkaidő és pihenőidő vonatkozásában a közalkalmazotti jogviszonyhoz
igazodik azzal, hogy a foglalkoztatott javára történő eltérés megengedett. Az ilyen foglalkoztatottakra az állami
vagy a helyi önkormányzati intézmények foglalkoztatottaira vonatkozó központi bérpolitikai intézkedések azonos
feltételekkel terjednek ki.
22. § Az egyházi jogi személy jogszabályban meghatározott rendben végzett tábori lelkészi, valamint börtön- és
kórházlelkészi szolgálatot vagy más szolgálatot végezhet.
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23. § Az egyházi jogi személy az általa gyakorolt vallási tevékenységhez kapcsolódó személyes adatot a bejegyzett
egyház, illetve a nyilvántartásba vett egyház belső szabálya szerint kezeli, azokat az érintett hozzájárulásával −
halála esetén leszármazója hozzájárulásával − továbbíthatja vagy hozhatja nyilvánosságra.
23/A. § (1) A vallási egyesületre, mint a 9/A. § (2) bekezdése szerinti szervezetre vonatkozó támogatások és
kedvezmények az egyházi jogi személyek esetében megfelelően alkalmazandók.
(2) Az egyházi jogi személy céljai megvalósítása érdekében jogosult gazdasági-vállalkozási tevékenységnek nem
minősülő tevékenységet, valamint elsődlegesen végzett tevékenysége mellett gazdasági-vállalkozási tevékenységet
− a 20. § (5) bekezdésében meghatározott kereteken túl is − folytatni.
(3) Az egyházi jogi személy vonatkozásában nem minősül gazdasági-vállalkozási tevékenységnek
a) a hitéleti és a 9. § (1) bekezdésében foglalt tevékenységet szolgáló intézmény működtetése,
b) a hitélethez szükséges kiadvány, kegytárgy előállítása, értékesítése,
c) a kizárólag hitéleti tevékenységet szolgáló immateriális jószág, tárgyi eszköz és készlet értékesítése, ideértve
a liturgikus öltözet megtérítését is,
d) a hitéleti tevékenységhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásnyújtás, az ilyen tevékenységet szolgáló eszköz nem
nyereségszerzésre irányuló hasznosítása,
e) az egyházi személyek öngondoskodása céljára létrehozott nyugdíjintézet vagy nyugdíjalap működtetése, és
f ) az egyházi jogi személy nevének, rövidített nevének, köznyelvben meghonosodott elnevezésének, címerének,
illetve logójának más által történő használatához adott hozzájárulás.
(4) A (3) bekezdés szerinti tevékenység bevétele különösen
a) a szolgáltatás ellenértéke, díja, térítése,
b) a tevékenységhez kapcsolódó kártalanítás, kártérítés, kötbér, bánatpénz, bírság és adó visszatérítés,
c) a tevékenységhez kapcsolódóan visszafizetési kötelezettség nélkül kapott – pénzügyileg rendezett – támogatás,
juttatás, és
d) a szabad pénzeszközök betétbe, értékpapírba elhelyezése után a hitelintézettől, az értékpapír kibocsátójától
kapott kamatnak, osztaléknak, illetve az értékpapír hozamának olyan része, amelyet a gazdasági-vállalkozási
tevékenységnek nem minősülő tevékenység bevétele az összes bevételben képvisel.
(5) A bevett egyházak és belső egyházi jogi személyeik vonatkozásában nem minősül továbbá gazdaságivállalkozási tevékenységnek
a) sportintézmény működtetése, valamint a környezetvédelmi tevékenység folytatása,
b) az üdülő hasznosítása egyházi személy részére történő szolgáltatásnyújtás keretében,
c) az egyházi célra használt ingatlan részleges hasznosítása,
d) a temető fenntartása,
e) a környezetvédelmi tevékenységet vagy a 9. § (1) bekezdésében foglalt tevékenységet szolgáló immateriális
jószág, tárgyi eszköz és készlet értékesítése,
f ) a környezetvédelmi tevékenységhez és a 9. § (1) bekezdésében foglalt tevékenységet ellátó tevékenységhez
kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásnyújtás, az ilyen tevékenységet szolgáló eszköz nem nyereségszerzési célú
hasznosítása, és
g) az államtól vagy a helyi önkormányzattól átvállalt közfeladat ellátása során létrehozott termék, jegyzet, tankönyv,
kiadvány, tanulmány előállítása és értékesítése.

V. FEJEZET
A JOGI SZEMÉLYISÉGGEL RENDELKEZŐ VALLÁSI KÖZÖSSÉG ÁTALAKULÁSA ÉS MEGSZŰNÉSE
24. § (1) A jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg, az azt
elrendelő határozat jogerőre emelkedésének napján.
(2) Ha a bíróság a vallási egyesületet bejegyzett egyházként vagy nyilvántartásba vett egyházként nyilvántartásba
veszi, a vallási egyesületet egyidejűleg törli a vallási egyesületek nyilvántartásából.
(3) Ha a bíróság a nyilvántartásba vett egyházat bejegyzett egyházként nyilvántartásba veszi, a nyilvántartásba vett
egyházat egyidejűleg törli a nyilvántartásba vett egyházak nyilvántartásából.
(4) Ha a miniszter a bejegyzett egyházat bevett egyházként nyilvántartásba veszi, erről 15 napon belül értesíti
a bíróságot. A bejegyzett egyházat a bíróság a miniszter megkeresése alapján a miniszteri nyilvántartásba bejegyzés
időpontjára visszamenőleg törli a bejegyzett egyházak nyilvántartásából.
25. § (1) A jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség jogutódlással szűnik meg a jogi személyiséggel
rendelkező vallási közösség képviselőjének kérelmére, más jogi személyiséggel rendelkező vallási közösségbe való
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beolvadás, vagy azzal összeolvadás (a továbbiakban együtt: egyesülés), illetve két vagy több jogi személyiséggel
rendelkező vallási közösségre való különválás esetén.
(2) A bejegyzett egyház, illetve a nyilvántartásba vett egyház a 24. § (2) és (3) bekezdése szerint nyilvántartásból
törölt vallási egyesület vagy nyilvántartásba vett egyház általános jogutódja.
(3) A bevett egyház a 24. § (4) bekezdése szerint nyilvántartásból törölt bejegyzett egyház általános jogutóda.
(4) A jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség – a bevett egyház kivételével – akkor szűnik meg jogutód
nélkül, ha
a) feloszlását legfőbb szerve kimondta,
b) a bíróság megszünteti, vagy
c) a bíróság megállapítja megszűnését.
26. § (1) A bíróság az ügyész keresete alapján – a bevett egyház kivételével – megszünteti azt a jogi személyiséggel
rendelkező vallási közösséget, és elrendeli a nyilvántartásból való törlését,
a) amely az Alkotmánybíróság elvi véleménye alapján alaptörvény-ellenesen működik, vagy
b) amelynek a nyilvántartásba vételét meg kellett volna tagadni.
(2) A bíróság az ügyész keresete alapján – a bevett egyház kivételével – megszüntetheti azt a jogi személyiséggel
rendelkező vallási közösséget és elrendelheti a nyilvántartásból való törlését, amelynek tevékenysége súlyos,
szándékos és többszöri törvénysértést valósított meg.
(3) A bíróság az ügyész keresete alapján – a bevett egyház kivételével – megállapítja a jogi személyiséggel
rendelkező vallási közösség megszűnését és elrendeli a nyilvántartásból való törlését, ha tevékenységével felhagy,
és vagyonáról nem rendelkezik.
27. § Az Alkotmánybíróság elvi véleménye alapján az alaptörvény-ellenesen működő bevett egyház ilyen jogállása
az Országgyűlés erre vonatkozó döntése alapján megszűnik.
28. § (1) A bevett egyház jogutód nélkül szűnik meg, ha
a) a bevett egyház legfőbb szerve a bevett egyház feloszlásáról határoz,
b) a bevett egyház tevékenységével felhagy, és vagyonáról nem rendelkezik.
(2) A bevett egyház jogutóddal – a bevett egyház képviselőjének kérelmére – szűnik meg
a) más bevett egyházzal való egyesülés, vagy
b) két vagy több bevett egyházra való különválás
esetén.
28/A. § A Kormány a miniszter előterjesztésére a 27. és a 28. §-ban meghatározott esetben kezdeményezi
az Országgyűlésnél az érintett bevett egyház mellékletből való törlését, illetve egyesülés, különválás esetén
a melléklet módosítását.
29. § (1) A bevett egyház, a bejegyzett egyház és a nyilvántartásba vett egyház jogutód nélküli megszűnése
esetén elszámolási eljárásnak van helye, amelyre a jogutód nélkül megszűnő gazdasági társaság végelszámolására
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy az eljárásra a bíróság kizárólagosan illetékes.
(2) A jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség jogutód nélküli megszűnése esetén vagyona – a hitelezők
követeléseinek kielégítése után – az állam tulajdonába kerül, és közcélú tevékenységre kell fordítani.
(3) A vallási egyesület csak vallási egyesülettel egyesülhet és csak vallási egyesületekre válhat szét.
30. § (1) A bevett egyház, a bejegyzett egyház és a nyilvántartásba vett egyház jogutód nélküli megszűnése esetén
a bevett egyház, a bejegyzett egyház és a nyilvántartásba vett egyház belső egyházi jogi személye is jogutód nélkül
megszűnik.
(2) Belső egyházi jogi személy megszűnése esetén a vagyoni kérdéseket a bevett egyház, a bejegyzett egyház,
illetve a nyilvántartásba vett egyház belső szabálya határozza meg.”
17. §		
Az Ehtv. 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„31. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a) a 13/A. § (1) bekezdése és a 14. § (1) bekezdése szerinti kérelem tartalmát és benyújtásának rendjét,
b) a 13/A. § (1) bekezdés a)–e) pontja, valamint a 14. § (1) bekezdés a)–e) pontja szerinti feltételek igazolására
szolgáló dokumentumok tartalmát és benyújtásának rendjét,
c) a tábori lelkészi szolgálat végzésének szabályait,
d) a 13. § (2) bekezdése, a 16/A–17.§ és a 18. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartás részletes szabályait,
e) a 9/C. §, a 9/D. § (3) bekezdése, valamint a 9/F. § (1) bekezdése szerinti megállapodás megkötésére jogosult szerv
kijelölését és eljárásának szabályait,
rendeletben határozza meg.”
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18. §		
Az Ehtv. 33–37. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek, valamint az Ehtv. 10. alcíme a következő 38. §-sal
egészül ki:
„33. § E törvénynek a Módtv.-vel megállapított rendelkezéseinek hatálybalépésekor bevett egyházak jogállása nem
változik.
33/A. § (1) Az 1990. évi IV. törvény alapján egyházként létrejött, az 1990. évi IV. törvény alapján egyházként, illetve
az e törvény alapján alapcélként vallási tevékenységet végző egyesületként, valamint vallási tevékenységet végző
szervezetként folyamatosan működő, a Módtv. hatálybalépésekor vallási tevékenységet végző szervezetként
nyilvántartott vallási közösség a Módtv. hatálybalépésétől vallási egyesületnek minősül.
(2) A Módtv. hatálybalépésétől vallási egyesületnek minősül az 1990. évi IV. törvény alapján egyházként létrejött
olyan vallási közösség is, amelyre e törvény 2012. január 1-jétől 2012. augusztus 31-éig hatályos 34. § (1), (2) és
(4) bekezdésének hatálya kiterjedt, és amely
a) e törvény 2013. szeptember 1-jén hatályos 33. § (3) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti,
b) az 1993. évi XXXI. törvénnyel kihirdetett, az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában,
1950. november 4-én kelt Egyezmény 34. cikke szerinti, vagy
c) az egyházi jogállással kapcsolatos igényük érvényesítésével kapcsolatban külön jogszabályban meghatározott
törvényes határidőn belül más jogorvoslati
eljárást kezdeményezett.
(3) Az e törvény hatálybalépését követően alapcélként vallási tevékenységet végző egyesületként, valamint
a Módtv. hatálybalépésekor vallási tevékenységet végző szervezetként nyilvántartott vallási közösség
a Módtv. hatálybalépésétől vallási egyesületnek minősül.
34. § A bevett egyházakkal a Módtv. hatálybalépéséig megkötött megállapodásokat az Országgyűlés elismeri, és
azokat tiszteletben tartja.
35. § (1) E törvény 2019. április 14-én hatályos 33. § (3) és (4) bekezdése szerinti vallási közösség a Módtv.
hatálybalépésétől számított 45 napon belül kezdeményezheti a bíróságnál nyilvántartásba vett egyházként
történő nyilvántartásba vételét, ha e törvény 2019. április 14-én hatályos 33. § (4) bekezdése szerinti eljárást nem
kezdeményezett.
(2) Ha e törvény 2019. április 14-én hatályos 33. § (3) és (4) bekezdése szerinti vallási közösség a nyilvántartásba
vett egyházként történő nyilvántartásba vételét az (1) bekezdésben foglalt határidőben kezdeményezi, ügyében
a bíróság soron kívül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül dönt.
(3) Ha a bíróság e törvény 2019. április 14-én hatályos 33. § (3) és (4) bekezdése szerinti vallási közösséget
nyilvántartásba vett egyházként nyilvántartásba veszi, a vallási közösség a Módtv. hatálybalépésétől nyilvántartásba
vett egyháznak minősül.
(4) E törvény 2019. április 14-én hatályos 33. § (4) bekezdése szerinti vallási közösség e § szerinti nyilvántartásba
vétele során a 9/D. § (1) bekezdés a) pontja szerinti feltétel akkor is teljesül, ha az e törvény hatálybalépését
megelőző 3 év átlagában legalább ezer magánszemély ajánlotta fel befizetett személyi jövedelemadójának külön
törvény szerint meghatározott részét.
(5) E törvény 2019. április 14-én hatályos 33. § (4) bekezdése szerinti vallási közösség e § szerinti nyilvántartásba
vétele során a 14. § (1) bekezdés e) pontja szerinti feltétel akkor is teljesül, ha vele szemben az e törvény
hatálybalépését megelőző 5 éven belül a számviteli és gazdálkodási szabályok ismételt megsértése miatt nem került
alkalmazásra joghátrány.
(6) E törvény 2019. április 14-én hatályos 33. § (4) bekezdése szerinti vallási közösség esetében az 1990. évi
IV. törvény alapján egyházként, illetve az e törvény szerinti vallási közösségként történt folyamatos működés a 9/D. §
alkalmazásában a vallási egyesületként történő működés időtartamába beszámít.
36. § (1) E törvény 2019. április 14-én hatályos 33. § (3) és (4) bekezdése szerinti vallási közösség a Módtv.
hatálybalépésétől számított 45 napon belül kezdeményezheti a bíróságnál bejegyzett egyházként történő
nyilvántartásba vételét.
(2) Ha e törvény 2019. április 14-én hatályos 33. § (3) és (4) bekezdése szerinti vallási közösség a bejegyzett
egyházként történő nyilvántartásba vételét az (1) bekezdésben foglalt határidőben kezdeményezi, ügyében
a bíróság soron kívül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül dönt.
(3) Ha a bíróság e törvény 2019. április 14-én hatályos 33. § (3) és (4) bekezdése szerinti vallási közösséget bejegyzett
egyházként nyilvántartásba veszi, a vallási közösség a Módtv. hatálybalépésétől bejegyzett egyháznak minősül.
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(4) E törvény 2019. április 14-én hatályos 33. § (4) bekezdése szerinti vallási közösség e § szerinti nyilvántartásba
vétele során a 9/E. § (1) bekezdés a) pontja szerinti feltétel akkor is teljesül, ha az e törvény hatálybalépését
megelőző 5 év átlagában legalább négyezer magánszemély ajánlotta fel befizetett személyi jövedelemadójának
külön törvény szerint meghatározott részét.
(5) E törvény 2019. április 14-én hatályos 33. § (4) bekezdése szerinti vallási közösség e § szerinti nyilvántartásba
vétele során a 14. § (1) bekezdés e) pontja szerinti feltétel akkor is teljesül, ha vele szemben az e törvény
hatálybalépését megelőző 5 éven belül a számviteli és gazdálkodási szabályok ismételt megsértése miatt nem került
alkalmazásra joghátrány.
(6) E törvény 2019. április 14-én hatályos 33. § (4) bekezdése szerinti vallási közösség esetében az 1990. évi
IV. törvény alapján egyházként, illetve az e törvény szerinti vallási közösségként történt folyamatos működés a 9/E. §
alkalmazásában a vallási egyesületként történő működés időtartamába beszámít.
(7) Azon vallási közösségek esetében, amelyek egyházként történő elismerése iránti kérelmére vonatkozó eljárás
az Országgyűlés előtt folyamatban volt, de az Országgyűlés nem döntött, a bíróság e törvény 9/D. § (1) bekezdés
a) pontját nem vizsgálja.
37. § (1) A Módtv. hatálybalépésének napján megszűnnek
a) az Országgyűlés előtt folyamatban lévő, vallási tevékenységet végző szervezet egyházként történő elismerésére
irányuló eljárások,
b) a bíróság előtt folyamatban lévő, vallási tevékenységet végző szervezet nyilvántartásba vételére irányuló
eljárások,
c) e törvény 2013. augusztus 1-jén hatályos 14/B. § (2) bekezdése szerinti, folyamatban lévő közigazgatási hatósági
eljárások,
d) az Alkotmánybíróság 6/2013. (III. 1.) AB határozata alapján folyamatban lévő egyházi nyilvántartásba-vételi
eljárások, és
e) e törvény 2019. április 14-én hatályos 33. § (3) bekezdése szerinti vallási közösségek e törvény
2013. szeptember 1-jén hatályos 33. § (5) bekezdése szerinti végelszámolására irányuló eljárások.
(2) Az (1) bekezdés b)–d) pontja szerint megszűnt eljárások kezdeményező által benyújtott iratanyagát
az Országgyűlés Hivatala, a bíróság, illetve a miniszter a 28. § (1) bekezdésében foglalt naptól számított 30 napon
belül visszajuttatja a kezdeményezőhöz.
(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerint megszűnt eljárásokban a kezdeményező, illetve a miniszter által benyújtott
iratanyagot az Országgyűlés Hivatala a Módtv. hatálybalépését követő 15 napon belül a bíróságnak megküldi, és
erről a kezdeményezőt egyidejűleg értesíti.
38. § A vallási tevékenységet végző szervezetek nyilvántartására vonatkozó adatokat a bíróság a Módtv.
hatálybalépését követő harminc napon belül átvezeti a vallási egyesületek 12. § (2) bekezdése szerinti
nyilvántartásába. A változásbejegyzéssel összefüggő eljárás illeték- és díjmentes. A vallási tevékenységet
végző szervezet létesítő okiratát a Módtv-vel összefüggésben nem kell módosítani, ha a módosítás csak abból
az okból volna szükséges, hogy a létesítő okirat – különösen a szervezeti jelleg megjelölésében – a törvény
Módtv. hatálybalépését megelőző szóhasználatával él. Ha azonban a létesítő okirat egyéb okból módosul, a vallási
közösség köteles a Módtv-nek megfelelő változásokat azon átvezetni.”
19. §		
Az Ehtv. 10. alcíme a következő 38/A. §-sal egészül ki:
„38/A. § A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Katonai
és Ispotályos Rend (a továbbiakban: Szuverén Máltai Lovagrend) közötti Együttműködési Megállapodás
figyelembevételével a Szuverén Máltai Lovagrendet, és a Megállapodásban kijelölt szervezeteket megilletik a bevett
egyház belső egyházi jogi személye által igénybe vehető támogatások, illetve vonatkoznak rájuk a 20/A. §-ban és
a 20/C. §-ban foglalt rendelkezések.”
20. §		
Az Ehtv. 10. alcíme a következő 38/B. §-sal egészül ki:
„38/B. § Az a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség, amelyik e törvény hatálybalépését megelőzően
külön törvény alapján közfeladat ellátására megállapodást kötött, a megállapodásban foglalt feltételek szerinti
támogatásra jogosult.”
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21. §		
Az Ehtv. 55. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„55. § E törvény
a) 6–9. §-a, 9/C–12. §-a, 13–15. §-a, 16–19/C. §-a, 20–30. §-a, 33–38. §-a, 38/B. §-a, és melléklete az Alaptörvény
VII. cikk (5) bekezdése alapján,
b) 19/D. §-a az Alaptörvény 43. cikk (4) bekezdése alapján
sarkalatosnak minősül.”
22. §		
Az Ehtv. preambulumában az „Alaptörvény VII. cikk (4) bekezdése” szövegrész helyébe a „Alaptörvény VII. cikk
(5) bekezdése” szöveg lép.
23. §		
Hatályát veszti az Ehtv. 1. § (4) bekezdése.
24. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2019. április 15-én lép hatályba.
(2) A 9–10. § 2019. április 16-án lép hatályba.

25. §		
E törvény
a)
3. §-a, 4. § (2) bekezdése, 5–8. §-a, 11–13. §-a, 15–16. §-a, 18. §-a és 20. §-a az Alaptörvény VII. cikk
(5) bekezdése alapján,
b)
14. §-a az Alaptörvény 43. cikk (4) bekezdése alapján
sarkalatosnak minősül.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

2018. évi CXXXIII. törvény
az egyes migrációs tárgyú és kapcsolódó törvények módosításáról*
1. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosítása
1. §		
A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A magyar állampolgárság honosítással vagy visszahonosítással történő megszerzésével kapcsolatos
adatszolgáltatást – beleértve a 14. § (1) bekezdésében és a 20/A. §-ában meghatározott adatokat is –
az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételének helye szerint illetékes anyakönyvvezető, illetve a 4. § (3), (3a),
(6) és (7) bekezdése, illetve az 5. § alapján honosított esetében az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételének
helye szerint illetékes anyakönyvvezető, külképviseleten történt állampolgársági eskü vagy fogadalomtétel esetén
pedig az állampolgársági ügyekben eljáró szerv teljesíti
a) más anyakönyvvezetőnek, anyakönyvi szervnek,
b) a személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szervnek,
c) az idegenrendészeti hatóságnak,
d) menekült, oltalmazott, menedékes vagy befogadott jogállású személy esetében a menekültügyi hatóságnak,
valamint
e) a Központi Statisztikai Hivatalnak.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2018. december 12-i ülésnapján fogadta el.
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2. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása
2. §		
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96. § (3) bekezdés f ) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
[A 96. § (2) bekezdése alapján nyilvántartásba vett adatokból]
„f ) a menekültügyi hatóság az ellátások és támogatások megállapítása, folyósítása és a jogosultság ellenőrzése,
valamint a menekültügyi eljárás során az ügyfél által előadottak, illetve a jogszabályban foglalt feltételek
fennállásának ellenőrzése céljából a (2) bekezdés a), d) és f ) pontja,”
(szerinti adatok igénylésére jogosultak.)

3. A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosítása
3. §		
A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény 17. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
(Az érdekvédelem ellátása során, az adatok felhasználása céljának és az igényelt adatok körének megjelölésével a konzuli
szolgálat az adatkezelést szabályozó külön törvény alapján adatot igényelhet:)
„l) a menekültügyi nyilvántartásból.”

4. A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény módosítása
4. §		
A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 5. § (2) bekezdése d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Jövedelmi és vagyoni helyzetére tekintet nélkül rászorultnak tekintendő az a fél, aki)
„d) menekült, menedékes, menekültkénti vagy menedékeskénti, illetve hontalankénti elismerését kérő, továbbá
az ideiglenes vagy kiegészítő védelemben részesítését kérő személy, valamint a dublini átadás végrehajtása
érdekében menekültügyi őrizetbe vett külföldi, a jövedelmi és vagyoni helyzetéről tett nyilatkozata alapján
a számára biztosított ellátásra és támogatásra jogosult,”

5. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról
szóló 2007. évi I. törvény módosítása
5. §		
A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi
I. törvény (a továbbiakban: Szmtv.) 1. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Magyarország az e törvényben foglaltak szerint biztosítja a szabad mozgás és tartózkodás jogának gyakorlását)
„d) annak az EGT-állampolgárt kísérő vagy hozzá csatlakozó személynek, aki – abban az országban, ahonnan
érkeznek – az EGT-állampolgár eltartottja volt, vagy vele egy háztartásban élt, illetve akiről súlyos egészségügyi
okból az EGT-állampolgár személyesen gondoskodik és a hatóság a családtagként való beutazását és tartózkodását
engedélyezi.”
6. §		
Az Szmtv. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Olyan érvényes úti okmánnyal, amelynek érvényessége legalább három hónappal meghaladja a tervezett
távozása időpontját és a megelőző tíz éven belül bocsátották ki, valamint – amennyiben közvetlenül alkalmazandó
európai közösségi jogi aktus vagy nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – érvényes kilencven napot meg
nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító vízummal családtagként jogosult beutazni Magyarország területére
az a harmadik ország állampolgárságával rendelkező személy is, aki – abban az országban, ahonnan érkeznek –
az EGT-állampolgár eltartottja volt, vagy vele egy háztartásban élt, illetve akiről súlyos egészségügyi okból
az EGT-állampolgár személyesen gondoskodik.”
7. §

(1) Az Szmtv. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az eljáró idegenrendészeti hatóság engedélyezheti annak a személynek a családtagként történő tartózkodását,
aki – abban az országban, ahonnan érkeznek – a 6. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeket teljesítő
EGT-állampolgár eltartottja volt, vagy vele egy háztartásban élt, illetve akiről súlyos egészségügyi okból
az EGT-állampolgár személyesen gondoskodik.”
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(2) Az Szmtv. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdésben meghatározott személy jogszerű tartózkodása alatt a családtag jogállásával rendelkezik,
azzal a kivétellel, hogy tartózkodási jogát e jogcímen nem tartja meg az EGT-állampolgár halála, tartózkodási
jogának megszűnése esetén, vagy ha az EGT-állampolgár a tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott.”
8. §		
Az Szmtv. 15. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Amennyiben a harmadik országbeli állampolgár a 8. § (1) bekezdése szerinti kérelmét az eljáró idegenrendészeti
hatóság elutasítja, a harmadik országbeli állampolgár köteles Magyarország területét a (4) bekezdésben foglaltak
szerint elhagyni.”
9. §		
Az Szmtv. 40. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az idegenrendészeti kiutasítást a (2) bekezdés c) pontjában foglalt okból, törvényben meghatározott érdek
védelmével kapcsolatos feladatuk ellátása céljából a kormányrendeletben meghatározott rendvédelmi szervek
is kezdeményezhetik. Ha az idegenrendészeti kiutasítást a (2) bekezdés c) pontjában foglalt okból rendelik el,
a beutazási és tartózkodási tilalom időtartamára – a feladat- és hatáskörüket érintő esetben – a kormányrendeletben
meghatározott rendvédelmi szervek javaslatot tesznek. A javaslatban foglaltaktól az idegenrendészeti hatóság nem
térhet el.”
10. §		
Az Szmtv. 46. §-a a következő (3)–(4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Amennyiben a bíróság az őrizetben lévő kiutasított személy (2) bekezdés szerinti kérelme tárgyában döntést
hoz, a tárgyalás napján a tárgyaláson jelenlévő feleknek és érdekelteknek az ítélet írásba foglalt rendelkező részének
kiadmányát átadja és elektronikus úton is közli az eljáró idegenrendészeti hatósággal. A bíróság a tárgyalás
napját követő három munkanapon belül az ítéletet írásba foglalja, és elektronikus úton közli az idegenrendészeti
hatósággal.
(4) A bíróság határozata ellen további perorvoslatnak nincs helye.”
11. §		
Az Szmtv. 48. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A bíróság által elrendelt kiutasítást az eljáró idegenrendészeti hatóság végzéssel hajtja végre, amellyel szemben
– a végzés közlésétől számított huszonnégy órán belül az elrendelő idegenrendészeti hatóságnál – végrehajtási
kifogás terjeszthető elő.
(2) Ha a kiutasítás végrehajtásának a 34. §-ban meghatározott akadálya van, azt a bíróság által elrendelt kiutasítás
végrehajtásakor is figyelembe kell venni. A végrehajtási akadály fennállását ebben az esetben a büntetésvégrehajtási bíró állapítja meg. Az idegenrendészeti hatóság a büntetés-végrehajtási bíró eljárásának lefolytatását
a székhelye szerint illetékes ügyészség útján haladéktalanul kezdeményezi.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetben a kiutasított közvetlenül kérelemmel fordulhat a büntetésvégrehajtási bíróhoz a kiutasítási akadály megállapítása érdekében. Ha a kiutasított a büntetés-végrehajtási bíróhoz
címzett kérelmét az idegenrendészeti hatósághoz nyújtja be, azt – az idegenrendészeti hatóság véleményével
kiegészítve – haladéktalanul meg kell küldeni az idegenrendészeti hatóság székhelye szerint illetékes ügyészség
útján a büntetés-végrehajtási bírónak.”
12. §		
Az Szmtv. 49. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„49. § (1) Ha a büntetés-végrehajtási bíró a 34. §-ban meghatározott akadályra tekintettel a kiutasítás
végrehajthatóságának kizártságát állapította meg, a határozat jogerőre emelkedésétől számított két év letelte előtt
harminc nappal az eljáró idegenrendészeti hatóság a székhelye szerint illetékes ügyészség útján kezdeményezi
a kiutasítás végrehajthatóságának felülvizsgálatát.
(2) Ha a büntetés-végrehajtási bíró a kiutasítás végrehajtásának kizártságát állapította meg és a 34. §-ban
meghatározott akadály megszűnt, az idegenrendészeti hatóság a büntetés-végrehajtási bíró eljárásának
lefolytatását a székhelye szerint illetékes ügyészség útján haladéktalanul kezdeményezi.”
13. §		
Az Szmtv. 50. §-a a következő (2a)–(2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A kitoloncolást elrendelő határozatot vagy végzést az idegenrendészeti hatóság módosítja a kitoloncolás
végrehajtásának módja tekintetében, amennyiben azt a kitoloncolás végrehajtása során bekövetkezetett változások,
így különösen a kiutasított személy magatartása, vagy egyéb, a kitoloncolás végrehajtásának módját befolyásoló
tények indokolják. A módosító határozat vagy végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.
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(2b) A kiutasító döntésben meghatározott célországot az idegenrendészeti hatóság módosítja, amennyiben
azt a kiutasított személy felróható magatartása, így különösen állampolgársága vonatkozásában tett valótlan
tényközlése, vagy egyéb, a kiutasítás célországát befolyásoló tények indokolják. A módosító határozat vagy végzés
ellen végrehajtási kifogásnak van helye. A végrehajtási kifogás a határozat közlésétől számított huszonnégy órán
belül az elrendelő idegenrendészeti hatóságnál terjeszthető elő. A végrehajtási kifogás tárgyában hozott döntés
ellen jogorvoslatnak nincs helye.”
14. §		
Az Szmtv. 70. §-a a következő (3)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A regisztrációs igazolás, az EGT állampolgár családtagja tartózkodási kártyája és az állandó tartózkodási kártya
iránti kérelmet az ügyfél a Harmtv. 86/H. § (6) bekezdése szerinti idegenrendészeti ügyindítási elektronikus felületen
is előterjesztheti.
(4) Az idegenrendészeti ügyindítási elektronikus felületen benyújtott kérelem akkor minősül az idegenrendészeti
hatósághoz érkezettnek, ha a harmadik országbeli állampolgár vagy meghatalmazott képviselője
a) a kérelem díját lerótta, amennyiben az eljárás díjköteles és
b) személyazonosságának igazolása érdekében az eljáró idegenrendészeti hatóságnál legkésőbb a visszaigazolás
megküldésétől számított 15. napon megjelenik.
(5) Nem minősül a kérelem az idegenrendészeti hatósághoz érkezettnek, ha a kérelmet előterjesztő a díjfizetési vagy
a személyes megjelenési kötelezettségének a (4) bekezdés b) pontja szerinti határidőn belül nem tesz eleget.
(6) Az idegenrendészeti hatósághoz meg nem érkezettnek minősülő kérelmeket az idegenrendészeti hatóság
a visszaigazolást követő 16. napon törli, melyről az idegenrendészeti ügyindítási elektronikus felület útján
tájékoztatja az ügyfelet.”
15. §		
Az Szmtv. 81. § (2b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2b) Az eljáró idegenrendészeti hatóság
a) a kegyelmi eljárás során a legfőbb ügyész, illetve az igazságügyért felelős miniszter részére a 75. § (1) bekezdés
d) és e) pontjában,
b) az egyes bírósági eljárások elhúzódásával kapcsolatos vagyoni elégtétel érvényesítésével összefüggő
egyezségkötési eljárás és az alaptalanul alkalmazott szabadságkorlátozással összefüggő egyszerűsített kártalanítási
eljárás során – az eljárás lefolytatásához szükséges természetes személyazonosító adatokról, lakcím adatokról és
értesítési cím adatokról – az igazságügyért felelős miniszter részére a 75. § (1) bekezdésében
foglalt résznyilvántartásokból szolgáltathat adatot.”
16. §		
Az Szmtv. 82. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az idegenrendészeti hatóság e törvény szerinti eljárása során az ügyfél által előadottak, illetve a jogszabályban
foglalt feltételek fennállásának ellenőrzésére adatot igényelhet:
a) a felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szervtől a hallgatói jogviszony tartalmát illetően;
b) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott juttatások vonatkozásában
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott adatkezelő szervtől;
c) a helyi önkormányzatokról szóló törvény szerinti szervekről az általuk nyújtott szociális ellátások vonatkozásában;
d) az adóhatóságtól;
e) a munkaügyi hatóságtól;
f ) az állami foglalkoztatási szervtől;
g) az e törvényben meghatározott véleményezési eljárásokon túl Magyarország rendvédelmi- és nemzetbiztonsági
szerveitől.”
17. §		
Az Szmtv. a következő 94. §-sal egészül ki:
„94. § (1) A magyar állampolgárok harmadik országbeli állampolgár családtagjaira vonatkozó eljárásokban az egyes
migrációs tárgyú és kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Módtv.2.)
hatályba lépését követően indult és megismételt eljárásokban a Harmtv. rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Azon harmadik országbeli állampolgár, aki Módtv.2. hatálybalépésekor érvényes, magyar állampolgár
családtagja részére a Módtv.2. hatálybalépése előtt kiállított tartózkodási kártyával vagy állandó tartózkodási
kártyával rendelkezik, a tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya érvényességének lejártáig kérelmére
a Harmtv. 33. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a 35. § (1) és (1a) bekezdésében foglalt feltételek vizsgálata
nélkül nemzeti letelepedési engedélyt kap, kivéve, ha:
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a) a tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya megszerzése érdekében a harmadik országbeli állampolgár
az idegenrendészeti hatósággal hamis adatot, valótlan tényt közölt,
b) a tartózkodási kártya kiadásának alapjául szolgáló családi kapcsolatot a tartózkodási jog megszerzése érdekében
létesítette,
c) a letelepedésével kapcsolatosan a Harmtv. 33.§ (1) bekezdés c) pontjában és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok
állnak fenn,
d) a harmadik országbeli állampolgár büntetett előéletű, és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem
mentesült,
e) a magyar állampolgárral fennálló házasság a tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya kiadásától
számított három éven belül nem a házastárs halála miatt szűnt meg, vagy a harmadik országbeli állampolgár
családtag szülői felügyeleti joga megszűnt,
f ) a magyar állampolgárral tényleges életközösség nem áll fenn,
g) a magyar állampolgár harmadik országbeli állampolgár családtagja Magyarország területét hat hónapnál
hosszabb ideig elhagyta, vagy
h) a harmadik országbeli állampolgár családi kapcsolatra tekintettel kiadott tartózkodási kártyája vagy állandó
tartózkodási kártyája esetén magyar állampolgár házastársa Magyarország területét a külföldi letelepedés
szándékával elhagyta.
(3) A (2) bekezdés c) pontja tekintetében a Harmtv. letelepedési engedély kiadására vonatkozó szabályai szerint meg
kell keresni a kijelölt szakhatóságokat szakhatósági vélemény kérése céljából.
(4) A magyar állampolgár családtagjaként érvényes tartózkodási kártyával vagy állandó tartózkodási kártyával
rendelkező harmadik országbeli állampolgár tartózkodási kártyáját vagy állandó tartózkodási kártyáját vissza kell
vonni
a) (2) bekezdés a), b) és f )–h) pontjában meghatározott esetekben,
b) ha a harmadik országbeli állampolgár tartózkodása sérti Magyarország közrendjét, köz- vagy nemzetbiztonsági
érdekét.
(5) A (4) bekezdés b) pontjában meghatározott szakkérdésben a Harmtv. letelepedési engedély kiadására vonatkozó
szabályai szerint meg kell keresni a kijelölt szakhatóságokat szakhatósági vélemény kérése céljából.
(6) Amennyiben a magyar állampolgár harmadik országbeli állampolgár családtagja érvényes tartózkodási kártyával
vagy állandó tartózkodási kártyával rendelkezik és nem kaphat nemzeti letelepedési engedélyt, a Harmtv. általános
szabályai szerint kérelmezheti a tartózkodási engedély kiadását.
(7) A magyar állampolgár harmadik országbeli állampolgár családtagja a tartózkodási kártya vagy állandó
tartózkodási kártya érvényességi ideje alatt EK letelepedési kérelmet terjeszthet elő a Harmtv. szabályai szerint.”
18. §		
Az Szmtv. 129. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a törvény)
„d) a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló
2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendelet, a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye
egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. április 18-i
380/2008/EK tanácsi rendelet, valamint a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes
formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2017. október 25-i (EU)
2017/1954 európai parlamenti és tanácsi rendelet (22. §, 35. §, 76/A. §, 86. §);”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
19. §		
Az Szmtv.
a)
Preambulumában a „szabad mozgás és tartózkodás joga gyakorlásának biztosítása, valamint a magyar
állampolgárok magyar állampolgársággal nem rendelkező családtagjai tekintetében az egyenlő bánásmód
megteremtése” szövegrész helyébe a „szabad mozgás és tartózkodás joga gyakorlásának biztosítása
érdekében” szöveg,
b)
3. § (2) bekezdésben az „EGT-állampolgárt, illetve a magyar állampolgárt” szövegrész helyébe
az „EGT-állampolgárt” szöveg,
c)
3. § (2) bekezdésében az „EGT-állampolgárhoz, illetve magyar állampolgárhoz” szövegrész helyébe
az „EGT-állampolgárhoz” szöveg,
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d)
e)
f)
g)
h)
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11. § (1) bekezdés nyitó szövegében, 11. § (2) bekezdés a) pontjában és 11. § (2) bekezdés c) pontjában
az „EGT-állampolgár vagy a magyar állampolgár” szövegrész helyébe az „EGT-állampolgár” szöveg,
16. § (1) bekezdés c) pontjában az „EGT-állampolgárra vagy a magyar állampolgárra” szövegrész helyébe
az „EGT-állampolgárra” szöveg,
19. § (2) bekezdésében az „(1) és az (1a) bekezdésben” szövegrész helyébe az „(1) bekezdésben” szöveg,
47/B. §-ában a „2007. évi II. törvény” szövegrész helyébe a „2007. évi II. törvény (a továbbiakban: Harmtv.)”
szöveg,
69. §-ában az „a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi
II. törvény” szövegrész helyébe az „a Harmtv.” szöveg

lép.
20. §		
Hatályát veszti az Szmtv.
a)
1. § (1) bekezdés c) pontja,
b)
2. § b) pont bb), bd), bf ), bg) és bj) alpontja,
c)
7. §-a,
d)
8/A. §-a,
e)
11. § (4) bekezdése,
f)
16. § (2) bekezdése,
g)
19. § (1a) bekezdése,
h)
22. § (2a) bekezdése,
i)
23. § (2) bekezdése,
j)
41. § (2a) bekezdése,
k)
76/A. §-a.

6. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény
módosítása
21. §		
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (a továbbiakban:
Harmtv.) 1. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Magyarországon harmadik országbeli állampolgár egy jogcímen tartózkodhat. Amennyiben a tartózkodási
jogosultsággal rendelkező harmadik országbeli állampolgár meglévő jogcíme mellett más jogcímen kap
tartózkodásra jogosító engedélyt – ide értve a menedékjogról szóló törvény szerinti jogcímeket is – a korábbi
tartózkodási jogcímen kiadott tartózkodásra jogosító engedélyét az idegenrendészeti hatóság érvényteleníti.”
22. §		
A Harmtv. 2. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„d) családtag:
da) a harmadik országbeli állampolgár vagy a magyar állampolgár házastársa,
db) a harmadik országbeli állampolgár házastársával közös kiskorú gyermeke (ideértve az örökbefogadott és nevelt
gyermeket is),
dc) a harmadik országbeli állampolgár eltartott kiskorú gyermeke (ideértve az örökbefogadott és nevelt gyermeket
is), aki felett a harmadik országbeli állampolgár szülői felügyeleti jogot gyakorol,
dd) a harmadik országbeli állampolgár vagy a magyar állampolgár házastársának eltartott kiskorú gyermeke
(ideértve az örökbefogadott és nevelt gyermeket is), aki felett a házastárs szülői felügyeleti jogot gyakorol,
de) a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező, a szülői felügyeleti jogát gyakorló,
a magyar állampolgárral egy háztartásban élő személy;”
23. §		
A Harmtv. 2/A. § c) pont cb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:
fogadó szervezet:)
„cb) külön jogszabályban meghatározott kutatószervezet, felsőoktatási intézmény, oktatási intézmény, önkéntes
szolgálati rendszerért felelős szervezet, és a gyakornokokat fogadó szervezet;”
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24. §		
A Harmtv. 16. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A tartózkodási engedély (3) bekezdés szerinti meghosszabbítása a törvényben meghatározott feltételek
teljesítése esetén is kizárólag akkor engedélyezhető, amennyiben a tartózkodási engedély iránti kérelem
benyújtását megelőzően a harmadik országbeli állampolgár tartózkodása a bármely száznyolcvan napon belül
a kilencven napot meghaladta.”
25. §		
A Harmtv. „Tartózkodási engedély” című alcíme a következő 18/C. §-sal egészül ki:
„18/C. § A 18. § (1) bekezdés b) és d) pontjaiban foglalt esetben családi együttélés céljából kérelmezett tartózkodási
engedély kiadása vagy meghosszabbítása megtagadható, illetve a kiadott tartózkodási engedély visszavonható.”
26. §

(1) A Harmtv. 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Családi együttélés biztosítása céljából tartózkodási engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat,
aki tartózkodási, bevándorlási, letelepedési, ideiglenes letelepedési, nemzeti letelepedési vagy EK letelepedési
engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár, illetve magyar állampolgár, vagy külön törvény szerinti
tartózkodási kártyával vagy állandó tartózkodási kártyával rendelkező személy (a továbbiakban e § alkalmazásában:
családegyesítő) családtagja.”
(2) A Harmtv. 19. § (9) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
( A családegyesítés céljából kiállított tartózkodási engedély érvényességi ideje)
„b) legfeljebb öt év, amely alkalmanként legfeljebb öt évvel meghosszabbítható, ha a családegyesítő magyar
állampolgár vagy a 38. § (1) bekezdés b) pontja alapján kiadott EK letelepedési engedéllyel rendelkezik, vagy”

27. §

(1) A Harmtv. 20. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Jövedelemszerzés céljából tartózkodási engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat, akinek tartózkodási
célja, hogy)
„b) az a) pont hatálya alá nem tartozó esetben, gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéb – jövedelemszerzési
céllal létrejött – jogi személy vezető tisztségviselőjeként végezze tevékenységét.”
(2) A Harmtv. 20. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) és a (2) bekezdés szerinti keresőtevékenységet – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – az a harmadik országbeli
állampolgár folytathat, aki]
„c) keresőtevékenység folytatása céljából, jövedelemszerzés vagy munkavállalás céljából, családi együttélés
biztosítása céljából, kutatás céljából vagy tanulmányi célból kiadott tartózkodási engedéllyel, kutatói hosszú távú
vagy hallgatói mobilitási tartózkodási engedéllyel, továbbá kutatói rövid távú mobilitási igazolással vagy hallgatói
mobilitási igazolással,”
(rendelkezik.)
(3) A Harmtv. 20. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A tanulmányi célú és a hallgatói mobilitási tartózkodási engedéllyel, továbbá a hallgatói mobilitási igazolással
rendelkező harmadik országbeli állampolgár keresőtevékenységet a szorgalmi időszakban hetente legfeljebb
huszonnégy órában, szorgalmi időszakon kívül évente legfeljebb kilencven napon vagy hatvanhat munkanapon
végezhet teljes munkaidőben.”

28. §		
A Harmtv. 22/C. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Álláskeresési vagy vállalkozásindítási célú tartózkodási engedély érvényességi ideje legfeljebb kilenc hónap.”
29. §		
A Harmtv. 22/D. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Gyakornoki tevékenység folytatása céljából tartózkodási engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat, aki
igazolja, hogy)
„a) jóváhagyott gyakornokokat fogadó szervezettel kötött gyakornoki szerződés alapján gyakornoki tevékenység
folytatása céljából kíván Magyarország területén tartózkodni, és a fogadószervezet írásban kötelezettséget
vállalt arra, hogy a gyakornoknak az engedélyezett tartózkodás időtartamát meghaladó tartózkodása esetén
– amennyiben a gyakornok a szükséges anyagi fedezettel nem rendelkezik – megtéríti a kiutasításával kapcsolatban
felmerült költségeket,”
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30. §		
A Harmtv. 35. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Amennyiben a nemzeti letelepedési engedély iránti kérelem az (1a) bekezdésben foglalt érdek hiánya
miatt elutasításra kerül, a végleges elutasító döntéssel szemben indult közigazgatási perben a bíróság a döntés
megváltoztatására nem jogosult.”
31. §		
A Harmtv. 37. § (2) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Az idegenrendészeti hatóság az engedélyt visszavonja, ha)
„f ) a harmadik országbeli állampolgár kéri az engedély visszavonását.”
32. §		
A Harmtv. 41. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A visszairányítás, illetve a (2) bekezdésben meghatározott kiutasítás végrehajtásának nem akadálya, hogy
a harmadik országbeli állampolgár az ország területére történő beutazás érdekében hamis, hamisított vagy
más nevére szóló valódi közokiratot használt fel. Ilyen esetben a büntetőeljárás megindítását csak akkor kell
kezdeményezni, ha a visszairányítást, illetve a (2) bekezdés szerinti kiutasítást nem rendelik el.”
33. §

(1) A Harmtv. 41/A. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 21/A. § (3) bekezdése szerinti, valamint a 22/A. § (1) bekezdése szerinti mobilitást gyakorló harmadik országbeli
állampolgár jogosult Magyarország területére belépni, amennyiben rendelkezik]
„c) a 21/A. § (3) bekezdés vagy a 22/A. § (2) bekezdés szerinti értesítés másolatával, vagy ennek hiányában
igazolással arról, hogy a hallgató tanulmányai egy részét mobilitási intézkedéseket is magában foglaló uniós vagy
multilaterális program vagy két vagy több felsőoktatási intézmény közötti megállapodás keretében végzi, a kutató
esetében a fogadási megállapodás másolatával vagy a kutatószervezet levelével, amely tartalmazza legalább
a mobilitás időtartamát és a kutatószervezet címét, vagy a 21/A. § (7) bekezdés vagy a 22/A. § (4) bekezdés szerinti
igazolással.”
(2) A Harmtv. 41/A. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A beléptetést meg kell tagadni, amennyiben a harmadik országbeli állampolgár)
„b) nem rendelkezik az (1) bekezdés c) pontjában meghatározottakkal,”
(3) A Harmtv. 41/A. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 22/A. § (1) bekezdése szerinti kutatói rövid távú mobilitást gyakorló kutató családtagja jogosult Magyarország
területére belépni, amennyiben rendelkezik]
„c) a 22/A. § (8) bekezdés szerinti igazolással vagy a 22/A. § (5) bekezdés szerinti értesítés másolatával.”

34. §		
A Harmtv. 48. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az idegenrendészeti kiutasítás végrehajtásának nem akadálya, hogy a harmadik országbeli állampolgár
az ország területére történő beutazás érdekében hamis, hamisított vagy más nevére szóló közokiratot használt fel.
Ilyen esetben a büntetőeljárás megindítását csak akkor kell kezdeményezni, ha az idegenrendészeti kiutasítást nem
rendelik el.”
35. §

(1) A Harmtv. 49. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A bíróság által elrendelt kiutasítást az idegenrendészeti hatóság végzéssel hajtja végre, amellyel szemben
– a végzés közlésétől számított huszonnégy órán belül az elrendelő idegenrendészeti hatóságnál – végrehajtási
kifogás terjeszthető elő.”
(2) A Harmtv. 49. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A büntetés-végrehajtási intézet (2) bekezdésben meghatározott értesítésének kézhezvételét követően
az idegenrendészeti hatóság az (1) bekezdés szerinti végzés meghozatala előtt is intézkedhet a szabadságvesztésbüntetését töltő harmadik országbeli állampolgár személyazonosságának megállapítására.”

36. §

(1) A Harmtv. 52. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetben a kiutasított ugyanazon ítélet végrehajtása kapcsán egy alkalommal
közvetlenül kérelemmel fordulhat a büntetés-végrehajtási bíróhoz a kiutasítási akadály megállapítása érdekében.
Ha a kiutasított a büntetés-végrehajtási bíróhoz címzett kérelmét az idegenrendészeti hatósághoz nyújtja be, azt
– az idegenrendészeti hatóság véleményével kiegészítve – haladéktalanul meg kell küldeni az idegenrendészeti
hatóság székhelye szerint illetékes ügyészség útján a büntetés-végrehajtási bírónak.
(4) A büntetés-végrehajtási bíró eljárásának a kiutasítás végrehajtására halasztó hatálya van.”
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(2) A Harmtv. 52. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a büntetés-végrehajtási bíró a non-refoulement követelményére tekintettel a kiutasítás
végrehajthatóságának kizártságát állapította meg, a határozat jogerőre emelkedésétől számított két év letelte előtt
harminc nappal az eljáró idegenrendészeti hatóság a székhelye szerint illetékes ügyészség útján kezdeményezi
a kiutasítás végrehajthatóságának felülvizsgálatát.
(6) Ha a büntetés-végrehajtási bíró a kiutasítás végrehajtásának kizártságát állapította meg és a non-refoulement
akadálya megszűnt, az idegenrendészeti hatóság a büntetés-végrehajtási bíró eljárásának lefolytatását a székhelye
szerint illetékes ügyészség útján haladéktalanul kezdeményezi.”
37. §		
A Harmtv. 53. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) A kishatárforgalmi engedély, a tartózkodási engedély, az ideiglenes letelepedési engedély, a nemzeti letelepedési
engedély és az EK letelepedési engedély kérelmezésekor, a 29. § (1) bekezdés a)–b) és d)–f) pontja, valamint a 29. §
(1a) bekezdése szerinti humanitárius tartózkodási engedély kiadásakor, valamint a bevándorlási és letelepedési
engedély okmány cseréje és pótlása esetén az idegenrendészeti hatóság a harmadik országok állampolgárai
tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi
rendelet, a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló
1030/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. április 18-i, 380/2008/EK tanácsi rendelet, valamint a harmadik
országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK tanácsi
rendelet módosításáról szóló, 2017. október 25-i (EU) 2017/1954 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján jár el.”
38. §		
A Harmtv. 62. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(Az idegenrendészeti hatóság a harmadik országbeli állampolgár kijelölt helyen való tartózkodását rendelheti el, ha)
„h) a harmadik országbeli állampolgárral szemben idegenrendészeti eljárás van folyamatban.”
39. §		
A Harmtv. a 74/A. §-át követően a következő alcímmel egészül ki:

„Gyakornoki program és fogadó szervezet bejelentése
74/B. § (1) A fogadó szervezet az idegenrendészeti hatóságnak köteles előzetesen bejelenteni gyakornoki program
működtetését, és a bejelentett adatokban bekövetkezett változásokat. A fogadó szervezet a bejelentést elektronikus
azonosítást követően elektronikus úton terjeszti elő.
(2) Gyakornokokat fogadó szervezet lehet
a) a helyi önkormányzat;
b) a nemzetiségi önkormányzat a jogszabályban meghatározott közfeladatai körében;
c) a költségvetési szerv az alaptevékenysége körében;
d) a magyarországi székhelyű egyházi jogi személy a hitéleti, a közcélú és a működésével összefüggő tevékenysége
körében;
e) a Kormánnyal érvényes stratégiai partnerségi megállapodással rendelkező gazdasági társaság a stratégiai
együttműködési megállapodásban meghatározott képzés vonatkozásában.
(3) A bejelentés tartalmazza
a) a fogadó szervezet nevét, székhelyét és adószámát;
b) a gyakornoki program kezdetét és végét, megnevezését;
c) a gyakornoki program tartalmát.
(4) Ha a fogadó szervezet
a) egyházi jogi személy, az idegenrendészeti hatóság a bevett egyházak nyilvántartásából beszerzi, illetve ellenőrzi
a fogadó szervezet adatait, illetve nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy esetén a belső egyházi jogi
személy adatait,
b) gazdasági társaság, az idegenrendészeti hatóság a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel
beszerzi a fogadó szervezet cégkivonatát.
(5) A bejelentett adatokról az idegenrendészeti hatóság a fogadó szervezetek nyilvánossága és a gyakornokok
védelme érdekében nyilvántartást vezet. A nyilvántartásba vételről az idegenrendészeti hatóság a hiánytalan
bejelentés beérkezésétől számított 15 napon belül tájékoztatja a fogadó szervezetet. A nyilvántartásban szereplő
fogadó szervezet nevét az idegenrendészeti hatóság a honlapján közzéteszi.
(6) A fogadó szervezetek bejelentésére, az adatváltozás bejelentésére és a fogadó szervezetek nyilvántartásából
történő törlésre irányuló eljárások költségmentesek.
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(7) Az idegenrendészeti hatóság megtagadja a fogadó szervezet, illetve a gyakornoki program nyilvántartásba
vételét, valamint törli a nyilvántartásból a fogadó szervezetet, illetve a gyakornoki programot, ha a bejelentés nem
felel meg a (2)–(3) bekezdés szerinti feltételeknek vagy a gyakornok fogadása nem a (2) bekezdés e) pontja szerinti
fogadó szervezet cégnyilvántartásban meghatározott tevékenysége keretében történik.
(8) A (7) bekezdésben foglaltak vizsgálata során az idegenrendészeti hatóság állásfoglalást kérhet a foglalkoztatás
jellegével összefüggésben feladatot ellátó minisztériumoktól, valamint szakmai kamaráktól, továbbá a munkaügyi
hatóságtól és az állami foglalkoztatási szervtől. A megkeresett szerv állásfoglalását 5 munkanapon belül megküldi
az idegenrendészeti hatóságnak.
(9) Ha a bejelentési kötelezettségének a fogadó szervezet nem tesz eleget, az idegenrendészeti hatóság
határozatban – a jogsértés súlyának figyelembevételével – törli a fogadó szervezetet a gyakornokot fogadó
szervezetek nyilvántartásából és legfeljebb egy évre eltiltja gyakornok fogadásától.”
40. §

(1) A Harmtv. 78. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A hontalanság megállapítására irányuló kérelmet határozattal el kell utasítani, amennyiben a kérelmező)
„c) tartózkodása sérti vagy veszélyezteti Magyarország nemzetbiztonságát.”
(2) A Harmtv. 78. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A hontalanság megállapítására irányuló eljárásban a külön jogszabályban meghatározott hatóság azon
szakkérdésben, hogy a harmadik országbeli állampolgár veszélyezteti-e Magyarország nemzetbiztonságát,
az állásfoglalását húsz napon belül adja meg az eljáró idegenrendészeti hatóságnak.”

41. §		
A Harmtv. 86/H. §-a a következő (6)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az idegenrendészeti hatóság elektronikus információs rendszert üzemeltet (a továbbiakban: idegenrendészeti
ügyindítási elektronikus felület). Az idegenrendészeti ügyindítási elektronikus felületen az ügyfél regisztrációja
a) elektronikus azonosítási szolgáltatás útján vagy
b) elektronikus úton, természetes személyazonosító adatainak megadásával
történik.
(7) A (6) bekezdés b) pontja szerinti regisztráció esetében az ügyfél azonosítása a hatóság előtti első személyes
megjelenéssel történik meg. Az általa addig benyújtott dokumentumokat akkor lehet hitelesnek tekinteni, ha
azokat a személyes megjelenés során a magáénak ismeri el.
(8) A (6) bekezdés szerint regisztrált ügyfélnek a hatóság a részére kialakított és fenntartott, az idegenrendészeti
ügyindítási elektronikus felület által biztosított kézbesítési tárhelyre küldi meg a küldeményét. Az elektronikus
dokumentum kézbesítésére az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvény 14. §-ában és a 15. § (2) és (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket alkalmazni kell azzal
az eltéréssel, hogy ha a rendszer azt igazolja vissza, hogy a küldeményt a címzett kétszeri értesítése ellenére nem
vette át, az elektronikus dokumentumot kézbesítettnek kell tekinteni a második értesítés igazolásban feltüntetett
időpontját követő ötödik munkanapon.
(9) Azon eljárási cselekmények esetében, ahol a személyes megjelenés nem kötelező, a természetes személy ügyfél
az idegenrendészeti hatósággal a (6)–(8) bekezdésben és a Kormány rendeletében meghatározottak szerint is
tarthatja elektronikus úton a kapcsolatot. A regisztrált ügyféllel a hatóság azokban az eljárási cselekményekben,
ahol ezt e törvény lehetővé teszi, az idegenrendészeti ügyindítási elektronikus felületen keresztül tart kapcsolatot.
Az idegenrendészeti ügyindítási elektronikus felületen történő kapcsolattartás során az ügyfél által elektronikusan
alá nem írt dokumentum is elfogadható.”
42. §		
A Harmtv. 86/J. §-a a következő (6)–(12) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az (1)–(3) bekezdésben meghatározott kérelmet – a külképviseleten előterjesztett, valamint a 17/A. §
(1) bekezdés a) pontja alapján előterjesztett kérelmek kivételével – a harmadik országbeli állampolgár
az idegenrendészeti ügyindítási elektronikus felületen elektronikus regisztrálást követően elektronikus úton is
előterjesztheti.
(7) A kézbesített kérelem akkor minősül az idegenrendészeti hatósághoz érkezettnek, ha a harmadik országbeli
állampolgár vagy meghatalmazott képviselője
a) a kérelem díját lerótta, amennyiben az eljárás díjköteles és
b) a harmadik országbeli állampolgárnak az 53. § (1a) bekezdésének megfelelően – a (2)–(3) bekezdésben foglalt
kivétellel – az arcképmása, valamint az ujjnyomata rögzítése legkésőbb a visszaigazolás megküldésétől számított
15. napon megtörtént.
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(8) Nem minősül a kézbesített kérelem az idegenrendészeti hatósághoz érkezettnek, ha a kérelmet előterjesztő
a díjfizetési vagy a személyes megjelenési kötelezettségének a (7) bekezdés b) pontja szerinti határidőn belül nem
tesz eleget.
(9) A (4) bekezdésben meghatározott, ügyfél által aláírt és az ügyfél arcképével ellátott kérelmet a külön
jogszabályban meghatározott foglalkoztató vagy fogadó szervezet elektronikus azonosítást követően elektronikus
úton terjeszti elő.
(10) A (9) bekezdés szerinti kérelem nem minősül az idegenrendészeti hatósághoz érkezettnek, ha
a) a kérelmet nem a külön jogszabályban meghatározott foglalkoztató vagy fogadó szervezet terjesztette elő, vagy
b) a kérelem nem tartalmazza ügyfél aláírását és az arcképét, vagy
c) a kérelem díja nem került megfizetésre, amennyiben az eljárás díjköteles.
(11) A kézbesített kérelem a (10) bekezdésben foglaltak teljesítése esetén az idegenrendészeti hatósághoz érkezett
kérelemnek minősül. Erről a tényről az idegenrendészeti hatóság tájékoztatást küld.
(12) Az idegenrendészeti hatósághoz meg nem érkezettnek minősülő kérelmeket az idegenrendészeti hatóság
a visszaigazolást követő 16. napon törli, melyről idegenrendészeti ügyindítási elektronikus felület útján tájékoztatja
az ügyfelet.”
43. §		
A Harmtv. 86/K. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője, továbbá törvényben meghatározott esetben a foglalkoztató
a részére közölt hiánypótlási felhívásnak idegenrendészeti ügyindítási elektronikus felület útján is eleget tehet.
Az elektronikus úton benyújtott hiánypótlást az idegenrendészeti hatósághoz történő beérkezését követő
munkanapon az idegenrendészeti hatósághoz érkezettnek tekinteni.”
44. §		
A Harmtv. 86/M. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az idegenrendészeti hatóság az eljárást megszünteti, ha)
„j) a 86/E. §-ban vagy a 87/A. § (3a) bekezdésben foglaltak miatt az eljárás megszüntetésének van helye,”
45. §		
A Harmtv. 87/A. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (3) bekezdés szerinti hiánypótlásról a szakhatóság az idegenrendészeti hatóságot haladéktalanul értesíti. Ha
az ügyfél a kérelemre indult eljárásban a hiánypótlásra való felhívásnak nem tesz eleget, a szakhatóság a hiánypótlás
elmulasztásáról értesíti a hatóságot, amely – ha az eljárás hivatalbóli folytatásának nincs helye – az eljárást
megszünteti.”
46. §		
A Harmtv. 87/J. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a meghatalmazás a rendelkezési nyilvántartásban szerepel, erre az ügyfélnek, illetve az eljáró képviselőnek
az eljárás során hivatkoznia kell.”
47. §		
A Harmtv. 88/P. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Nincs helye jogorvoslatnak a tartózkodási engedély iránti eljárásokban az idegenrendészeti hatóság
kérelemnek helyt adó döntésével szemben.”
48. §		
A Harmtv. 88/Q. § (3) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Önálló fellebbezésnek van helye)
„f ) az iratbetekintési jog gyakorlására irányuló kérelem tárgyában hozott korlátozó vagy elutasító elsőfokú végzés
ellen.”
49. §		
A Harmtv. 89/B. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az ismeretlen helyen vagy külföldön tartózkodó beutazási és tartózkodási tilalom hatálya alatt álló harmadik
országbeli állampolgárral szemben a magyar állam által megtérítési kötelezettséggel megelőlegezett költségek
tekintetében elrendelt végzés végrehajtását az idegenrendészeti hatóság a beutazási és tartózkodási tilalom
fennállásáig hivatalból felfüggeszti. A végrehajtás felfüggesztésének időtartama alatt az elévülés nyugszik.”
50. §		
A Harmtv. 92. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az idegenrendészeti eljárások során, amennyiben külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási
díj nem került meghatározásra, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény rendelkezései szerint kell eljárni.”
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51. §		
A Harmtv. 92/C. §-a a következő 26. ponttal egészül ki:
(Az e törvény által szabályozott eljárások során az e törvényben meghatározott eltérésekkel alkalmazni kell az Ákr.)
„26. 81. § (2) bekezdés a) pontját.”
52. §

(1) A Harmtv. 96. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az idegenrendészeti hatóság a tartózkodási engedély iránti kérelem, valamint a mobilitással kapcsolatos
értesítés és a kiadott tartózkodási engedély, valamint mobilitási igazolás alapján a harmadik országbeli állampolgár
következő adatait kezeli:
a) a természetes személyazonosító adatok;
b) az arcképmás;
c) az úti okmány azonosító adatai;
d) a tartózkodás célja és tervezett időtartama, a korábbi szokásos tartózkodási hely szerinti országa;
e) a beutazásához és tartózkodásához szükséges feltételeket igazoló okiratokban szereplő adatok;
f ) a tartózkodási engedély, valamint mobilitási igazolás kiadása vagy meghosszabbítása iránti kérelem
elutasításának vagy a kifogásnak, valamint a tartózkodási engedély vagy mobilitási igazolás visszavonásának ténye,
azok indoka;
g) a kiadott (meghosszabbított) tartózkodási engedély, valamint mobilitási engedély száma, sorozatszáma,
érvényességi ideje;
h) az első beutazás és az utolsó kiutazás időpontja, a következő szokásos tartózkodási hely szerinti országa;
i) a szálláshely címe;
j) a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló,
a Tanács 2002. június 13-i 1030/2002/EK rendelet, a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye
egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. április 18-i
380/2008/EK tanácsi rendelet, valamint a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes
formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2017. október 25-i (EU)
2017/1954 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti arcképmás és ujjnyomat;
k) az arcképmáshoz rendelt, az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló törvényben
meghatározott technikai kapcsoló szám.”
(2) A Harmtv. 96. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés a)–i) pontjában meghatározott adatokat az idegenrendészeti hatóság a tartózkodási
engedély iránti kérelem elutasítása, vagy a mobilitási értesítés elleni kifogás esetén annak időpontjától, a kiadott
(meghosszabbított) tartózkodási engedély vagy mobilitási igazolás esetén annak érvényességi idejének lejártát,
illetve visszavonását követő öt évig kezeli.”

53. §		
A Harmtv. a következő 105/A. §-sal egészül ki:
„105/A. § Az idegenrendészeti hatóság a gyakornokot foglalkoztató szervezetek következő adatait kezeli:
a) a fogadó szervezet nevét, székhelyét és adószámát;
b) a gyakornoki program kezdetét és végét, megnevezését;
c) a gyakornok program folytatásától eltiltott szervezet esetén a tilalom kezdetének és megszűnésének időpontját,
valamint a tilalom okát.”
54. §

(1) A Harmtv. 106. § (1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1b) A legfőbb ügyész, illetve az igazságügyért felelős miniszter a kegyelmi eljárás során a 102. § (1) bekezdés a), c)
és d) pontja, valamint a 104. § (1) bekezdése szerinti résznyilvántartásokból igényelhet adatokat. Az igazságügyért
felelős miniszter az egyes bírósági eljárások elhúzódásával kapcsolatos vagyoni elégtétel érvényesítésével
összefüggő egyezségkötési eljárás és az alaptalanul alkalmazott szabadságkorlátozással összefüggő egyszerűsített
kártalanítási eljárás során – az eljárás lefolytatásához szükséges természetes személyazonosító adatokról, lakcím
adatokról és értesítési cím adatokról – az idegenrendészeti résznyilvántartásokból igényelhet adatokat.”
(2) A Harmtv. 106. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az idegenrendészeti hatóság e törvény szerinti eljárása során adatot igényelhet:)
„c) a közvetlen hozzáférés útján a körözési nyilvántartásból,”

36166

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 208. szám

(3) A Harmtv. 106. § (4) bekezdése a következő i)–l) ponttal egészül ki:
(Az idegenrendészeti hatóság e törvény szerinti eljárása során adatot igényelhet:)
„i) a felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szerv által vezetett felsőoktatási információs
rendszerből,
j) törvényben meghatározott esetben az adóhatóságtól,
k) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott juttatások vonatkozásában
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott adatkezelő szervtől,
l) az e törvényben meghatározott szakhatósági eljárásokon túl Magyarország rendvédelmi- és nemzetbiztonsági
szerveitől.”
55. §

(1) A Harmtv. 111. § (1) bekezdése a következő u) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza:)
„u) a kérelem idegenrendészeti ügyindítási elektronikus felületen történő előterjesztésének részletes szabályait.”
(2) A Harmtv. 111. § (1c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1c) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a jövedelemszerzési, munkavállalási vagy egyéb célú tartózkodási
engedély jövőbeni benyújtását adott ország(ok) állampolgárai vonatkozásában rendeletben korlátozza, ha azok
létszáma Magyarország számára közbiztonsági vagy nemzetbiztonsági kockázatot jelenthet.”

56. §

(1) A Harmtv. 120. § (1a) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény)
„c) a harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, önkéntes szolgálat,
diákcsereprogramok vagy oktatási projektek, és au pair tevékenység céljából történő beutazásának és
tartózkodásának feltételeiről szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/801 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)
(2) A Harmtv. 120. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény)
„b) a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló,
a Tanács 2002. június 13-i 1030/2002/EK rendelet, a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye
egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. április 18-i
380/2008/EK tanácsi rendelet, valamint a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes
formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2017. október 25-i (EU)
2017/1954 európai parlamenti és tanácsi rendelet [53. §, 67. §, 96. §, 99. §, 111. §];”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

57. §		
A Harmtv.
a)
30. § (1) bekezdés j) pontjában a „vagy f ), g) pontja alapján” szövegrész helyébe a „vagy f ), g), h) pontja
alapján” szöveg,
b)
42. § (6) bekezdés b) pontjában az „és” szövegrész helyébe a „vagy” szöveg,
c)
46. § (2a) bekezdésében a „kérelmének helyt ad és az eljáró idegenrendészeti hatóság döntését hatályon
kívül helyezi” szövegrész helyébe a „kérelme tárgyában döntést hoz” szöveg,
d)
49. § (2) bekezdésében a „véglegessé vált kiutasítás” szövegrész helyébe a „jogerős kiutasítás” szöveg,
e)
86/O. § (1) bekezdésében a „napon” szövegrész helyébe a „munkanapon” szöveg,
f)
87/N. § (1) bekezdésében az „ügyféllel történő” szövegrész helyébe az „előbb történt” szöveg
lép.
58. §		
Hatályát veszti a Harmtv.
a)
86/K. § (2) bekezdése,
b)
87/M. § (4) bekezdése.

7. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosítása
59. §		
A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Met.) 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Magyarországon e törvény hatálya alá tartozó külföldi egy jogcímen tartózkodhat. Amennyiben az e törvény
hatálya alatt álló e törvényben meghatározott magyarországi tartózkodásra jogosító jogcíme mellett más
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jogcímen igényel magyarországi tartózkodásra jogosító engedélyt – ide nem értve a menedékjogi kérelem ismételt
előterjesztését –, az ügyfelet írásban tájékoztatni kell, hogy az újonnan kért engedély megadásával egyidőben
e törvény szerinti tartózkodásra jogosító jogcíme visszavonásra kerül.”
60. §		
A Met. 5. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az elismerését kérő köteles)
„a) a menekültügyi hatósággal együttműködni, így különösen: feltárni a menekülésének körülményeit, személyes
adatait közölni és személyazonosságának tisztázását elősegíteni, okmányait és a nála lévő okiratokat átadni;”
61. §

(1) A Met. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Genfi Egyezmény 1. cikk F. pont b) alpontjának alkalmazása során súlyos, nem politikai bűncselekménynek
minősül az a cselekmény, amelynek elkövetésénél – figyelemmel az összes körülményre, így a bűncselekmény
által elérni kívánt célra, a bűncselekmény indítékára, az elkövetés módjára, a felhasznált vagy felhasználni kívánt
eszközre – a bűncselekmény köztörvényi jellege túlnyomó a politikai jelleghez képest.”
(2) A Met. 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Nem lehet menekültként elismerni azt a külföldit, akit a bíróság
a) szándékos bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen ötévi vagy azt meghaladó tartamú szabadságvesztésre
ítélt,
b) jogerősen szabadságvesztésre ítélt visszaesőként, többszörös visszaesőként vagy erőszakos többszörös
visszaesőként elkövetett bűncselekmény elkövetése miatt,
c) az élet, a testi épség, az egészség elleni bűncselekmény, az egészséget veszélyeztető bűncselekmény, az emberi
szabadság elleni bűncselekmény, a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmény, a köznyugalom
elleni bűncselekmény, a közbiztonság elleni bűncselekmény vagy a közigazgatás rendje elleni bűncselekmény
elkövetése miatt jogerősen háromévi vagy azt meghaladó tartamú szabadságvesztésre ítélt.”

62. §		
A Met. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A menekültügyi hatóság az elismerést visszavonja, ha a menekülttel szemben a 8. § (5) bekezdése szerinti kizáró
ok áll fenn.”
63. §		
A Met. 15. § a) pont ab) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem lehet oltalmazottként elismerni azt a külföldit, akiről megalapozottan feltételezhető, hogy)
„ab) vele szemben a 8. § (5) bekezdése szerinti kizáró ok áll fenn;”
64. §

(1) A Met. 21. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem lehet menedékesként elismerni azt a külföldit,)
„c) akivel szemben a 8. § (5) bekezdése szerinti kizáró ok áll fenn.”
(2) A Met. 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés a) pont ab) alpontja alkalmazása során súlyos, nem politikai bűncselekménynek minősül
az a cselekmény, amelynek elkövetésénél – figyelemmel az összes körülményre, így a bűncselekmény által elérni
kívánt célra, a bűncselekmény indítékára, az elkövetés módjára, a felhasznált vagy felhasználni kívánt eszközre –
a bűncselekmény köztörvényi jellege túlnyomó a politikai jelleghez képest.”

65. §		
A Met. 22. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti okmány megfelel a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye
egységes formátumának megállapításáról szóló a Tanács 2002. június 13-i 1030/2002/EK rendeletben, a harmadik
országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK
rendelet módosításáról szóló, 2008. április 18-i 380/2008/EK tanácsi rendeletben, valamint a harmadik országok
állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK tanácsi
rendelet módosításáról szóló, 2017. október 25-i (EU) 2017/1954 európai parlamenti és tanácsi rendeletben
foglaltaknak.”
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66. §

(1) A Met. 31/A. § (1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1b) Az (1a) bekezdés alapján őrizetbe vett külföldire a menekültügyi őrizet időtartama alatt az elismerését kérőre
vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandók. A menekültügyi őrizet megszüntetését, továbbá az átadás
meghiúsulását követően – az őrizet megszüntetésével egyidőben meghozott, rendelkezésre állást biztosító
intézkedésre vonatkozó döntés kivételével – az idegenrendészeti szabályok alkalmazásának van helye.”
(2) A Met. 31/A. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A menekültügyi őrizetnek a (8) bekezdés a), c), d), illetve f ) pontja alapján történő megszüntetése esetén
a menekültügyi hatóság az elismerését kérő számára kijelölt tartózkodási helyet rendel el. A menekültügyi őrizetnek
a (8) bekezdés e) pontja alapján történő megszüntetése esetén a menekültügyi hatóság kijelölt tartózkodási helyet
rendelhet el.”

67. §

(1) A Met. 32/C. § d)–i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az e törvény által lefolytatott eljárások során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
(a továbbiakban: Ákr.)]
„d) 25. § (1) bekezdés b) pontja,
e) 27–28. §,
f ) 29. § (2)–(3) bekezdés,
g) 53–54. §,
h) 62. § (1)–(2) bekezdés,
i) 64. § (1) bekezdés,”
(előírásait az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.)
(2) A Met. 32/C. §-a a következő j)–n) pontokkal egészül ki:
[Az e törvény által lefolytatott eljárások során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
(a továbbiakban: Ákr.)]
„j) 81. § (2) bekezdés a) pontja,
k) 90. §,
l) 113. § (2) bekezdés a) és c) pontja,
m) 114. § (2) bekezdés,
n) 122. §”
(előírásait az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.)

68. §		
A Met. 32/Y. §-a a következő (12)–(13) bekezdéssel egészül ki:
„(12) A kötelezett kérelmére a menekültügyi hatóság vezetője – a végrehajtás foganatosítása előtt – indokolt
esetben kamatmentes részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyezhet.
(13) A menekültügyi hatóság vezetőjének döntése ellen indult közigazgatási perben a bíróság a döntés
megváltoztatására nem jogosult.”
69. §		
A Met. 43. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Amennyiben a meghallgatás zártcélú távközlő hálózat útján történik, a harmadik országbeli állampolgár jogi
képviselője a meghallgatás helyszínén lehet jelen.”
70. §		
A Met. 72/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerés visszavonására irányuló eljárást az eljárás megindításától
számított 60 napon belül kell lefolytatni.”
71. §		
A Met. 75/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„75/A. § (1) A menekültkénti, oltalmazottkénti és befogadottkénti elismerés feltételei fennállásának felülvizsgálata
során a VII. Fejezet és az 57–68. § rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni.
(2) A menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerés felülvizsgálatára irányuló eljárást az eljárás megindításától
számított 60 napon belül kell lefolytatni.”
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(1) A Met. 83. § (1) bekezdése a következő w)–z) ponttal egészül ki:
(A menekültügyi nyilvántartás az e törvény hatálya alá tartozó személy következő adatait tartalmazza:)
„w) haláleset helyét és idejét, a holtnak nyilvánításának tényét, a halál vélelmezett idejét és az eljáró bíróság
megnevezését, vagy a halál ténye bírói megállapításának tényét, vagy a bíróság által megállapított elhalálozás
helyét, idejét és az eljáró bíróság megnevezését;
x) az elismerését kérő részére kiállított tartózkodási engedély okmányazonosítóját, kiállításának és érvényességének
idejét;
y) a menekült és az oltalmazott részére a menekültügyi hatóság által kiállított úti okmány okmányazonosítóját,
kiállításának és érvényességének idejét;
z) a menedékes személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló okmány okmányazonosítóját, kiállításának és
érvényességének idejét, továbbá a menedékes részére áttelepülés céljából kiállított okmány okmányazonosítóját,
kiállításának és érvényességének idejét.”
(2) A Met. 83. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A menekültügyi hatóság
a) az (1) bekezdés a)–o) és q)–z) pontjában meghatározott adatokat a kérelem elutasításától, az eljárás
megszüntetésétől vagy az elismerés megszűnésétől,
b) az (1) bekezdés p) pontjában meghatározott adatokat az e törvényben és külön jogszabályban meghatározott
ellátásra, illetve támogatásra való jogosultság megszűnésétől, illetve a visszatérítendő támogatás teljesítésétől vagy
a követelés elévülésétől
számított huszonöt évig kezeli.”

73. §		
A Met. 85. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A Letelepedési Alapról szóló 49/1988. (VI. 28.) MT rendelet, a Menekülteket Támogató Alapról szóló 1993. évi
XXVI. törvény, továbbá a menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX. törvény hatálya alá tartozó külföldiek ellátásáról és
támogatásáról szóló 25/1998. (II. 18.) Korm. rendelet, valamint e törvény alapján korábban kifizetett kamatmentes
lakásszerzési támogatások visszafizetésének biztosítására bejegyzett jelzálogjognak, valamint az elidegenítési
és terhelési tilalomnak az ingatlan-nyilvántartásban történő töröltetésére – a menekültügyi hatóság engedélye
alapján – a támogatást folyósító önkormányzat polgármesteri hivatalának jegyzője köteles.”
74. §		
A Met. 86. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„86. § (1) A menekültügyi hatóság jogszabályban meghatározott feladatai ellátása céljából – törvényben
meghatározott adatkörben – adatokat igényelhet
a) a bűntettesek, a kényszerintézkedés, illetve a büntetőeljárás alatt állók nyilvántartásából;
b) a központi idegenrendészeti nyilvántartásból;
c) a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból;
d) nemzetközi szerződés, európai közösségi jogi aktus vagy viszonosság alapján külföldi bűnüldöző,
idegenrendészeti és menekültügyi szervektől, illetve nemzetközi szervezetektől;
e) közvetlen hozzáféréssel az elektronikus anyakönyvből;
f ) közvetlen hozzáféréssel az apai elismerő nyilatkozatok nyilvántartásából;
g) a papíralapú anyakönyvnek az elektronikus anyakönyvbe bejegyzendő adatairól;
h) az elektronikus és papíralapú anyakönyvi alapiratokból;
i) a gondnokoltak nyilvántartásából;
j) az egységes szociális nyilvántartásból.
(2) A menekültügyi hatóság eljárása során az ügyfél által előadottak, illetve a jogszabályban foglalt feltételek
fennállásának ellenőrzésére adatot igényelhet:
a) a felsőoktatási személyi nyilvántartásból és a köznevelési információs rendszer (KIR) tanulói nyilvántartásából;
b) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott juttatások vonatkozásában
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott adatkezelő szervtől;
c) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szerinti szervektől az általuk nyújtott szociális ellátások
vonatkozásában;
d) az adóhatóságtól;
e) a munkaügyi hatóságtól;
f ) az állami foglalkoztatási szervtől;
g) a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisból;
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h) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos nyilvántartásból;
i) a nyugdíj-biztosítási és egészségbiztosítási nyilvántartásból;
j) az egységes szociális nyilvántartásból;
k) az e törvényben meghatározott szakhatósági eljárásokon túl Magyarország rendvédelmi- és nemzetbiztonsági
szerveitől.”
75. §

(1) A Met. 87. § (1) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az e fejezetben meghatározott nyilvántartásokból jogszabályban meghatározott feladataik ellátása céljából
– törvényben meghatározott adatkörben –)
„m) az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szerv,”
(igényelhetnek adatot.)
(2) A Met. 87. § (1) bekezdés a következő q) ponttal egészül ki:
(Az e fejezetben meghatározott nyilvántartásokból jogszabályban meghatározott feladataik ellátása céljából
– törvényben meghatározott adatkörben –)
„q) a konzuli szolgálat”
(igényelhetnek adatot.)

76. §		
A Met. 89. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A menekültügyi hatóság a (2) bekezdés a)–e) pontja szerinti adatokat
a) az Európai Unió tagállamainak menekültügyi hatóságai számára,
b) az Európai Unió tagállamainak 87. § (1) bekezdés a)–e) pontjai szerinti más hatóságai számára
hatósági eljárás lefolytatása érdekében adhatja át.”
77. §		
A Met. „Átmeneti rendelkezések” című alcíme a következő 92/F. §-sal egészül ki:
„92/F. § E törvénynek az egyes migrációs tárgyú és kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi
CXXXIII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.5.) megállapított rendelkezéseit – a Módtv.5. 69. § és 74. § rendelkezései
kivételével – a hatálybalépést követően indult ügyekben kell alkalmazni.”
78. §		
A Met. 95. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény a következő közösségi jogi aktusoknak történő részleges megfelelést szolgálja:)
„l) a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló
a Tanács 2002. június 13-i 1030/2002/EK rendelet, a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye
egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. április 18-i
380/2008/EK tanácsi rendelet, valamint a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes
formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2017. október 25-i (EU)
2017/1954 európai parlamenti és tanácsi rendelet [22. §, 83. §];”
79. §		
A Met.
a)
32/D. § (3) bekezdésében az „a kérelem elbírálásához” szövegrész helyébe az „a kérelem elbírálásához vagy
a hivatalból indított eljárás lefolytatásához” szöveg,
b)
32/V. § (2) bekezdésében az „az iratbetekintést kérő személy önálló fellebbezéssel élhet” szövegrész helyébe
az „önálló jogorvoslatnak van helye” szöveg,
c)
66. § (4) bekezdésében a „bírósági felülvizsgálatnak” szövegrész helyébe a „közigazgatási pernek” szöveg,
d)
80/J. § (4) bekezdésében az „Az elismerését kérőt” szövegrész helyébe az „A tranzitzónában tartózkodó,
elismerését kérőt” szöveg
lép.
80. §		
Hatályát veszti a Met. 32/S. § (3) bekezdése.
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8. A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar
állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti
biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény módosítása
81. §

(1) A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben
hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi
XLVII. törvény (a továbbiakban: Bnytv.) 68. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A menekültügyi hatóság a menekültkénti, menedékeskénti vagy befogadottkénti elismerés vagy az elismerés
visszavonása feltételei fennállásának megállapítása, továbbá az ellátási és integrációs feladatai ellátása céljából
közvetlen hozzáféréssel jogosult átvenni a következő adatokat:)
„b) a 11. § (1) bekezdés ca), cb), d), e), f ), h), i) pontjában, a 11. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott adatok,”
(2) A Bnytv. 68. § (6) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A menekültügyi hatóság a menekültkénti, menedékeskénti vagy befogadottkénti elismerés vagy az elismerés
visszavonása feltételei fennállásának megállapítása, továbbá az ellátási és integrációs feladatai ellátása céljából
közvetlen hozzáféréssel jogosult átvenni a következő adatokat:)
„d) a 23. § c), f )–h) és k) pontjában meghatározott adatok.”
(3) A Bnytv. 68. § (7) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Az idegenrendészeti hatóság a harmadik ország állampolgára tartózkodásának engedélyezésére, a tartózkodás
feltételeinek ellenőrzésére és az engedély visszavonására irányuló eljárásában közvetlen hozzáféréssel jogosult átvenni
a következő adatokat:)
„d) a 23. § c), f )–h) és k) pontjában meghatározott adatok.”
(4) A Bnytv. 68. § (7a) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Az idegenrendészeti hatóság az EGT-állampolgár vagy harmadik országbeli állampolgár családtagja tartózkodási jogát
igazoló okmány kiállítására, valamint a tartózkodási jog és az állandó tartózkodási jog megszűnésének megállapítására
irányuló eljárásban közvetlen hozzáféréssel jogosult átvenni a következő adatokat:)
„d) a 23. § c), f )–h) és k) pontjában meghatározott adatok.”

82. §		
A Bnytv. 68. § (7) bekezdés b) pontjában és (7a) bekezdés b) pontjában a „ca), cb), e), f ), h), i) pontjában” szövegrész
helyébe a „ca), cb), d), e), f ), h), i)” szöveg lép.

9. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása
83. §		
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: At.) 3. §-a a következő v) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„v) harmadik országbeli állampolgár: a magyar állampolgár kivételével minden olyan személy, aki nem
EGT-állampolgár, ideértve a hontalant is.”
84. §

(1) Az At. 62. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A haláleset bejelentését követően, az eltemettetésre kötelezett személynek a halottvizsgálati bizonyítvány
kiállításáról szóló értesítésétől számított 5 napon belül az eltemettetésre kötelezett személy vagy az ügyben eljáró
temetkezési szolgáltató a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban
a) bevándoroltként, letelepedettként, menekültként vagy oltalmazottként nyilvántartott személy magyar hatóságok
által kiállított személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványát, a személyi azonosítót és lakcímet
igazoló hatósági igazolványát,
b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy idegenrendészeti hatóság által kiállított regisztrációs
igazolását és a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
továbbá – ha az az eltemettetésre kötelezett személy vagy az ügyben eljáró temetkezési szolgáltató rendelkezésére
áll – a családi állapotát tanúsító okiratát az anyakönyvvezetőnek átadja, valamint a halottvizsgálati bizonyítvány
eltemettetői példányát bemutatja.”
(2) Az At. 62. §-a a következő (2a)–(2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A haláleset bejelentését követően, az eltemettetésre kötelezett személynek a halottvizsgálati bizonyítvány
kiállításáról szóló értesítésétől számított 5 napon belül az eltemettetésre kötelezett személy vagy az ügyben
eljáró temetkezési szolgáltató az idegenrendészeti vagy menekültügyi hatóság által kiállított, magyarországi
tartózkodásra jogosító okmányokat, továbbá – ha az az eltemettetésre kötelezett személy vagy az ügyben eljáró
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temetkezési szolgáltató rendelkezésére áll – a családi állapotát tanúsító okiratát az anyakönyvvezetőnek átadja,
valamint a halottvizsgálati bizonyítvány eltemettetői példányát bemutatja.
(2b) Az anyakönyvvezető
a) az elhalt magyar hatóságok által kiállított személyazonosító igazolványát, úti okmányát, vezetői engedélyét,
továbbá a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát az elhalt lakóhelye, ennek hiányában utolsó
lakóhelye szerint illetékes járási hivatalnak,
b) az idegenrendészeti vagy menekültügyi hatóság által kiállított magyarországi tartózkodásra vagy külföldi
utazásra jogosító okmányokat a kiállító idegenrendészeti vagy menekültügyi hatóságnak
érvénytelenítés és az érvénytelenítés tényének az okmány-nyilvántartásban történő átvezetése céljából megküldi.”
(3) Az At. 62. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A (2)–(2b) bekezdésben nem szereplő nem magyar állampolgár halálesetének anyakönyvezési eljárása során
az eltemettetésre kötelezett személynek a halottvizsgálati bizonyítvány kiállításáról szóló értesítésétől számított
5 napon belül az eltemettetésre kötelezett személynek vagy az ügyben eljáró temetkezési szolgáltatónak az elhalt
személyazonosításra alkalmas okmányait, továbbá a halottvizsgálati bizonyítványt az anyakönyvvezető részére
be kell mutatnia. Az anyakönyvezető, az elhalt külföldi hatóság által kiállított úti okmányában lévő érvényes,
magyarországi tartózkodásra jogosító vízumon, illetve a magyarországi tartózkodási jogosultságra vonatkozó egyéb
bejegyzésen az egyedi elektronikus anyakönyvi azonosító feltüntetésével „érvénytelen” bejegyzést tesz, és a külföldi
hatóságok által kiállított okmányokat a megjelent személynek visszaadja. A bejegyzés megtörténtének tényéről
az úti okmány adatainak közlésével az idegenrendészeti és a menekültügyi hatóságot értesíti.”
85. §		
Az At. a következő 91/B–91/D. §-sal egészül ki:
„91/B. § Az anyakönyvvezető vagy az anyakönyvi szerv, ha a házassággal vagy a bejegyzett élettársi kapcsolattal
összefüggésben menekült, oltalmazott, menedékes vagy befogadott jogállású személy külföldön történt halálesete,
továbbá magyar vagy külföldi bíróság vagy más hatóság Magyarországon elismerhető határozata alapján holtnak
nyilvánítás vagy halál ténye bírói megállapítása miatt adatváltozást vezet át az elektronikus anyakönyvben, e tényről
5 napon belül értesíti a menekültügyi hatóságot.
91/C. § Az anyakönyvvezető vagy az anyakönyvi szerv – az anyakönyvi adatváltozásnak az elektronikus
anyakönyvben történő átvezetését követő 5 munkanapon belül – értesíti a központi idegenrendészeti szervet
az apaság vélelmének bíróság általi megdöntéséről, ha
a) a gyermek magyar állampolgárságú anyától származik és harmadik országbeli állampolgár férfi tett rá korábban
teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot, vagy
b) a gyermek harmadik országbeli állampolgár anyától származik, és magyar állampolgárságú férfi tett rá korábban
teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot.
91/D. § Az anyakönyvvezető vagy az anyakönyvi szerv – az anyakönyvi adatváltozásnak az elektronikus
anyakönyvben történő átvezetését követő 5 munkanapon belül – értesíti a központi idegenrendészeti szervet, ha
a házasságot vagy a bejegyzett élettársi kapcsolatot bíróság, közjegyző vagy más hatóság
a) érvénytelenítette,
b) felbontotta,
c) megszüntette,
d) annak nem létezését mondta ki, feltéve, hogy az egyik fél magyar, a másik fél pedig harmadik országbeli
állampolgár.”
86. §		
Az At. 89. § (3) bekezdésében az „a központi idegenrendészeti nyilvántartást vezető szervet” szövegrész helyébe
az „a központi idegenrendészeti nyilvántartást vezető szervet, menedékes vagy befogadott jogállású személy esetén
pedig a menekültügyi hatóságot” szöveg lép.

10. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás
végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény módosítása
87. §

(1) A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló
2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv. tv.) 67. §-a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha az eljárás kérelemre indul és az elítélt idegenrendészeti őrizetben vagy kitoloncolási őrizetben van,
a büntetés-végrehajtási bíró a kérelmet az ügyészség indítványának beérkezésétől számított nyolc napon belül
bírálja el. Ez esetben a büntetés-végrehajtási bíró az elítéltet az idegenrendészeti hatóság útján idézi.”
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(2) A Bv. tv. 67. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A büntetés-végrehajtási bíró az iratok alapján hozhatja meg a döntést, ha az ügyészség indítványa a kiutasítás
végrehajthatósága kizártságának megállapítására irányul. Az eljárásban bírósági titkár nem járhat el.”

11. Záró rendelkezések
88. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2019. január 1-jén lép hatályba.
(2) E törvény 15. §-a és 54. § (1) bekezdése 2019. július 1-én lép hatályba.

89. §

(1) E törvény 42. §-a, 44. §-a, 57. § f ) pontja és 58. § b) pontja az Alaptörvény XIV. cikk (1) bekezdése alapján
sarkalatosnak minősül.
(2) E törvény 60–66. §-a, 79. § a) pontja és 80. §-a az Alaptörvény XIV. cikk (5) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

90. §

(1) E törvény a harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, önkéntes szolgálat,
diákcsereprogramok vagy oktatási projektek, és au pair tevékenység céljából történő beutazásának és
tartózkodásának feltételeiről szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/801 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való
megfelelést szolgálja.
(2) E törvény a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról
szóló 1030/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2017. október 25-i (EU) 2017/1954 európai parlamenti és
tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

2018. évi CXXXIV. törvény
egyes törvényeknek az építészeti alkotásokra, műszaki létesítményekre és azok terveire vonatkozó szerzői
jogi szabályozással összefüggő módosításáról*
1. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása
1. §		
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 2. §-a
a következő 41. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„41. Nemzeti tervvagyon: az építészeti alkotásoknak az állam és az önkormányzat tulajdonába tartozó építészetiműszaki dokumentációi – a honvédelmi, katonai, valamint nemzetbiztonsági célú és rendeltetésű építményeket
érintő építészeti-műszaki dokumentációk kivételével – valamint az azok vonatkozásában az államot és
az önkormányzatot,
a) a szerzői jogról szóló 1884. évi XVI. törvénycikk 3. §-a alapján megillető szerzői vagyoni jogok,
b) a szerzői jogról szóló 1921. évi LIV. törvénycikk 3. §-a, 60. §-a, 67. §-a alapján megillető szerzői vagyoni jogok,
c) a szerzői jogról szóló 1969. évi III. törvény 14. § (1) bekezdése alapján megillető szerzői felhasználási jogok,
d) 1970. január 1-jét követően a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 599. § (3) bekezdése alapján
megillető szerzői vagyoni jogok,
e) a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 9. § (4) bekezdése és 30. §-a alapján megillető
szerzői vagyoni jogok,

* A törvényt az Országgyűlés a 2018. december 12-i ülésnapján fogadta el.
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f ) az 55/A. § (3) bekezdése alapján megillető felhasználási jogok vagy vagyoni jogok
összessége, ideértve az állami, önkormányzati tulajdonú szervezetek általi megrendelésre készült épületek azon
építészeti-műszaki dokumentációit is, amelyen a megrendelő a szerzői vagyoni jogokat vagy a felhasználási jogokat
megszerezte.”
2. §		
Az Étv. 4. §-a a következő (3c) bekezdéssel egészül ki:
„(3c) A nemzeti vagyonról szóló törvény szerint az állam tulajdonába tartozó, nemzeti tervvagyonnak minősülő,
jogszabályban meghatározott építészeti-műszaki dokumentációk folyamatos gyűjtése, megőrzése, a nemzeti
tervvagyon jogszabályban meghatározottak szerinti vagyonkezelése állami feladat.”
3. §		
Az Étv. „Az épített környezet fenntartása és használata” alcíme a következő 55/A. és 55/B. §-sal egészül ki:
„55/A. § (1) A Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara közös szabályzatban rögzíti az építészeti
alkotáshoz és az építészeti-műszaki dokumentációhoz fűződő szerzői felhasználási vagy vagyoni jogok jogosultja
által az építészeti alkotás és az építészeti-műszaki dokumentáció ismételt, az építészeti-műszaki dokumentáció
alapján már megvalósított épülethez kötődő felhasználásért annak tulajdonosától kérhető – az ismételt felhasználás
alapjául szolgáló tervezési szerződés díjához kötött – ajánlott díjakat.
(2) Jogutód nélkül megszűnt állami vagy tanácsi, önkormányzati tulajdonú tervező vállalatokban létrehozott
építészeti-műszaki dokumentációk esetében az építészeti-műszaki dokumentációhoz fűződő szerzői felhasználási
vagy vagyoni jogok jogosultja az építészeti-műszaki dokumentáció felhasználásáért – eltérő megállapodás
hiányában – az (1) bekezdés szerinti szabályzatban megállapított díjazást követelheti. Ha a jogosult a szabályzatban
említett díj mértékét a felhasználás sajátos körülményeire tekintettel vitatja, a felek az Szjt. 102. §-a szerinti
egyeztető testülethez fordulhatnak. Ha a jogosult az egyeztető testület előtti eljárást megelőzően akként
nyilatkozik, hogy a felhasználást engedélyezi, és csak az azért követelt felhasználási díj összegét vitatja, az egyeztető
testület eljárásáért fizetendő díjat az állam viseli. Ha a jogosult a felhasználáshoz hozzájárult, és az egyeztető testület
javaslatát a felek az Szjt. 104. § (3) bekezdése alapján nem fogadják el, a jogosult bírósági úton érvényesítheti
igényét, amely azonban a felhasználás megkezdését nem akadályozza, feltéve, hogy a felhasználó az (1) bekezdés
szerinti ajánlott díjat letétbe helyezte.
(3) Ha az állami vagy tanácsi, önkormányzati tulajdonú tervezővállalatok jogutód nélküli megszűnése miatt az ezek
keretében létrehozott építészeti-műszaki dokumentációhoz fűződő szerzői felhasználási vagy vagyoni jogoknak
nincs jogosultja, akkor e jogok a nemzeti vagyon részeként az államot illetik meg.
55/B. § A jogutódlással megszűnt állami vagy tanácsi tulajdonú tervezővállalatokban létrehozott építészeti-műszaki
dokumentációkhoz és az azok alapján megvalósított épületekhez fűződő szerzői jog részét képező felhasználási
jog vagy vagyoni jog a nemzeti vagyon részeként az államot illeti meg, kivéve, ha egyértelműen igazolható, hogy
az állam a jogutódnak azt kifejezetten átadta.”
4. §		
Az Étv. „Nyilvántartások” alcíme a következő 59/A. §-sal egészül ki:
„59/A. § A nemzeti tervvagyonnak a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint az állam tulajdonába tartozó része
vonatkozásában a tulajdonosi jogokat az állam 100%-os tulajdonában álló Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti
és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság gyakorolja.”
5. §		
Az Étv. „Nyilvántartások” alcíme a következő 59/B. §-sal egészül ki:
„59/B. § (1) Az építtető és a tervező közös nyilatkozatban az építészeti szerzői jogi nyilvántartás részére átadja
az építészeti-műszaki dokumentációhoz, valamint az az alapján megépült építményhez fűződő szerzői vagyoni
jogok tulajdonosának vagy tulajdonosainak a következő adatait:
a) a nyilatkozattevő adatai:
aa) központi azonosítási ügynök (KAÜ) azonosító,
ab) a nyilatkozattevő neve,
ac) a nyilatkozattevő jogállása,
b) a szerző (tervező) adatai, amennyiben nem tiltotta meg neve feltüntetését:
ba) neve,
bb) kamarai azonosítója,
c) a szerzői vagyoni jogosult adatai:
ca) neve,
cb) lakcíme vagy székhelye,
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cc) természetes személy esetében anyja neve, születési helye és ideje, személyazonosító igazolványának típusa és
száma,
cd) nem természetes személy esetében cégjegyzékszáma vagy a bírósági nyilvántartásba vétel adatai,
ce) kamarai azonosító,
cf ) telefonszám,
cg) e-mailcím,
ch) a jogszerzés módja.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja és c) pont cb)–ce) alpontjában foglalt adatokhoz csak az adatkezelő férhet hozzá,
az (1) bekezdés b) pontjában, valamint c) pont ca) és ch) alpontjában foglalt adatok nyilvánosak. Az (1) bekezdés
c) pont cf )–cg) alpontjában foglalt adatok nyilvánosak, de azokat külön erre irányuló kérésre bocsátja rendelkezésre
az adatkezelő.
(3) Az építészeti szerzői jogi nyilvántartás adatkezelésének célja
a) szerzői vagyoni jogosultak adatainak hozzáférhetővé tétele az érdekeltek számára,
b) egyéb, a szerzőt a védelmi idő lejárta után megillető jogok biztosítása.
(4) Az (1) bekezdés szerinti adatok kezelője az állam 100%-os tulajdonában álló Lechner Tudásközpont Területi,
Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.
(5) Az (1) bekezdés szerinti adatok vonatkozásában az adatkezelést végző háromévente felülvizsgálja az adatkezelés
szükségességét.”
6. §		
Az Étv. 62. §-a a következő (3c) bekezdéssel egészül ki:
„(3c) Felhatalmazást kap az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért felelős miniszter arra, hogy
– az igazságügyért felelős miniszterrel egyetértésben – rendelettel állapítsa meg az építészeti szerzői jogi
nyilvántartásra vonatkozó részletes szabályokat.”
7. §		
Az Étv. 62. § (1) bekezdés 8. pontjában az „adatok körét” szövegrész helyébe az „adatok, valamint a nemzeti
tervvagyonba tartozó dokumentumok körét” szöveg lép.

2. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosítása
8. §		
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 41/B. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül
ki:
„(1a) Ha az (1) bekezdés szerinti kérelmet az épület mint építészeti alkotás tulajdonosa terjeszti elő,
a) az engedély az építészeti alkotás átdolgozására (29. §) is kiterjedhet,
b) az engedély kérelemre indokolt esetben egy alkalommal az eredeti engedély időtartamával, de legfeljebb öt
évvel meghosszabbítható.”
9. §		
Az Szjt. 68. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Épület helyreállítása céljából építészeti alkotás vagy annak terve, továbbá az építészeti alkotás rajza és az azt
tartalmazó mű a szerző hozzájárulása és díjazás nélkül többszörözhető és a nyilvánosság számára lehívásra
hozzáférhetővé tehető.
(4) E § alkalmazásában helyreállítás az újjáépítés, valamint az építészeti alkotás rendeltetésszerű és biztonságos
használatra alkalmassá tétele érdekében végzett felújítási tevékenység az építmény, építményrész eredeti építészeti
kialakításának megtartása mellett.”
10. §		
Az Szjt. 94/B. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Építészeti alkotások esetén, ha az (1) bekezdés nem alkalmazható, akkor az ellenkező bizonyításáig azt kell
szerzőnek tekinteni, aki a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság által vezetett építészeti szerzői jogi nyilvántartásban szerzőként szerepel. Ha e szabály nem alkalmazható,
akkor a (2)–(4) bekezdésben foglaltak irányadóak.”
11. §		
Az Szjt. 41/A. § (3) bekezdésében a „kiadták vagy – kiadás hiányában – először sugározták” szövegrész helyébe
a „nyilvánosságra hozták” szöveg lép.
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3. Záró rendelkezések
12. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2019. január 1-jén lép hatályba.
(2) Az 5–6. § és a 10. § 2019. december 31-én lép hatályba.

13. §		
A 9. §-a az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról
szóló, 2001. május 22-i 2001//29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikk (3) bekezdés m) pontjának való
megfelelést szolgálja.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

2018. évi CXXXV. törvény
a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról*

1. §		
A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 1. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Regisztrált szabadidő-sportoló az a sportoló, aki a nemzeti sportinformációs rendszerben mint szabadidősportoló – azaz nem versenyzőként sporttevékenységet végző személy – önkéntesen regisztrál. A regisztrált
szabadidő-sportoló sporttevékenységével összefüggésben, jogszabályban meghatározott közvetett és közvetlen
állami sport célú és egyéb támogatásban, kedvezményben részesíthető.”
2. §

(1) Az Stv. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A versenyzőnek – a versenyrendszerben, bajnokságban való részvétel feltételeként – a sportszövetség által
a nemzeti sportinformációs rendszerben nyilvántartott, e törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő,
a versenyrendszerben vagy versenyeken való részvételre jogosító sportolói igazolvánnyal (a továbbiakban:
versenyengedély) kell rendelkeznie. Ha a sportszövetség szabályzata másként nem rendelkezik, egy sportágban
egy versenyzőnek csak egy versenyengedélye lehet. Ha a versenyengedély kiadásának nincsenek meg a jogszabályi,
valamint a sportszövetség szabályzatában foglalt feltételei, továbbá ha a versenyző valótlan adat igazolását kéri,
a versenyengedély kiadását a sportszövetség megtagadja vagy a versenyengedélyt visszavonja.”
(2) Az Stv. 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A sportszövetség a versenyengedélyeket amatőr, hivatásos és vegyes versenyrendszerenként, bajnoki
osztályonként és nemenként, korcsoportonként, valamint – amennyiben az értelmezhető – szakáganként
elkülönítve, a kiadástól számított négy évig tartja nyilván. A sportszövetség köteles gondoskodni arról, hogy
a versenyengedély nyilvántartási száma egyértelmű és egységes jelölésű legyen. A versenyengedély kiállítása
érdekében kezelt adatok statisztikai célra felhasználhatók, és statisztikai célú felhasználásra – személyazonosításra
alkalmatlan módon – az azt igénylő harmadik személynek átadhatók. A sportszövetség jogosult történeti,
tudományos célból a sportoló nevét, születési idejét, képmását, állampolgárságát, sportszervezeteit és
sporttevékenységével összefüggő statisztikai adatait, valamint a sportág népszerűsítése céljából a sportoló nevét és
képmását nyilvánosságra hozni.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2018. december 12-i ülésnapján fogadta el.
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(1) Az Stv. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A versenyző köteles alávetni magát a doppingtilalom betartásának ellenőrzésére irányuló vizsgálatnak
(a továbbiakban: doppingvizsgálat). A doppingvizsgálat eredményeként megállapított pozitív vizsgálati eredményt
vagy a doppingvétséget megalapozó egyéb magatartás tanúsítását, valamint a doppingeljárás eredményeként
meghozott jogerős doppingbüntetést az eljárás alá vont versenyző vagy sportszakember nevének és sportágának,
továbbá a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló kormányrendelet szerinti tiltólistában szereplő tiltott
szer vagy módszer megjelölésével a doppingeljárás befejezésétől számított 3 munkanapon belül a jogerős döntést
meghozó doppingbizottság nyilvánosságra hozza.”
(2) Az Stv. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A nemzeti doppingellenes szervezet feladatait ellátó szervezet a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló
kormányrendelet szerinti doppingellenes tevékenysége során jogosult Magyarország címerének és zászlajának
használatára.”

4. §		
Az Stv. „Általános szabályok” alcíme a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § (1) Sporttevékenységgel összefüggésben személyes adatok – különös tekintettel az egészségügyi,
genetikai és biometrikus adatokra – kezelésére a sportoló egészségének és a sport tisztaságának védelme,
a tiltott teljesítményfokozás visszaszorítása, a sportrendezvények biztonsága, a látvány-csapatsport támogatása
és az állami sportcélú támogatások nyújtása mint kiemelten fontos közérdekek alapján kerülhet sor. Genetikai
adatként a sportolótól származó vizelet-, vér-, haj- vagy nyálminta, vagy a sportoló egyéni genetikai profilját adó
más biológiai anyag, valamint azok analízisének eredményét vagy eredményeit magában foglaló adatok kezelése
történik.
(2) A doppingtilalom betartásának ellenőrzése, doppingvizsgálat lefolytatása érdekében a nemzeti doppingellenes
szervezet az adatok versenyző általi közlésétől számított 18 hónapig kezeli a doppingellenes tevékenység
szabályairól szóló kormányrendelet szerinti nyilvántartott vizsgálati csoportba tartozó versenyző
a) családi és utónevét,
b) születési helyét és idejét,
c) lakóhelyét, tartózkodási helyét, telefonszámát és elektronikus levelezési címét,
d) kiskorúsága vagy cselekvőképességének korlátozott volta esetén a törvényes képviseletére jogosult személy
a)–c) pont szerinti adatait,
e) sportszervezetének, sportágának, illetve szakágának megjelölését,
f ) fogyatékosságának megjelölését, amennyiben az befolyásolja a mintavétel lefolytatását,
g) képmását,
h) doppingellenes tevékenység szabályairól szóló kormányrendelet szerinti vizsgálat lefolytatása érdekében
rendelkezésreállási helyére vonatkozóan, a nemzetközi követelményeknek megfelelően szolgáltatott adatait,
valamint
i) nemzeti válogatott kerettagságára vonatkozó adatot.
(3) A doppingtilalom betartásának ellenőrzése, a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló kormányrendelet
szerinti vizsgálat lefolytatása és a tiltólistában szereplő tiltott szer vagy módszer kimutatása, a doppingellenőrzés
részét képező eljárások lefolytatása, a doppingeljárásban kiszabott büntetések nyilvántartása érdekében a nemzeti
doppingellenes szervezet kezeli a doppingellenőrzéssel érintett sportoló vagy sportszakember következő adatait:
1. családi és utónév,
2. születési hely és idő,
3. nem,
4. lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám, elektronikus levelezési cím,
5. állampolgárság,
6. képmás,
7. kiskorúság vagy cselekvőképesség korlátozott volta esetén a törvényes képviseletre jogosult személy 1., 2. és
4. pont szerinti adatai,
8. sportszervezet, sportág, illetve szakág megjelölése,
9. a doppingellenőrzést megelőző 10 napon belül a sportoló által szedett olyan szerek (így különösen gyógyszerek,
táplálékkiegészítők, alkohol) megjelölése és mennyisége, amely a doppingvizsgálat eredményét befolyásolhatja,
10. versenyengedély, rajtengedély száma, a sportolói jogállás megjelölése,
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11. fogyatékos sportoló esetén a fogyatékosság megjelölése,
12. a versenyző által, vizsgálat lefolytatása érdekében rendelkezésre állási helyére vonatkozó, nemzetközi
követelményeknek megfelelően szolgáltatott adatai,
13. sportorvosi engedély érvényességi ideje,
14. sportolótól származó biológiai anyag (vizelet-, vér-, haj-, nyálminta vagy a sportoló egyéni genetikai profilját adó
más biológiai anyag),
15. a minta analízisének eredménye,
16. a doppingvizsgálat eredményeként kimutatott, a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló
kormányrendelet szerinti tiltólistában szereplő tiltott szer, módszer,
17. a doppingvétséget megalapozó egyéb magatartás leírása,
18. a doppingvétség megjelölése és a kiszabott doppingbüntetés.
(4) A doppingtilalom betartásának ellenőrzése, a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló kormányrendelet
szerinti vizsgálat lefolytatása és a tiltólistában szereplő tiltott szer vagy módszer kimutatása, a doppingellenőrzés
részét képező eljárások lefolytatása, a doppingeljárásban kiszabott büntetések nyilvántartása érdekében a nemzeti
doppingellenes szervezet kezeli
a) a doppingellenőrzéssel érintett sportoló edzőjének és sportorvosának, keretorvosának családi és utónevét,
b) a sportoló mintavétel során eljáró hivatalos kísérőjének családi és utónevét, születési helyét és idejét,
c) a vizsgálat során eljáró doppingellenőr családi és utónevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, telefonszámát,
elektronikus levelezési címét, valamint
d) a doppingeljárásban részt vevő személy családi és utónevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, telefonszámát,
elektronikus levelezési címét.
(5) A nemzeti doppingellenes szervezet a (3) bekezdés 1–17. pontja szerinti, továbbá a (4) bekezdés a)–c) pontja
szerinti adatokat a vizsgálat, illetve az előzetes felülvizsgálati eljárás kezdetétől számított tíz évig kezeli, amennyiben
doppingvétség elkövetése nem kerül megállapításra.
(6) Doppingvétség megállapítása esetén a nemzeti doppingellenes szervezet a (3) és (4) bekezdés szerinti adatokat
a vizsgálat, illetve az előzetes felülvizsgálati eljárás kezdetétől kezeli, amelynek szükségességét négyévente
felülvizsgálja.
(7) A doppingtilalom betartásának ellenőrzése, a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló kormányrendelet
szerinti vizsgálat lefolytatása és a tiltólistában szereplő tiltott szer vagy módszer kimutatása, a doppingellenőrzés
részét képező eljárások lefolytatása, a doppingeljárásban kiszabott büntetések nyilvántartása érdekében a nemzeti
doppingellenes szervezet a (2) bekezdés szerinti adatok mellett kezeli a versenyző azon egészségügyi adatait is,
amelyek alapján dönt a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló kormányrendelet szerinti tiltólistán szereplő
tiltott szer vagy módszer versenyző által történő, gyógyászati célú alkalmazásának engedélyezéséről.
(8) A nemzeti doppingellenes szervezet a (7) bekezdés szerinti adatokat az engedélyezésről való döntés időtartama
alatt, engedélyezés esetén az engedély kiadásától számított tíz évig kezeli.
(9) A sportszövetség, a sportköztestület és a sportpolitikáért felelős miniszter az e törvényben és a doppingellenes
tevékenység szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt doppingellenes feladatai ellátása érdekében, az ahhoz
szükséges mértékben a (2) bekezdés szerinti adatokat, előzetes felülvizsgálati eljárásban, illetve doppingeljárásban
való részvétele során a (3) és (4) bekezdés szerinti adatokat megismerheti. A sportszövetség, a sportköztestület és
a sportpolitikáért felelős miniszter doppingeljárásban való részvétele során megismerheti a versenyző számára
kiadott, (7) bekezdés szerinti engedély tartalmát, ha az a doppingeljárás során értékelésre kerül.
(10) Doppingvétség megállapítása esetén a sportszövetség, a sportköztestület és a sportpolitikáért felelős miniszter
állami sportcélú támogatás nyújtása és folyósítása, valamint a doppingvétség megállapításához fűződő egyéb
jogkövetkezmények alkalmazása során kezeli a (3) bekezdés 1., 2., 4., 8. és 18. pontja, valamint a (4) bekezdés
a) pontja szerinti adatokat a doppingbüntetés lejártáig vagy – ha az későbbi – az állami sportcélú támogatás
folyósításának megszűnését követő tíz évig.
(11) A doppingtilalom betartásának ellenőrzése, a doppingellenőrzés részét képező eljárások lefolytatása,
a doppingeljárásban kiszabott büntetések nyilvántartása érdekében a nemzeti doppingellenes szervezet a (3), (4) és
a (7) bekezdés szerinti adatokat harmadik országba továbbíthatja a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló
kormányrendelet szerinti nemzetközi doppingellenes szervezet részére, ha az adattovábbítás a személyes adatok
harmadik országba való továbbítására vonatkozó előírásoknak megfelel.”
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5. §		
Az Stv. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A sportszerződést írásba kell foglalni. A sportszerződés csak határozott időre, kiskorú amatőr sportoló esetén
legfeljebb 1 évre, nagykorú amatőr sportoló esetén legfeljebb 3 évre köthető. A sportszerződés – a sportszövetség
vonatkozó szabályzatában meghatározottak szerint – egy versenyrendszer (bajnokság) időtartamára is köthető.
A sportszerződés időtartama alatt annak lejártát követő időtartamra sportszerződés érvényesen nem köthető.”
6. §

(1) Az Stv. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A hivatásos sportoló a sportszervezettel kötött munkaszerződés vagy megbízási szerződés alapján fejti ki
sporttevékenységét, feltéve, hogy a megbízási díj a számvitelről szóló törvény alapján bérköltségként kerül
kifizetésre.”
(2) Az Stv. 8. § (2) bekezdés e) és f ) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A hivatásos sportoló sporttevékenységgel összefüggő munkaviszonyára a Munka Törvénykönyvéről szóló törvényt
(a továbbiakban: Mt.) az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:]
„e) a hivatásos sportoló csak a munkáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával létesíthet sporttevékenységgel össze
nem függő további munkavégzésre irányuló jogviszonyt. Sporttevékenység folytatására sportágában – ide nem
értve a nemzeti válogatott keretben megbízási szerződéssel történő szereplést – további munkavégzésre irányuló
jogviszonyt nem létesíthet, más sportágban való sporttevékenységre vonatkozó további munkavégzésre irányuló
jogviszony létesítéséhez a munkáltató előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges,
f ) a hivatásos sportolónak a nemzeti válogatott keretben történő szereplésére – ha az nem megbízási szerződés
alapján történik – az Mt. munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni azzal,
hogy a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatáshoz a hivatásos sportoló előzetes hozzájárulása szükséges.
A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás összes időtartama egy naptári éven belül 44 munkanapnál vagy
háromszázötvenkét óránál hosszabb is lehet,”

7. §

(1) Az Stv. 13. § (3) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki:
(Sportszervezetre sportfegyelmi büntetésként:)
„p) névre szóló jegyértékesítés alkalmazására kötelezés”
(szabható ki.)
(2) Az Stv. 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A pénzbüntetés a (3) bekezdés b)–m) és p) pontjában meghatározott fegyelmi büntetésekkel együtt is
alkalmazható. A c), d), m) és p) pontban meghatározott büntetések egymással és bármely más büntetéssel együtt
is alkalmazhatók. A g) és h) pontban megállapított büntetések egymással és az i), illetve j) pontban meghatározott
büntetésekkel együtt is alkalmazhatók.”

8. §		
Az Stv. „A sportszervezetek típusai” alcíme a következő 15/A. §-sal egészül ki:
„15/A. § (1) A sportakadémia olimpiai sportágban működő olyan sportszervezet, amely a sportakadémiai minősítés
megszerzéséről és a sportakadémia működéséről szóló kormányrendeletben meghatározott feltételeknek megfelel
és az erre vonatkozó igazolással rendelkezik.
(2) A sportakadémia sportágspecifikus, kiemelkedően magas színvonalú utánpótlás-nevelési, képzési,
sporttudományos, sportegészségügyi, infrastrukturális és sportmenedzsment feltételeket és szolgáltatásokat
biztosít, gondoskodik a tehetségkiválasztásról, -gondozásról és -fejlesztésről. A sportakadémia megteremti
a versenyzők magas szintű sportszakmai felkészítésének, versenyeztetésének feltételeit, továbbá szervezi
a sportolók sporttevékenységgel összefüggő és tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését segítő körülmények
rendelkezésre állását.
(3) A sportakadémia állami sportcélú támogatásban részesíthető.”
9. §		
Az Stv. 19. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az országos sportági szakszövetségeket megillető, valamint terhelő jogokra és kötelezettségekre vonatkozó
szabályokat megfelelően alkalmazni kell az olimpiai események vonatkozásában az olimpiai nemzeti válogatott
keretek (a továbbiakban: olimpiai csapat) működése kapcsán a Magyar Olimpiai Bizottságra (a továbbiakban: MOB),
a paralimpiai játékok vonatkozásában a paralimpiai nemzeti válogatott keretek (a továbbiakban: paralimpiai csapat)
működése kapcsán a Magyar Paralimpiai Bizottságra (a továbbiakban: MPB), valamint a Világjátékok Nemzetközi
Szövetsége Világjátékai és a Nemzetközi Sportszövetségek Szövetségének Világjátékai vonatkozásában a nemzeti
válogatott keretek működése kapcsán a Nemzeti Versenysport Szövetségre (a továbbiakban: NVESZ).”
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10. §		
Az Stv. „A sportszövetségek típusai” alcíme a következő 19/A. §-sal egészül ki:
„19/A. § (1) Az országos sportági szakszövetség a sportoló sporttevékenysége feltételeinek és a sportág
rendeltetésszerű működésének biztosítása, a sportág versenyrendszerének és versenyeinek szervezése, a nemzeti
válogatott keretek működtetése és a sportolók nemzetközi sporteseményeken való részvétele érdekében, valamint
a 19. § (8) bekezdés szerinti esetben a MOB, az MPB, valamint az NVESZ a nemzeti válogatott keretek működtetése
és a sportolók nemzetközi sporteseményeken való részvétele érdekében az e törvényben és a végrehajtására
kiadott, valamint az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokban meghatározott feladatai
végrehajtásához kezeli a sportoló 3. § (3) bekezdés a)–f ) pontja szerinti adatait.
(2) Az országos sportági szakszövetség és az (1) bekezdés szerinti sportköztestület a sportoló egészségének
védelme érdekében, a 3. § (4) bekezdése végrehajtásához kezeli a sportoló sportegészségügyi ellenőrzésének
adatait tartalmazó sportorvosi engedély vagy a 3. § (4) bekezdés szerinti háziorvosi igazolás tartalmát.
(3) Az országos sportági szakszövetség az (1) és (2) bekezdés szerinti adatokat a versenyengedély nyilvántartásának
időtartama alatt, valamint a rajtengedély kiadásától számított négy évig kezeli.
(4) Az (1) bekezdés szerinti sportköztestület az (1) és (2) bekezdés szerinti adatokat azok megismerésétől számított
5 évig kezeli.”
11. §

(1) Az Stv. 20. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
( Szakszövetség csak olyan sportágban hozható létre:)
„b) amelyben a sportág nemzetközi szövetségét felvették a Nemzetközi Sportszövetségek Szövetségébe (Global
Association of International Sports Federations, a továbbiakban: GAISF).”
(2) Az Stv. 20. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Szakszövetségnek a (4) bekezdésben foglaltakon túlmenően csak olyan sportszövetség minősülhet,
a) amelynek legalább tíz, az adott sportágban tevékenykedő sportszervezet a tagja,
b) amely legalább három éve folyamatosan országos versenyrendszert (bajnokságot) működtet,
c) amelynek versenyrendszerében rendszeresen legalább száz fő, sportági versenyengedéllyel rendelkező sportoló
vesz részt, és
d) amely – ha nem a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban működik – a (4) bekezdés b) pontja
szerinti sportági nemzetközi szövetség tagja.”

12. §

(1) Az Stv. 22. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szakszövetség alapvető feladata:)
„a) szabályzatok kiadásával biztosítani a sportág rendeltetésszerű és a nemzetközi sportszövetsége szabályzatainak
megfelelő működését,”
(2) Az Stv. 22. § (2) bekezdés f ) pont fc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A szakszövetség ellátja az alapszabályában, a sportága nemzetközi szövetségének szabályzataiban, illetve
a jogszabályokban meghatározott feladatokat. Ennek keretében különösen:
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao.) 4. § 41. pontja szerinti
látvány-csapatsportban működő szakszövetség az a)–e) pontban meghatározott feladatok mellett]
„fc) a Tao. 22/C. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet
vonatkozásában – kivéve a Tao. 22/C. (9a) bekezdés szerinti esetet – kezdeményezi a sportpolitikáért felelős
miniszternél a Tao. 22/C. § (6) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott jelzálogjognak az állam javára történő
bejegyeztetését az ingatlan-nyilvántartásba,”
(3) Az Stv. 22. § (2) bekezdés f ) pont ff ) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A szakszövetség ellátja az alapszabályában, a sportága nemzetközi szövetségének szabályzataiban, illetve
a jogszabályokban meghatározott feladatokat. Ennek keretében különösen:
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao.) 4. § 41. pontja szerinti
látvány-csapatsportban működő szakszövetség az a)–e) pontban meghatározott feladatok mellett]
„ff ) az fe) alpontban meghatározott feladata ellátása során a Tao. 22/C. § (1) bekezdés b) és d) pontjában
meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet vonatkozásában – kivéve a Tao. 22/C. § (9a) bekezdés
szerinti esetet – dönt az elszámolás elfogadásáról, részbeni elfogadásáról vagy elutasításáról, a Tao. 22/C. §
(1) bekezdés c) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet vonatkozásában – kivéve
a Tao. 22/C. § (9a) bekezdés szerinti esetet – összesítő elszámolást készít az ellenőrzés eredményéről az ellenőrzést
követő 8 napon belül a sportpolitikáért felelős miniszter részére,”
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(4) Az Stv. 22. § (2) bekezdés f ) pontja a következő fi)–fm) alponttal egészül ki:
[A szakszövetség ellátja az alapszabályában, a sportága nemzetközi szövetségének szabályzataiban, illetve
a jogszabályokban meghatározott feladatokat. Ennek keretében különösen:
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao.) 4. § 41. pontja szerinti
látvány-csapatsportban működő szakszövetség az a)–e) pontban meghatározott feladatok mellett]
„fi) a Tao. 22/C. § (1) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet
vonatkozásában – kivéve a Tao. 22/C. § (9a) bekezdés szerinti esetet – kötelezi a támogatott szervezetet a Tao. 4. §
44. pontja, a 22/C. §-a és 24/A. §-a szerinti támogatás, valamint annak a látvány-csapatsport támogatását biztosító
támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározottak szerinti kamata állam részére történő
befizetésére, ha a támogatás felhasználásának ellenőrzése során ennek szükségességét megállapítja,
fj) kezdeményezi az adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülő, szabálytalanul igénybe vett és be nem
fizetett támogatás, valamint annak a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló
kormányrendeletben meghatározottak szerint megnövelt összege és kamata behajtását, ha az fi) alpont szerinti
kötelezés ellenére a támogatott szervezet a támogatást és annak kamatát nem fizeti be az állam részére,
fk) a Tao. 22/C. § (1) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet
vonatkozásában – kivéve a Tao. 22/C. § (9a) bekezdés szerinti esetet – intézkedik a Tao. 22/C. § (6) bekezdés a) és
d) pontjában meghatározott jelzálogjognak az állam javára az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetésére
vonatkozó kérelem benyújtásáról,
fl) 8 napon belül tájékoztatja a sportpolitikáért felelős minisztert az általa lezárt elszámolásokról,
fm) kapcsolatot tart az állami adóhatósággal, a Tao. szerint nyújtott támogatás ellenőrzésére jogosult más
szervekkel, valamint az 51. § (2) bekezdés g) pontjában meghatározott jogkörében eljáró sportpolitikáért felelős
miniszterrel,”
(5) Az Stv. 22. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (8)–(11) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A látvány-csapatsportban működő szakszövetség a (2) bekezdés f ) pont fa) alpontjában meghatározott feladat
ellátása során a kérelem beérkezésétől számított 150 napon belül, ha a kérelem ingatlanfejlesztésre irányuló
tárgyi eszköz beruházásra, felújításra irányul, 180 napon belül hoz döntést. A látvány-csapatsport támogatását
biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének,
valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: a látványcsapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának
és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló kormányrendelet) meghatározott sportfejlesztési
program módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési határidő
90 nap.
(8) A látvány-csapatsportban működő szakszövetség a (2) bekezdés f ) pont fa) alpontjában meghatározott eljárását
felfüggesztheti.
(9) A látvány-csapatsportban működő szakszövetség a (2) bekezdés f ) pontjában meghatározott jogkörében
eljárva javaslatot tesz a sportpolitikáért felelős miniszternek a látvány-csapatsport támogatási rendszerek
minőségbiztosítási rendszerének (benchmark-rendszer) követelményeire.
(10) A látvány-csapatsport támogatásának felhasználása, valamint a felhasználás ellenőrzése érdekében a látványcsapatsportban működő szakszövetség a (2) bekezdés f ) pontjában meghatározott feladatai ellátása során kezeli
a látvány-csapatsport támogatási rendszerben résztvevő vagy a látvány-csapatsport támogatással érintett
természetes személy következő adatait:
1. családi és utónév,
2. születési hely és idő,
3. nem,
4. állampolgárság,
5. lakóhely, tartózkodási hely, elektronikus levelezési cím, telefonszám,
6. sportszervezet, sportág, illetve szakág megjelölése,
7. versenyengedély száma,
8. a sportszakember munkaviszonyára vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyára vonatkozó adatok,
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9. a sportszakember végzettségével, képesítésével kapcsolatos adatok,
10. a támogatás szabályszerű felhasználásának alátámasztása érdekében szükséges egyéb adatok.
(11) A látvány-csapatsportban működő szakszövetség a (10) bekezdés szerinti adatokat a Tao. szerinti igazolás vagy
támogatási igazolás kiállításától számított 10 évig kezeli.”
13. §

(1) Az Stv. 33. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A versenyrendszerben (bajnokságban) való indulás (nevezés) joga nem ruházható át, az erre irányuló szerződés semmis.
E rendelkezés alól kivételt képez, ha:]
„a) a sportegyesület vagy az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány versenyrendszerben (bajnokságban)
való részvétel céljából gazdasági társaságot alapít (abban tagként részt vesz), és az indulási (nevezési) jogot erre
a társaságra ruházza át,”
(2) Az Stv. 33. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A versenyrendszerben (bajnokságban) való indulás (nevezés) joga nem ruházható át, az erre irányuló szerződés semmis.
E rendelkezés alól kivételt képez, ha:]
„d) az indulási (nevezési) joggal rendelkező sportvállalkozásnak olyan sportegyesület vagy utánpótlás-nevelés
fejlesztését végző alapítvány is tagja, amely a sportvállalkozásba tagként belépése és az indulás (nevezés)
jogának sportvállalkozásra történő átruházása előtt maga rendelkezett az azonos versenyrendszer (bajnokság)
azonos bajnoki osztályában az indulási (nevezési) joggal, a sportvállalkozásnak lejárt köztartozása nincs, és
a sportvállalkozás legfőbb szerve határozatával az indulási (nevezési) jogot az indulás (nevezés) jogával korábban
rendelkező sportegyesület vagy utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány tagra a sportszövetség elnöksége
előzetes jóváhagyásával átruházza.”

14. §

(1) Az Stv. 36. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A válogatott keretek mérkőzéseivel (versenyeivel), valamint a versenyrendszer (bajnokság) kiírásával,
szervezésével, lebonyolításával – ideértve a válogatott keretek mérkőzéseivel (versenyeivel), valamint
a versenyrendszerben (bajnokságban) szervezett versenyekkel, mérkőzésekkel kapcsolatos online fogadások
engedélyezésével – kapcsolatos vagyoni értékű jogok – a (6) és (7) bekezdésben foglalt kivétellel –
a sportszövetséget illetik meg.”
(2) Az Stv. 36. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az olimpiai csapattal és az olimpiai eseményekkel összefüggő, a 38. § (3) bekezdés f ) pontjában meghatározott
vagyoni értékű jogok Magyarország területén történő hasznosítása a MOB-ot illeti meg.
(7) A paralimpiai csapattal összefüggő, a 46/A. § (3) bekezdés f ) pont fb) alpontjában meghatározott vagyoni értékű
jogok Magyarország területén történő hasznosítása az MPB-t illeti meg.”

15. §

(1) Az Stv. 38. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A MOB feladatai az olimpiai mozgalom területén elsősorban:)
„b) a szakszövetségekkel együttműködve elősegíti a versenyzők olimpiai eseményekre való felkészülését,
részvételét,”
(2) Az Stv. 38. § (3) bekezdés f ) pont fa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A MOB feladatai az olimpiai mozgalom területén elsősorban:
kizárólagos jogokat gyakorol – a NOB előírásaival összhangban – az alábbi területeken:)
„fa) a sportágak és a sportolók nevezése és sportszakemberek akkreditálása az olimpiai eseményekre,”
(3) Az Stv. 38. § (3) bekezdés f ) pontja a következő fc) és fd) alponttal egészül ki:
(A MOB feladatai az olimpiai mozgalom területén elsősorban:
kizárólagos jogokat gyakorol – a NOB előírásaival összhangban – az alábbi területeken:)
„fc) az olimpiai csapattagság feltételeinek, a csapattagok jogainak és kötelezettségeinek meghatározása, valamint
az olimpiai csapattal összefüggő vagyoni értékű jogok hasznosítása,
fd) az olimpiai csapat olimpiai eseményeken való részvételének előkészítésével, szervezésével és lebonyolításával
kapcsolatos vagyoni értékű jogok hasznosítása,”

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 208. szám

16. §

36183

(1) Az Stv. 46/A. § (3) bekezdés f ) pont fb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az MPB feladatai a paralimpiai mozgalom területén elsősorban:
a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság magyarországi tagszervezeteként – a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság előírásaival
összhangban –:)
„fb) engedélyezi a paralimpiai jelkép, zászló, jelvény, jelmondat, himnusz kereskedelmi vagy egyéb célú használatát,
hasznosítását, valamint gyakorolja az ezzel kapcsolatos vagyoni jogokat, és rendelkezik ezekkel.”
(2) Az Stv. 46/A. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A paralimpiai csapattal összefüggő, a (3) bekezdés f ) pont fb) alpontjában meghatározott vagyoni értékű jogok
az MPB-t illetik meg.”

17. §		
Az Stv. 49. §-a a következő r) ponttal egészül ki:
(A sport társadalmilag hasznos céljainak megvalósítása érdekében az állam:)
„r) ösztönzi és támogatja a sportakadémiák létrejöttét és működését.”
18. §		
Az Stv. 50. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány:)
„d) a megrendezésre való pályázást, jelentkezést vagy azzal azonos egyéb kötelezettségvállalást megelőzően,
pénzügyi és a nemzetközi sportszervezetek (jogtulajdonosok) által megkívánt más garanciát vállal a kiemelt
nemzetközi sportrendezvények (különösen olimpia, paralimpia, siketlimpia és speciális világjátékok, világbajnokság,
Európa-bajnokság, világkupa, olimpiai vagy paralimpiai kvalifikációs verseny) és sportdiplomáciai események
magyarországi megrendezéséhez,”
19. §

(1) Az Stv. 51. § (2) bekezdés g) pont ge) és gf ) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A sportpolitikáért felelős miniszter:
a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggésben – a ga) és gb) alpontban meghatározott feladatok esetén
közigazgatási hatósági hatáskörben – ellátja a sportfejlesztési programok jóváhagyásával és a támogatási igazolásokkal
kapcsolatban a hatáskörébe utalt feladatokat, valamint a látvány-csapatsport támogatás felhasználásának
ellenőrzésével kapcsolatos elszámolással, részelszámolással összefüggő feladatokat:]
„ge) a Tao. 22/C. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjában, valamint a Tao. 22/C. § (9a) bekezdése szerinti esetben
a Tao. 22/C. § (1) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott támogatott szervezetek jóváhagyott sportfejlesztési
programjai vonatkozásában intézkedik a Tao. 22/C. § (6) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott jelzálogjognak
az állam javára az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetésére vonatkozó kérelem benyújtásáról;
gf ) a Tao. 22/C. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjában, valamint a Tao. 22/C. § (9a) bekezdése szerinti esetben
a Tao. 22/C. § (1) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott támogatott szervezetek jóváhagyott sportfejlesztési
programjai vonatkozásában kötelezi a támogatott szervezetet a Tao. 4. § 44. pontja, a 22/C. §-a és 24/A. §-a
szerinti támogatás, valamint annak a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló
kormányrendeletben meghatározottak szerinti kamata állam részére történő befizetésére, ha a támogatás
felhasználásának ellenőrzése során ennek szükségességét megállapítja;”
(2) Az Stv. 51. § (2) bekezdés l) és m) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A sportpolitikáért felelős miniszter:)
„l) az országos sportági szakszövetségi és az országos sportági szövetségi jogállás bírósági bejegyzését – ideértve
az alapszabály olyan módosítását, amely a szakszövetség működésével érintett sportágak körének meghatározására
kiterjed – megelőzően igazolja a 20. § (4) és (5) bekezdésében, valamint a 28. § (1) és (2) bekezdésében
meghatározott feltételek fennállását,
m) meghatározza a támogatási rendszerek minőségbiztosítási rendszerét (benchmark-rendszer) és követelményeit,
valamint egyedi, különös méltánylást érdemlő esetben engedélyezheti az attól való eltérést,”
(3) Az Stv. 51. § (2) bekezdése a következő n)–p) ponttal egészül ki:
(A sportpolitikáért felelős miniszter:)
„n) ellátja az Európa Tanács sportversenyek tiltott befolyásolásáról szóló Egyezménye szerinti nemzeti és nemzetközi
kapcsolattartással összefüggő feladatokat, valamint irányítja az Egyezmény szerinti nemzeti platform működését,
o) javaslatot tesz a Kormány részére a sportakadémiai minősítés megszerzése és a sportakadémiai működés
feltételeinek megállapítására,
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p) az államháztartásért felelős miniszter véleményének kikérésével javaslatot tesz a Kormány részére a látványcsapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszegnek a látvány-csapatsportágak közötti felosztása
arányának megállapítására.”
(4) Az Stv. 51. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A sportversenyek tiltott befolyásolása elleni nemzeti platform összetételét és működésének rendjét a Kormány
állapítja meg.”
(5) Az Stv. 51. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (6)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A sportpolitikáért felelős miniszter a (2) bekezdés g) pont ga) alpontjában meghatározott feladat ellátása
során, a kérelem beérkezésétől számított 150 napon belül, ha a kérelem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi
eszköz beruházásra, felújításra irányul, 180 napon belül hoz döntést. A látvány-csapatsport támogatását biztosító
támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott sportfejlesztési program módosítására,
illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési határidő 90 nap.
(6) A sportpolitikáért felelős miniszter a (2) bekezdés g) pont ga) alpontjában meghatározott eljárását
felfüggesztheti.
(7) A látvány-csapatsport támogatásának felhasználása, valamint a felhasználás ellenőrzése érdekében
a sportpolitikáért felelős miniszter a (2) bekezdés g) pontjában meghatározott feladatai ellátása során kezeli
a látvány-csapatsport támogatási rendszerben résztvevő vagy a látvány-csapatsport támogatással érintett
természetes személy következő adatait:
1. családi és utónév,
2. születési hely és idő,
3. nem,
4. állampolgárság,
5. lakóhely, tartózkodási hely, elektronikus levelezési cím, telefonszám,
6. sportszervezet, sportág, illetve szakág megjelölése,
7. versenyengedély száma,
8. a sportszakember munkaviszonyára vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyára vonatkozó adatok,
9. a sportszakember végzettségével, képesítésével kapcsolatos adatok,
10. a támogatás szabályszerű felhasználásának alátámasztása érdekében szükséges egyéb adatok.
(8) A sportpolitikáért felelős miniszter a (7) bekezdés szerinti adatokat a Tao. szerinti igazolás vagy támogatási
igazolás kiállításától számított 10 évig kezeli.”
20. §

(1) Az Stv. 55. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A települési önkormányzat – figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára –:)
„d) támogatja az iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlása feltételeinek megteremtését.”
(2) Az Stv. 55. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A települési önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon kívül támogatja az iskolai sportkörök működéséhez,
vagy az ezek feladatait ellátó diáksport-egyesületek feladatainak zavartalan ellátásához szükséges feltételek
megteremtését.”

21. §		
Az Stv. 56. §-a a következő (3)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az állami sportcélú támogatás nyújtása, a támogatás feltételeinek ellenőrzése, a támogatás megállapítása,
folyósítása és a támogatással való elszámolás ellenőrzése érdekében a sportpolitikáért felelős miniszter kezeli
a támogatást igénylő, illetve támogatott természetes személy, továbbá a támogatást igénylő, illetve támogatott
szervezet képviseletében eljáró természetes személy vagy kapcsolattartó természetes személy
a) természetes személyazonosító adatait,
b) lakóhelyének, tartózkodási helyének, telefonszámának és elektronikus levelezési címének adatát,
c) egyéb, az e törvényben és a végrehajtására kiadott, továbbá az államháztartás működésére vonatkozó
jogszabályokban meghatározott feltételeknek való megfelelést igazoló személyes adatait.
(4) A (3) bekezdés szerinti esetben a sportpolitikáért felelős miniszter a támogatást igénylő, illetve támogatott
természetes személy adóazonosító jelét és társadalombiztosítási azonosító jelét is kezeli.
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(5) A sportpolitikáért felelős miniszter a (3) és (4) bekezdés szerinti személyes adatokat támogatás nyújtása esetén
a támogatás utolsó részletének folyósítását követő tíz évig, vagy – ha az későbbi – a pénzbeli juttatásra vonatkozóan
benyújtott keresetet elbíráló peres eljárásban hozott határozat jogerőre emelkedésének napjáig kezelheti.
(6) A sportpolitikáért felelős miniszter a (3) és (4) bekezdés szerinti személyes adatokat a támogatási kérelem
beérkezését követő év december 31. napjáig kezeli, ha a támogatási kérelem alapján nem kerül sor támogatás
nyújtására.”
22. §

(1) Az Stv. 57. § (2) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem kaphat állami sportcélú támogatást:)
„k) az a szakszövetség, valamint országos sportági szövetség, amelyik nem igazolja, hogy rendelkezik
a 23. § (1) bekezdésében meghatározott, e törvény, valamint a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok
rendelkezéseivel összhangban álló szabályzatokkal.”
(2) Az Stv. 57. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A sportpolitikáért felelős miniszter felhívására a sportszövetség megküldi a sportpolitikáért felelős miniszter
részére a 23. § (1) bekezdésében meghatározott szabályzatait. A sportpolitikáért felelős miniszter a szabályzatok
megléte, továbbá az e törvény, valamint a végrehajtására kiadott jogszabályok rendelkezéseivel való összhangja
vizsgálatának eredményére figyelemmel dönthet a (2) bekezdésben foglaltak alkalmazásáról.”

23. §		
Az Stv. „A támogatás forrásai és igénybevételének feltételei” alcíme a következő 57/B. és 57/C. §-sal egészül ki:
„57/B. § (1) A VIII. Fejezetben szabályozott, illetve a központi költségvetésből a sportpolitikáért felelős miniszter
által természetes személy részére sporteredményére, sporttevékenységére vagy sportszakmai tevékenységére
figyelemmel nyújtott pénzbeli juttatás jogszabályban megállapított feltételeinek ellenőrzése, a pénzbeli juttatás
megállapítása és folyósítása érdekében a sportpolitikáért felelős miniszter a természetes személy következő adatait
kezeli:
a) természetes személyazonosító adatok,
b) állampolgárság,
c) lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám és elektronikus levelezési cím,
d) adóazonosító jel,
e) társadalombiztosítási azonosító jel,
f ) fizetési számlaszám,
g) pénzbeli juttatásának jogcím, valamint
h) egyéb, az e törvényben és a végrehajtására kiadott, továbbá az államháztartás működésére vonatkozó
jogszabályokban meghatározott feltételeknek való megfelelést igazoló személyes adatok.
(2) A sportpolitikáért felelős miniszter az (1) bekezdés szerinti személyes adatokat a pénzbeli juttatás folyósítását
követő tíz évig, vagy – ha az későbbi – a pénzbeli juttatásra vonatkozóan benyújtott keresetet elbíráló peres
eljárásban hozott határozat jogerőre emelkedésének napjáig kezelheti.
(3) A pénzbeli juttatás megállapítása és folyósítása iránti eljárásban, illetve annak kezdeményezése során
a sportszervezet, a sportszövetség és a sportköztestület az (1) bekezdés szerinti személyes adatokat kezeli.
57/C. § Az állami támogatással való elszámolás ellenőrzése során a sportpolitikáért felelős miniszter megismerheti
az állami támogatásból közvetetten részesülő természetes személynek az állami támogatás felhasználásával
összefüggő személyes adatait.”
24. §		
Az Stv. 59. § (5) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Edzői járadékra az a személy jogosult, aki:)
„e) az érmes által, a járadékra jogosító eredmény elérését megalapozó, az (1) bekezdés a)–b) pontjában
meghatározott sportesemények hivatalos időszakát legalább harminc nappal megelőzően a szövetség, valamint
a sportolót a sporteseményre nevező sportszövetség vagy sportköztestület, és a sportpolitikáért felelős miniszter
részére írásban eljuttatott javaslatban szerepel.”
25. §		
Az Stv. 61. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az esedékessé vált és a járadékra jogosult önhibájából nem folyósított járadék folyósítását az esedékességtől
számított egyéves jogvesztő határidőn belül a folyósításhoz szükséges, az olimpiai járadékról szóló
kormányrendeletben meghatározott adatok közlésével kérelmezheti a járadékra jogosult.”
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26. §

(1) Az Stv. 63. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A sportrendezvények biztonságáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó, versenyrendszerben
szervezett versenyek lebonyolítására alkalmas sportlétesítményeket biztonságtechnikai szempontból az általános
rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: rendőrség), a katasztrófavédelem, az Országos
Mentőszolgálat, az egészségügyi államigazgatási szerv, a sportszövetség, a létesítményt használó sportszervezet,
a tulajdonos, az üzemeltető, a sportrendezvényt szervező és az azzal szerződéses viszonyban álló egészségügyi
szolgáltató, a rendező szerv és a Sportrendezvényeket Biztonsági Szempontból Minősítő Bizottság (a továbbiakban:
Minősítő Bizottság) képviselője a versenyrendszerben szervezett első verseny előtt legalább 30 nappal, évente
legalább egy alkalommal közösen ellenőrzi. Az ellenőrzés időpontjáról – azt legalább 15 nappal megelőzően –
a sportlétesítményt használó sportszervezet, több ilyen sportszervezet esetén a sportlétesítmény tulajdonosa
vagy üzemeltetője minden érintett szervezetet értesíteni köteles. A (4) bekezdésben meghatározott engedély
a rendőrség, a katasztrófavédelem és az egészségügyi államigazgatási szerv hozzájárulása nélkül nem adható meg.
A rendőrség, a katasztrófavédelem és az egészségügyi államigazgatási szerv a hozzájárulás megadását az ellenőrzés
során tapasztalt hiányosságok pótlásától, rendellenességek megszüntetésétől teheti függővé. Az ellenőrzésről
a Minősítő Bizottság képviselője jegyzőkönyvet vesz fel, amit 8 napon belül megküld az ellenőrzést végző
szervezeteknek.”
(2) Az Stv. 63. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) A sportrendezvények biztonságáról szóló kormányrendelet hatálya alá nem tartozó, versenyrendszerben
szervezett versenyek lebonyolítására alkalmas sportlétesítményeket biztonságtechnikai szempontból a rendőrség,
a katasztrófavédelem, az Országos Mentőszolgálat, az egészségügyi államigazgatási szerv, a létesítményt használó
sportszervezet, a tulajdonos, az üzemeltető, a sportrendezvényt szervező és az azzal szerződéses viszonyban álló
egészségügyi szolgáltató és a rendező szerv legalább kétévente egy alkalommal, közösen ellenőrzi. Az ellenőrzés
időpontjáról – azt legalább 15 nappal megelőzően – a sportlétesítményt használó sportszervezet, több ilyen
sportszervezet esetén a sportlétesítmény tulajdonosa vagy üzemeltetője minden érintett szervezetet és
a sportszövetséget értesíteni köteles. Az ellenőrzés szempontjait a sportszövetség állapítja meg. A (4) bekezdésben
meghatározott engedély a rendőrség, a katasztrófavédelem és az egészségügyi államigazgatási szerv hozzájárulása
nélkül nem adható meg. A rendőrség, a katasztrófavédelem és az egészségügyi államigazgatási szerv a hozzájárulás
megadását az ellenőrzés során tapasztalt hiányosságok pótlásától, rendellenességek megszüntetésétől teheti
függővé. Az ellenőrzésről a sportlétesítmény üzemeltetője jegyzőkönyvet készít, amit 8 napon belül megküld
a sportszövetségnek.”

27. §		
Az Stv. 64. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az olimpiai központok szakmai felügyeletét a MOB és az MPB közreműködésével a sportpolitikáért felelős
miniszter látja el.”
28. §		
Az Stv. 65. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A sportrendezvények biztonságáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó versenyrendszer
működtetése esetén a labdarúgás sportág tekintetében a szakszövetség, a sportági szövetség, valamint
a versenyrendszerben részt vevő sportszervezet szakirányú képesítéssel rendelkező biztonsági felelőst köteles
alkalmazni. A sportszövetség a sportrendezvény biztonságos lebonyolításával kapcsolatos előírásokat tartalmazó
szabályzatában határozza meg azokat a szakirányú képesítéseket, amellyel a biztonsági felelősnek rendelkeznie kell,
és azokat a követelményeket, amelyeket teljesítenie kell.”
29. §

(1) Az Stv. 68. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szervező köteles a jogszabályban meghatározott sportrendezvény esetében a belépőjegy-eladást,
a sportrendezvény helyszínére történő beléptetést, a szurkolótáborok elhelyezését és folyamatos figyelemmel
kísérését, valamint a sportrendezvény helyszínének elhagyását – a rendőrség által meghatározottak szerint –
a szükséges műszaki és biztonsági intézkedéseket megtéve úgy megszervezni, hogy a szurkolótáborok elkülönítése
vagy felügyelete biztosított legyen. A nemzetközi sportszövetség által vagy közreműködésével szervezett
sportrendezvények tekintetében a szurkolótáborok elkülönítésével kapcsolatban a nemzetközi sportszövetség
rendelkezését kell figyelembe venni, kivéve, ha a sportrendezvény helye szerint illetékes rendőrkapitányság
(Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság) a jegyértékesítés megkezdését megelőzően másként határoz.”
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(2) Az Stv. 68. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A nézők biztonságos távozása érdekében a rendőrség a nézőket az ellenérdekű szurkolói csoportok
sportlétesítményből, a rendőri biztosítás működési körzetéből, illetve a szurkolók kísérési útvonalából történő
eltávozásáig a sportlétesítményben visszatarthatja. Ha a sportrendezvényen a rendőrség nincs jelen, a szervező
a visszatartásról önállóan is dönthet.”
30. §

(1) Az Stv. 68/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott sportrendezvények biztonsági kockázat
szerinti minősítését, valamint fokozott biztonsági kockázatú sportrendezvény esetén beléptető rendszer
alkalmazásának kötelezettségét – a sportrendezvény szervezőjével folytatott előzetes egyeztetést követően –
az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) az általa működtetett Minősítő Bizottság javaslata
alapján határozza meg. A Minősítő Bizottság az ORFK, a katasztrófavédelem, az Országos Mentőszolgálat,
az Országos Bírósági Hivatal elnöke, a Legfőbb Ügyészség, a sportpolitikáért felelős miniszter, valamint a sportágak
országos sportági szakszövetségei által delegált szakértőkből áll. A Minősítő Bizottság működésére vonatkozó
részletes szabályokat a Kormány rendeletben állapítja meg.”
(2) Az Stv. 68/A. § (3a) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Fokozott biztonsági kockázatú sportrendezvény esetében a szervező a biztonságos lebonyolítás érdekében köteles)
„e) a rendezői és közreműködői listát előzetesen a rendőrség részére átadni.”

31. §		
Az Stv. a 69/A. §-t követően a következő alcímmel és 69/B. §-sal egészül ki:

„A közreműködő
69/B. § (1) A szervező a sportrendezvény szervezésével összefüggő feladatok ellátása érdekében önkéntes
jogviszonyban, munkaviszonyban vagy munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyban közreműködőt bízhat
meg. A közreműködő feladata – a szervező képviselőjeként – különösen a sportrendezvény helyszínén a nézőkkel
és a sportrendezvény egyéb résztvevőivel való kapcsolattartásban, tájékoztatásban, a sportrendezvény helyszínére
való bejutásban és azon belüli tájékozódásban, a sportrendezvény biztonságos lebonyolításának támogatásában,
valamint a sportrendezvény helyszínén biztosított szolgáltatások igénybevételében való segítségnyújtás.
(2) Közreműködőként 18. életévét betöltött, büntetlen előéletű személy alkalmazható.
(3) A szövetség a sportrendezvény biztonságos lebonyolításával kapcsolatos előírásokat tartalmazó szabályzatában
határozza meg a közreműködő alkalmazásával, feladataival, képzésével, a rendezőétől eltérő, megkülönböztető
ruhájával, valamint azonosíthatóságával kapcsolatos részletes rendelkezéseket.”
32. §

(1) Az Stv. 70. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A sportrendezvényen részt vevő rendező szerv alkalmazottjának vagy a rendezőnek e minőségében
és személyében külső megjelenése alapján azonosíthatónak kell lennie. Ebből a célból a rendező
– a sportszövetségnek a sportrendezvény biztonságos lebonyolításával kapcsolatos előírásokat tartalmazó
szabályzatában meghatározott – megkülönböztető ruhát, valamint rendezői minőségét, nevét vagy azonosító
számát jól látható módon tartalmazó kitűzőt visel.”
(2) Az Stv. 70. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány rendeletben határozza meg azokat a sportrendezvényeket,)
„a) amelyeken a rendezésre és a szurkolók utazásának biztosítására a sportszövetség által akkreditált
rendező szervet, valamint a sportszövetségnek a sportrendezvény biztonságos lebonyolításával kapcsolatos
előírásokat tartalmazó szabályzatában meghatározott gyakorisággal, de legalább ötévente egy alkalommal
a sportrendezvények biztosítására szakirányú továbbképzés keretében felkészített rendezőt kell megbízni,”

33. §

(1) Az Stv. 71. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A néző a sportrendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha:)
„e) nem áll a 73. § (1) bekezdése szerinti kizárás, a sportrendezvények látogatásától eltiltás büntetés, a szabálysértési
kitiltás, vagy a 76/A. § (1) bekezdése szerinti, külföldi sportszervezet, hatóság, bíróság hasonló tartalmú döntésének
hatálya alatt,”
(2) Az Stv. 71. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A néző a sportrendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha:)
„h) nem tanúsít a (2) bekezdés szerinti magatartást.”
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(3) Az Stv. 71. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a sportrendezvényre belépésre jelentkező vagy a résztvevő a sportrendezvény időtartama alatt
az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, vagy a (2) bekezdés szerinti magatartást a rendező
figyelmeztetésére nem hagyja abba, a beléptetését meg kell tagadni vagy a sportrendezvényről el kell távolítani.
A rendező a személyt felszólítja személyazonossága igazolására. Amennyiben a személy a felszólításnak nem
tesz eleget, a rendező – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – a rendőrséget haladéktalanul értesíti
az igazoltatás érdekében. A rendőrség kiérkezéséig, de legfeljebb az értesítéstől számított harmadik óra végéig
a rendező a személyt visszatarthatja, feltéve, hogy a visszatartásra a helyszínen működő képfelvevő eszköz
látóterében kerül sor. A képfelvevő eszköz által rögzített felvételek kezelésére a 74. § (4) és (5) bekezdésében foglalt
rendelkezések megfelelően irányadók. A visszatartott személy rendőrség által történő igazoltatása esetén a 65. §
(2) bekezdésében meghatározott szervezőt kell a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 24. § (4) bekezdése
szerinti igazoltatást kérőnek tekinteni.”
34. §

(1) Az Stv. 72. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szervező a sportrendezvények biztonságáról szóló kormányrendelet hatálya alá nem tartozó
versenyrendszerben szervezett, vagy normál biztonsági kockázatú sportrendezvény esetén a résztvevők egyedi
azonosítására alkalmas biztonsági beléptetési és ellenőrző rendszer (a továbbiakban: beléptető rendszer)
alkalmazásáról dönthet. Labdarúgás sportágban kiemelt biztonsági kockázatú sportrendezvény esetén,
valamint a Minősítő Bizottság javaslata alapján az ORFK egyedi döntése szerint a fokozott biztonsági kockázatú
sportrendezvény esetében beléptető rendszert kell alkalmazni. A rendező a beléptetés során jogosult a résztvevők
személyazonosságát ellenőrizni.”
(2) Az Stv. 72. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdés a) pontjától eltérően, ha a sportrendezvény biztonsági kockázatának változása miatt beléptető
rendszert kell alkalmazni, de a jegyértékesítés a biztonsági kockázat változása előtt megkezdődött és az nem névre
szóló jegyértékesítésként történt, ugyanezen a módon a jegyértékesítés a biztonsági kockázat változását követően
folytatható.”

35. §

(1) Az Stv. 72/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A beléptetést követően, valamint a beléptetés megtagadása esetén a beléptetés során rögzített személyes
adatokat haladéktalanul törölni kell. Ha a beléptetés megtagadására a 71. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltak
miatt kerül sor, a beléptetés során rögzített személyes adatokat a szervező legfeljebb 30 napig kezelheti.”
(2) Az Stv. 72/A. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A szervező vagy a jegyértékesítést a szervező megbízásából végző személy a klubkártya értékesítésekor a néző
személyazonosságát egybevetheti a sportrendészeti nyilvántartás adataival. A sportrendészeti nyilvántartásban
szereplő személynek klubkártya nem értékesíthető az eltiltó, a kitiltó vagy a kizáró határozat szerinti
sportrendezvény helyszínére, illetve sportlétesítménybe, az utazó sportszervezetként a sportrendezvény helye
szerinti hazai vagy külföldi sportlétesítménybe, valamint a 76/A. § (1) bekezdése szerinti, külföldi sportszervezet,
hatóság, bíróság hasonló tartalmú döntésének hatálya alatt álló személynek.”

36. §		
Az Stv. 72/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A belépőjegy, bérlet, valamint klubkártya értékesítésekor a sportrendezvényre ezekkel belépésre jogosult
személy
a) nevét,
b) anyja nevét,
c) születési helyét és idejét,
d) lakcímét, és
e) – a 72/A. § (2) bekezdésében meghatározott esetben – biometrikus sablonját
a szervező, valamint az a)–d) pontban meghatározott adatokat a szervező által megbízott, sportesemény-szervező
tevékenységet folytató szervezet a belépőjegy, a bérlet, illetve a klubkártya érvényességének lejáratát követő
3 munkanapig nyilvántartja, ezt követően törli. Az a)–c) pontban meghatározott adatokat a szervező, valamint
a szervező által megbízott, sportesemény-szervező tevékenységet folytató szervezet a belépőjegyen, a bérleten,
illetve a klubkártyán feltüntetheti. A klubkártyán a képmás is szerepelhet.”
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37. §

(1) Az Stv. 73. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szervező az általa, valamint az utazó sportszervezet a részvételével szervezett sportrendezvény esetén
és beléptető rendszer alkalmazásakor köteles a sportrendezvényről eltávolított személy részére a belépőjegyeladást megtagadni, valamint megakadályozni, hogy a sportrendezvényen részt vehessen (a továbbiakban
együtt: sportrendezvényen történő részvételből való kizárás). A sportrendezvényen történő részvételből való
kizárás lehetőségéről a szervező a sportlétesítményen kívül és annak területén jól látható hirdetményben köteles
tájékoztatást adni, amit – általános szerződési feltételként – magyar és angol nyelven is fel kell tüntetni.”
(2) Az Stv. 73. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az utazó sportszervezet az általa szervezett sportrendezvényen történő részvételből való kizárást alkalmazhat
azon személlyel szemben, akit a sportrendezvényről eltávolítottak, vagy a (4) bekezdés szerinti esetben.”
(3) Az Stv. 73. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A szervező és az utazó sportszervezet az általa kizárt személy nevét, születési helyét és idejét, képmását,
a kizárás időtartamát, a sportlétesítmény megnevezését, valamint azon sportrendezvények körét, amelyre
kizárás hatálya kiterjed, 3 napon belül továbbítja a sportrendészeti nyilvántartásba, valamint a szervező az utazó
sportszervezet részére. Ha az utazó sportszervezet a továbbított adatok alapján nem dönt sportrendezvényen
történő részvételből való kizárásról, a továbbított adatokat azok kézhezvételét követő 8 napon belül törli.
A szervező a kizárási határozatokat és az abban szereplő személyes adatokat a kizárás időtartama alatt adatvédelmi
szabályainak megfelelően kezeli.
(6) A sportrendészeti nyilvántartásból – a jegyértékesítés és a sportrendezvényre történő beléptetés céljából –
a) a sportrendezvény szervezője,
b) a jegyértékesítést a szervező megbízásából végző személy, valamint
c) a szervező által alkalmazott rendező,
d) az utazó sportszervezet
igényelhet adatot, amelyet a rendelkezésére bocsátástól számított 120 óra elteltével töröl.”

38. §

(1) Az Stv. 74. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szervező – rendező alkalmazása esetén a rendező – és az utazó sportszervezet képviselője
a sportrendezvények biztonságáról szóló kormányrendelet hatálya alá nem tartozó versenyrendszerben szervezett,
valamint a normál és fokozott biztonsági kockázatú sportrendezvény ideje alatt – annak helyszínén, a beléptetésre
váró szurkolók által elfoglalt közterületen és a nézők részére kijelölt parkolókban – a résztvevők személyi és
vagyonbiztonsága érdekében jogosult, a labdarúgás sportág tekintetében a fokozott, valamint valamennyi
kiemelt biztonsági kockázatú sportrendezvény ideje alatt köteles a résztvevőket a rendőrség által meghatározott
helyszínekre, a rendőrség által meghatározott számban elhelyezett, valamint a szervező vagy – rendező alkalmazása
esetén – a rendező testére rögzített, a résztvevők egyedi azonosítását lehetővé tevő minőségű felvételt biztosító
kamerával megfigyelni és a felvételt rögzíteni.”
(2) Az Stv. 74. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A szabálysértési eljárás, valamint a büntetőeljárás megindításához és lefolytatásához szükséges adatok és
információk biztosítása céljából a sportrendezvény befejezését követően a szervező, utazó sportszervezet köteles
a rendőrség által a sportrendezvény befejezését követő 120 órán belül megtehető felszólításban megjelölt
ideig megőrizni a sportesemény biztosítása során rögzített felvételeket. A rendőrség a szervezőt, a rendezőt,
az utazó sportszervezetet a felvételeknek a felszólítást követő legfeljebb 60 napig történő tárolására szólíthatja
fel. Amennyiben a felszólításra vagy az (5) bekezdés szerinti adatigénylésre nem kerül sor, a szervező, a rendező,
az utazó sportszervezet a rögzített adatokat a rögzítést követő 120 óra elteltével megsemmisíti.”
(3) Az Stv. 74. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az (1) bekezdés szerint rögzített felvételekből a jogszabályban meghatározott nemzetbiztonsági, bűnüldözési,
szabálysértési, illetve igazságszolgáltatási feladatai ellátása céljából a nemzetbiztonsági szolgálat, a rendőrség,
a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, az előkészítő eljárást folytató szerv, a szabálysértési hatóság,
valamint az érintett személy igényelhet adatot. Az (1) bekezdés szerint rögzített felvétel a szervező, valamint
az utazó sportszervezet által, a sportrendezvényen történő részvételből való kizárás, közigazgatási hatósági eljárás
megindítása, valamint polgári jogi igény érvényesítése érdekében felhasználható az eljárás jogerős befejezéséről
szóló értesítés kézhezvételét, vagy a kizárás hatályának leteltét követő harmadik munkanapig.”
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39. §

(1) Az Stv. 76/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A rendőrség a sportrendezvényen történő részvételből a szervező által kizárt, a szabálysértési hatóság vagy
a bíróság által a sportrendezvényről, illetve a sportlétesítményből kitiltott vagy a sportrendezvények látogatásától
eltiltott személyek, továbbá külföldi sportszervezet, hatóság, bíróság hasonló tartalmú döntésének hatálya alatt
álló személyek (a továbbiakban: külföldön távoltartással érintett) e törvény alapján nyilvántartott személyes
adatait a sportrendezvények biztonságának védelme, az erőszak és a rendzavarás megelőzése, a nemzetközi
rendőrségi együttműködési kötelezettségek teljesítése, mások jogainak védelme, a jegyértékesítés, valamint
a sportrendezvényre történő belépés megtagadásának megállapítása céljából kezeli.
(2) A sportrendészeti nyilvántartás a sportrendezvényen történő részvételből a szervező, utazó sportszervezet által
kizárt, a szabálysértési hatóság vagy a bíróság által a sportrendezvényről, illetve a sportlétesítményből kitiltott
vagy a sportrendezvények látogatásától eltiltott személyek, valamint a külföldön távoltartással érintett személyek
következő adatait tartalmazza:
a) a családi és utónév,
b) a születési hely és idő,
c) az anyja születési családi és utóneve,
d) képmás.”
(2) Az Stv. 76/A. § (2a) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A sportrendezvények látogatástól eltiltás hatálya alatt állók tekintetében a sportrendészeti nyilvántartás tartalmazza)
„e) a külföldi bíróság hasonló tartalmú döntésének adatait.”
(3) Az Stv. 76/A. § (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A kitiltás hatálya alatt állók tekintetében a sportrendészeti nyilvántartás tartalmazza)
„e) a külföldi hatóság hasonló tartalmú döntésének adatait.”
(4) Az Stv. 76/A. § (4) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A sportrendezvényen történő részvételből való kizárás hatálya alatt állók tekintetében a sportrendészeti nyilvántartás
tartalmazza)
„e) a külföldi sportszervezet hasonló tartalmú döntésének adatait.”
(5) Az Stv. 76/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A rendőrség a sportrendészeti nyilvántartás adatait az eltiltás, a kitiltás, a kizárás, valamint a külföldi
sportszervezet, hatóság, bíróság hasonló tartalmú döntésének időtartamáig kezeli. Törölni kell a nyilvántartásból
annak a személynek az adatait, akire vonatkozóan a nyilvántartási idő eltelt.”
(6) Az Stv. 76/A. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A sportrendészeti nyilvántartásból a rendőrség)
„b) a rendezvények biztonságának védelme, valamint a sportrendezvény látogatásának, továbbá a jegyértékesítés
megtagadásának céljából a sportrendezvény szervezőjének, rendező alkalmazása esetén a rendezőnek, az utazó
sportszervezetnek, valamint a jegyértékesítést a szervező megbízásából végző személynek a (2a) bekezdés a), d) és
e) pontjában, a (3) bekezdés a), d) és e) pontjában, valamint a (4) bekezdés a), d) és e) pontjában meghatározott”
(adatokat továbbítja.)

40. §		
Az Stv. 76/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A nemzeti sportinformációs rendszer a sportolókra, a sportszakemberekre, a sportszervezetekre,
a sportszövetségekre, a sportköztestületekre, ezek tevékenységére, e szervezetek nevében a nemzeti
sportinformációs rendszerbe történő adatszolgáltatási kötelezettséget teljesítő személyre, a sportlétesítményekre,
sporteseményekre, sporteredményekre vonatkozó adatoknak a nyilvántartását szolgáló, továbbá az állami sportcélú
támogatások elosztását és felhasználását támogató elektronikus nyilvántartási és folyamatkezelő rendszer.”
41. §		
Az Stv. 76/E. §-a és 76/F. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„76/E. § (1) A sportszervezet adatot szolgáltat a nemzeti sportinformációs rendszerbe a sportszervezettel tagsági,
szerződéses vagy tanulói jogviszonyban álló sportolókról. Az adatszolgáltatás a személyek nevére, születésének
helyére, idejére, képmására, társadalombiztosítási azonosító jelére, anyja nevére, valamint elektronikus levelezési
címére terjed ki.
(2) A sportszövetség a versenyengedélyeket a nemzeti sportinformációs rendszerben tartja nyilván.
A sportszövetség ennek keretében adatot szolgáltat a nemzeti sportinformációs rendszer részére az általa kiadott
versenyengedélyekről, a versenyengedéllyel rendelkezők versenyeken vagy versenyrendszerben való tényleges
részvételéről.
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(3) A sportszervezet a nemzeti sportinformációs rendszerben szereplő, (1) bekezdés szerinti adatokat
a versenyengedély igénylése és az abban foglaltak fennállása, a versenyrendszerben való szereplés,
a versenyeredmények nyilvántartása, az egyes sportcélú állami támogatások igénybevétele és ezekkel kapcsolatos
adatközlés, valamint fennálló tagsági jogviszony igazolás céljából, a sportoló tagsági, szerződéses vagy tanulói
jogviszonyának ideje alatt kezelheti.
(4) A sportszövetség a nemzeti sportinformációs rendszerben szereplő, (1) bekezdés szerinti adatokat a sportoló
versenyengedélyének kiállítása, az abban meghatározott jogosultságok és a sportoló sportorvosi engedélyének
ellenőrzése, a szövetség által felügyelt versenyrendszerben való szereplés, az egyes sportcélú állami támogatások
igénybevétele és ezekkel kapcsolatos adatközlés, valamint fennálló tagsági jogviszony ellenőrzése céljából a 3. §
(8) bekezdése szerinti időtartam alatt kezelheti.
(5) A sportpolitikáért felelős miniszter a nemzeti sportinformációs rendszerben szereplő, (1) bekezdés szerinti
adatokat a sportolónak a nemzeti sportinformációs rendszerben történő azonosítása, belépésének biztosítása,
a sportszervezetek és sportszövetségek által közölt adatok validitásának ellenőrzése, a versenyeredmények
nyilvántartása, az állami sportcélú támogatások biztosítása és felhasználásának ellenőrzése céljából kezelheti.
A sportpolitikáért felelős miniszter az adatkezelés szükségességét négyévente felülvizsgálja. A sportpolitikáért
felelős miniszter az általa vezetett minisztérium, a sportszervezetek és szövetségek nevében a nemzeti
sportinformációs rendszerbe adatszolgáltatást teljesítő vagy az üzemeltetésben részt vevő személyek (1) bekezdés
szerinti személyes adatait a rendszer használatához szükséges feladatok ellátása érdekében az alkalmazási
jogviszony fennállásának ideje alatt kezelheti.
(6) A regisztrált szabadidő-sportoló a nemzeti sportinformációs rendszerbe való önkéntes regisztrációja a következő
adatainak megadásával történik:
a) családi és utóneve, születési családi és utóneve,
b) születési helye,
c) születési ideje,
d) anyja születési családi és utóneve,
e) társadalombiztosítási azonosító jele,
f ) adóazonosító jele,
g) lakóhelye, tartózkodási helye vagy elektronikus levelezési címe,
h) képmása.
(7) A regisztrált szabadidő-sportoló a nemzeti sportinformációs rendszerbe való regisztrációját bármikor
megszüntetheti, de regisztrációjának személyazonosításra nem alkalmas adatát a sportpolitikáért felelős miniszter
statisztikai célra felhasználhatja.
(8) A regisztrált szabadidő-sportoló (6) bekezdés szerinti adatait a regisztrált szabadidő-sportoló
sporttevékenységével összefüggésben, jogszabályban meghatározott közvetett és közvetlen állami sport célú
és egyéb támogatásban, kedvezményben való részesítése érdekében a sportesemény szervezője, valamint
a sportlétesítmény üzemeltetője kezeli.
76/F. § (1) A sportszövetség és a sportszervezet adatot szolgáltat a nemzeti sportinformációs rendszerbe
az általa foglalkoztatott sportszakemberekről és adatszolgáltatásban közreműködő, valamint az állami sportcélú
támogatások tekintetében érintett, a sportszervezettel vagy sportszövetséggel jogviszonyban álló személyekről.
Az adatszolgáltatás az érintett személy nevét, születési helyét és idejét, képmását, társadalombiztosítási azonosító
jelét, anyja nevét, elektronikus levelezési címét, valamint a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek
gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről rendelkező kormányrendeletben meghatározott képesítések,
szakképzettség megnevezését tartalmazza.
(2) A nemzeti sportinformációs rendszerben szereplő, (1) bekezdés szerinti személyes adatokat
a) a sportszövetség és a sportszervezet a sportszakember és az adatszolgáltatással érintett személy jogviszonyának
fennállása alatt,
b) a sportpolitikáért felelős miniszter az adatszolgáltatás validitásának ellenőrzése és a nemzeti sportinformációs
rendszerben történő azonosítása és beléptetése céljából a sportszakember jogviszonyának fennállása alatt
kezelheti.”
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42. §

(1) Az Stv. 77. §-a a következő a) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„a) olimpiai esemény: a NOB, az Európai Olimpiai Bizottságok, valamint a Nemzeti Olimpiai Bizottságok Szövetsége
hatáskörébe tartozó nemzetközi sportesemény, így különösen a nyári és téli olimpiai játékok, a nyári és téli
ifjúsági olimpiai játékok, a nyári és téli európai ifjúsági olimpiai fesztiválok, az Európa Játékok, valamint a Strand
Világjátékok,”
(2) Az Stv. 77. §-a a következő l) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„l) sportakadémia: a sportakadémiai minősítés megszerzéséről és a sportakadémia működéséről szóló
kormányrendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő és az erre vonatkozó igazolással rendelkező, olimpiai
sportágban működő olyan sportszervezet, amely sportág-specifikus, kiemelkedően magas színvonalú utánpótlásnevelési, képzési, sporttudományos, sportegészségügyi, infrastrukturális és sportmenedzsment feltételek és
szolgáltatások biztosításával gondoskodik a tehetség-kiválasztásról, -gondozásról és -fejlesztésről, a versenyzők
magas szintű sportszakmai felkészítéséről, versenyeztetéséről, továbbá szervezi a sportolók sporttevékenységgel
összefüggő és tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését segítő körülmények megteremtését. A sportakadémia
állami sportcélú támogatásban részesíthető;”

43. §		
Az Stv. „Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 78/J–78/L. §-sal egészül ki:
„78/J. § (1) E törvénynek a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló 2018. évi CXXXV. törvénnyel
(a továbbiakban: Módtv5.) megállapított 22. § (2) bekezdés f ) pont fc), ff ) és fi)–fm) alpontját, valamint 51. §
(2) bekezdés g) pont ge ) és gf ) alpontját a Módtv5. hatálybalépésekor folyamatban lévő sportfejlesztési programok
és elszámolások ellenőrzése, és eljárások vonatkozásában is alkalmazni kell.
(2) E törvénynek a Módtv5.-tel megállapított 22. § (7) és (8) bekezdését, valamint 51. § (5) és (6) bekezdését
a 2018–2019-es támogatási időszakra benyújtott sportfejlesztési programok és folyamatban lévő eljárások
vonatkozásában is alkalmazni kell.
78/K. § E törvénynek a Módtv5.-tel megállapított 1. mellékletében foglalt táblázat 12a. sorában szereplő tulajdoni
hányad vonatkozásában a vagyonkezelő kijelölésére tekintettel az ingatlan-nyilvántartásba bejezett vagyonkezelő
vagyonkezelői joga a törvény erejénél fogva megszűnik.
78/L. § A 4. § (3) bekezdése az Alaptörvény I) cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.”
44. §

(1) Az Stv. 79. § (1) bekezdés b) pontja a következő bo) alponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
rendeletben állapítsa meg)
„bo) a regisztrált szabadidő-sportoló részére nyújtható támogatások és kedvezmények formáját, mértékét,
igénybevételének feltételeit és módját,”
(2) Az Stv. 79. § (1) bekezdés b) pontja a következő bp) alponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
rendeletben állapítsa meg)
„bp) a sportakadémiai minősítés megszerzésének feltételeit és eljárásrendjét, a sportakadémia működésére,
valamint az általa biztosítandó feltételekre és szolgáltatásokra vonatkozó szempontrendszert, alapvető
követelményeket és az azoknak való megfelelés ellenőrzésének rendjét.”

45. §		
Az Stv. a következő 82. §-sal egészül ki:
„82. § A 4. § (2) bekezdése, a 4/A. §, a 19/A. §, a 22. § (10) és (11) bekezdése, az 51. § (7) és (8) bekezdése, az 56. §
(3)–(6) bekezdése, az 57/B. §, az 57/C. §, a 61. § (6) bekezdése, a 62. § (7) bekezdése, a 72/A. §, a 72/B. §, a 73. §
(5) és (6) bekezdése, a 74. § (3)–(6) bekezdése, a 76/A. §, a 76/E. §, a 76/F. § a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet
(általános adatvédelmi rendelet) végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
46. §		
Az Stv. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

36193

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 208. szám

47. §		
Az Stv.
a)
13. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a „Sportszervezetre sportfegyelmi” szövegrész helyébe
a „Sportszervezetre – a sportág jellegére figyelemmel – sportfegyelmi” szöveg,
b)
31. § (2) bekezdésében a „sportvállalkozás” szövegrész helyébe a „sportszervezet” szöveg,
c)
46/A. § (1) bekezdésében az „A Magyar Paralimpiai Bizottság (a továbbiakban: MPB)” szövegrész helyébe
az „Az MPB” szöveg,
d)
46/G. § (1) bekezdésében az „A Nemzeti Versenysport Szövetség (a továbbiakban: NVESZ)” szövegrész
helyébe az „Az NVESZ” szöveg,
e)
46/G. § (3) bekezdés a) pontjában és 46/H. § (1) bekezdés a) pontjában a „(Sportaccord)” szövegrész helyébe
a „(GAISF)” szöveg,
f)
61. § (12) bekezdés b) pontjában a „Nemzetközi Siket Sakkszövetség (ICSC)” szövegrész helyébe a „Siketek
Nemzetközi Sakk Bizottsága (ICCD)” szöveg,
g)
69/A. § (6) bekezdésében az „eltiltásokkal és” szövegrész helyébe az „eltiltásokkal, kitiltásokkal és” szöveg,
h)
73. § (2) bekezdésében a „szervező által” szövegrész helyébe a „szervező által vagy az utazó sportszervezet
részvételével” szöveg,
i)
73. § (3) bekezdésében a „szervezőnek” szövegrész helyébe a „szervezőnek vagy az utazó sportszervezetnek”
szöveg,
j)
76/A. § (2a) bekezdés a) pontjában, (3) bekezdés a) pontjában, (4) bekezdés a) pontjában az „a)–c) pontjában”
szövegrész helyébe az „a)–d) pontjában” szöveg,
k)
77. § u) pontjában a „résztvevők jelenlétében megtartott” szövegrész helyébe „sporttevékenység végzése
céljából tartott” szöveg
lép.
48. §

(1) Hatályát veszti az Stv.
a)
31. § (2) bekezdésében az „illetve” szövegrész,
b)
74. § (2) bekezdésében a „, német és a külföldi vendég sportszervezet országa szerinti” szövegrész.
(2) Hatályát veszti az Stv.
a)
3. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az „– az amatőr és a hivatásos sportolói versenyengedély kiadásának
feltételeiről szóló miniszteri rendeletben foglaltakra figyelemmel –” szövegrész,
b)
79. § (2) bekezdés c) pontja.

49. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2019. január 1-jén lép hatályba.
(2) Az 1. §, a 2. § (1) bekezdése, a 40. §, a 41. §, a 44. § (1) bekezdése, a 48. § (2) bekezdése 2019. július 1-jén lép hatályba.

50. §		
E törvény 3. § (2) bekezdése az Alaptörvény I) cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2018. évi CXXXV. törvényhez
Az Stv. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 12a. sorral egészül ki:

„12a.

(A

B

Az ingatlan helyrajzi száma

A kijelölt vagyonkezelő)

Budapest, 4465
(14000/68063 tulajdoni hányad arányában)

Magyar Testgyakorlók Köre
(székhely: Budapest 1073, Erzsébet krt. 24. I. emelet)”
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Kormányrendeletek

A Kormány 274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelete
a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításával
kapcsolatos egyes szabályokról
A Kormány a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló
2018. évi CIII. törvény 20. § a)–g) pontjában,
a IV., VI., VII. és IX. fejezet tekintetében a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes
személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. CLXX. törvény 25. § a)–g) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
adósságkezelési program: a Segítő Szervezet által szervezett vagy koordinált olyan program, ami a bérlő és
az együttköltöző háztartás tagjainak adósságkezelési és pénzügyi gazdálkodási problémáira igyekszik
megoldást nyújtani;
2.
adósságkezelési és együttműködési megállapodás: a bérbeadó és a bérlő közötti olyan megállapodás,
amely szabályozza különösen a tartozás megfizetésének ütemezését, a fizetési késedelemből származó
jogkövetkezményeket, a bérbeadóval, illetve a Segítő Szervezettel való együttműködés formáját és
az együttműködési kötelezettség megsértéséből eredő jogkövetkezményeket;
3.
bérbeadó: a lakóingatlan, a lakhatási célú ingatlan és a tartalék ingatlan tekintetében a Nemzeti Eszközkezelő
Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Nemzeti Eszközkezelő);
4.
bérlő: a hiteladós, a zálogkötelezett vagy az a természetes személy, akivel a bérbeadó e rendelet alapján
lakásbérleti szerződést köt;
5.
lakásbérleti szerződés: a bérbeadó és a bérlő között a lakóingatlan, a lakhatási célú ingatlan és a tartalék
ingatlan tekintetében megkötött határozatlan idejű vagy határozott idejű lakásbérleti szerződés;
6.
lakbér: a bérlő által a lakóingatlan, a lakhatási célú ingatlan vagy a tartalék ingatlan használatáért, valamint
a lakásbérleti szerződésben rögzített egyéb – a bérbeadó által biztosított – szolgáltatásért a bérbeadónak
havi rendszerességgel fizetendő díj;
7.
Segítő Szervezet: a bérbeadó és a bérlő között létrejövő adósságkezelési és együttműködési megállapodás
teljesítése, valamint a bérlő anyagi helyzetének rendezése érdekében szükséges mentorálási feladatok
ellátására e rendeletben kijelölt szervezet.

II. FEJEZET
A LAKÓINGATLAN ÉS A TARTALÉK INGATLAN EGYÖSSZEGBEN TÖRTÉNŐ MEGVÁSÁRLÁSÁNAK
RÉSZLETSZABÁLYAI
1. A vételár meghatározásának módja és az egyösszegben történő megvásárlásra irányuló adásvételi
szerződés megkötésének legkésőbbi időpontja
2. §

(1) A lakóingatlan és a tartalék ingatlan (e fejezet tekintetében a továbbiakban együtt: ingatlan) egyösszegben
történő megvásárlása esetén az ingatlan vételára a Nemzeti Eszközkezelő által a hitelszerződésből eredő
kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi
CLXX. törvény (a továbbiakban: NET tv.) alapján meghatározott, az ingatlanért fizetett vételárnak megfelelő összeg,
csökkentve a bérlő által 2018. december 31-ig megfizetett lakbér összegével.
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(2) A Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról
szóló 2018. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 6. §-a szerinti Vevő a lakóingatlan vagy tartalék ingatlan
egyösszegben történő megvásárlása érdekében legkésőbb 2019. december 1-ig köti meg az adásvételi szerződést
a Nemzeti Eszközkezelővel.

2. Vételárkedvezmények
3. §		
A Nemzeti Eszközkezelő a 2. § (1) bekezdése szerinti vételár meghatározásakor kamatot nem számít fel.
4. §

(1) Vételárkedvezménynek minősül a vételárnak a 2. § (1) bekezdésében jelölt időpontig megfizetett lakbér összegével
történő csökkentése.
(2) A Nemzeti Eszközkezelő az ingatlan egyösszegű megvásárlására jogosult kérelmére kedvezményt biztosít a 2. §
(1) bekezdése szerinti vételár összegéből, amelynek mértéke, ha az ingatlan
a)
Budapest vagy megyei jogú város területén helyezkedik el, tizenöt százalék;
b)
Budapest agglomerációs területén helyezkedik el, tizenöt százalék;
c)
vidéki város területén helyezkedik el, huszonöt százalék;
d)
egyéb település területén helyezkedik el, harmincöt százalék.

3. A Magyar Állam javára szóló jelzálogjog és azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom
5. §

(1) A 4. § (2) bekezdése szerinti kedvezmény igénybevételével az egyösszegben vásárolt ingatlanra a kedvezmény
igénybevételéről is szóló adásvételi szerződés megkötését követő 5 évig terjedő időszakra a kedvezmény
mértékének megfelelő összeg erejéig az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és
terhelési tilalom kerül bejegyzésre.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jelzálogjog ranghelyét kizárólag a kedvezménnyel érintett ingatlan vásárlása érdekében
felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt, illetve a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez
igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet szerint a Magyar Állam
által biztosított családi otthonteremtési kedvezményt biztosító jelzálogjog előzheti meg.
(3) Ha a vevő a 4. § (2) bekezdése szerinti kedvezménynek megfelelő összeget az állam javára megfizeti, a kedvezményt
biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak a törléséről a Nemzeti Eszközkezelő
gondoskodik.

III. FEJEZET
A RÉSZLETVÉTEL RÉSZLETES SZABÁLYAI
4. A vételár meghatározásának módja és a vételárkedvezmény
6. §

(1) A lakóingatlanra és a tartalék ingatlanra vonatkozó (e fejezet tekintetében a továbbiakban együtt: ingatlan),
a Törvény 7. § (1) bekezdése szerinti tulajdonváltozás esetén az ingatlan vételára a Nemzeti Eszközkezelő által
a NET tv. alapján meghatározott, az ingatlanért fizetett vételárnak megfelelő összeg csökkentve a bérlő által
2018. december 31-ig megfizetett lakbér összegével.
(2) A Nemzeti Eszközkezelő az (1) bekezdés szerinti vételár meghatározásakor kamatot nem számít fel.

5. A részletek összegének és megfizetési határidejének meghatározása, valamint a nemteljesítés esete
7. §

(1) A 6. § szerinti vételárat a részletvevő a Nemzeti Eszközkezelő által meghatározott összegű részletekben és havonta
fizeti meg a Nemzeti Eszközkezelő részére.
(2) A Nemzeti Eszközkezelő az (1) bekezdés szerinti részlet összegét a részletvevő által fizetett lakbérnek megfelelő
összeg alapulvételével határozza meg azzal, hogy a részletek megfizetésének határideje nem haladhatja meg
a 360 hónapot.
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8. §
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(1) A Törvény 7. § (1) bekezdése szerinti tulajdonváltozás esetén az ingatlanra a 6. § szerinti vételár teljes összegének
megfizetéséig a vételár teljes összege erejéig az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési
és terhelési tilalom kerül bejegyzésre.
(2) Ha a részletvevő a vételár hátralévő összegét az állam javára megfizeti, a vételárat biztosító jelzálogjognak, valamint
elidegenítési és terhelési tilalomnak a törléséről a Nemzeti Eszközkezelő gondoskodik.

9. §		
Ha a részletvevő a részletfizetés során hathavi késedelembe esik, a vételár hátralévő részének megfizetése
egyösszegben esedékessé válik, amelynek megfizetése érdekében a Nemzeti Eszközkezelő intézkedik.

IV. FEJEZET
A NET TV. HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ LAKÁSBÉRLETI JOGVISZONY ÉS A TÖRVÉNY 8. § (1) BEKEZDÉSE ÉS
13. § (4) BEKEZDÉSE SZERINTI NYILATKOZATOT TEVŐ BÉRLŐ LAKÁSBÉRLETI JOGVISZONYÁNAK SZABÁLYAI
6. A bérlő által fizetendő lakbér mértéke
10. §

(1) A lakóingatlan esetében a lakbér egy naptári hónapra számított mértéke a lakásbérleti szerződés megkötésének
évében a jelzáloghitel-szerződés megkötésekor megállapított forgalmi érték 1,5%-ának egytizenketted része.
(2) A lakbér egy naptári hónapra számított mértéke
a)
azon tartalék ingatlan esetében, amely a lakóingatlanra vonatkozó lakásbérleti jogviszony megszűnésével
vált tartalék ingatlanná, a lakásbérleti jogviszony megszűnésének napján érvényes lakbér mértéke;
b)
az a) pont hatálya alá nem tartozó tartalék ingatlan esetében az 1. melléklet alapján meghatározott összeg,
amelyen felül a lakbér részét képezi a bérbeadó által meghatározott üzemeltetési költség is, ha a tartalék
ingatlan önállóan bérbe adható lakrészekből és közös használatú helyiségekből áll.
(3) A bérbeadó a lakásbérleti szerződésben a lakbér (1) és (2) bekezdés szerinti összegét
a)
a lakásbérleti szerződés megkötését követő év március 1. napjától,
b)
a 11. § (1) bekezdése szerinti lakásbérleti szerződés esetén – ha azt a tárgyév március 1. napja előtt kötötték –
a tárgyév március 1. napjától
évente a Központi Statisztikai Hivatal honlapján közzétett előző évi éves átlagos fogyasztói árindex mértékével
megegyező mértékben növeli.
(4) A megváltozott lakbér összegét a bérbeadó minden év február 28-ig írásban közli a bérlővel.

7. A lakásbérleti szerződés bérbeadó általi felmondása esetén kötött határozott idejű lakásbérleti
szerződésre vonatkozó rendelkezések
11. §

(1) Ha a bérbeadó a határozatlan időre kötött lakásbérleti szerződést a NET tv. 23. § h) pontja alapján felmondja,
felajánlja a bérlőnek, hogy a lakásbérleti szerződés megszűnését követően határozott idejű lakásbérleti szerződést
köt a bérlővel a bérlő által addig lakott ingatlanra. A bérlő a határozott idejű lakásbérleti szerződés megkötésére
vonatkozó nyilatkozatát a határozatlan időre kötött lakásbérleti szerződés megszűnését követő 30 napon belül
teheti meg. A határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a nyilatkozatot a bérlő a határidő utolsó napján a bérbeadó
székhelyén átadta vagy postára adta.
(2) A bérlői nyilatkozat kézhezvételét követő 30 napon belül a bérbeadó időpontot határoz meg a határozott idejű
lakásbérleti szerződés megkötésére (első időpont), és erről a bérlőt tájékoztatja. A bérlő egy alkalommal kérheti
a szerződéskötési időpont módosítását azzal, hogy annak a szerződéskötésre vonatkozóan a bérbeadó által
meghatározott első időpontot követő 15 napon belüli időpontra kell esnie (második időpont). A második időpont
jogvesztő határidőnek minősül.
(3) A határozott idejű lakásbérleti szerződés időtartama a bérlőnek a bérbeadóval szemben fennálló és a határozatlan
időre kötött lakásbérleti szerződésből fakadó lejárt tartozás összegéhez igazodik, azzal, hogy a bérbeadó által
rögzített összeghatártól függően a határozott idejű lakásbérleti szerződés időtartama 12, 18 vagy 24 hónap lehet.
(4) A bérlő a határozott idejű lakásbérleti szerződés hatálybalépéséig a határozatlan időre kötött lakásbérleti szerződés
megszűnése hónapjában fizetendő lakbér összegével megegyező összegű használati díjat köteles a bérbeadónak
fizetni. Ha a határozatlan idejű lakásbérleti szerződés a tárgyév március 1. napja előtt szűnik meg, a bérbeadó
a használati díjat a tárgyév március 1. napjától a Központi Statisztikai Hivatal honlapján közzétett előző évi éves
átlagos fogyasztói árindex mértékével megegyező mértékben növeli.
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(5) A bérlő nem élhet a határozott idejű lakásbérleti szerződés megkötésének lehetőségével, ha a lakásbérleti
szerződésnek a 13. § (1) bekezdése alapján történő határozatlan idejűvé alakulásától 24 hónap még nem telt el.
12. §

(1) A határozott idejű lakásbérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy annak megkötésével egyidejűleg a bérlő
a)
adósságkezelési és együttműködési megállapodást köt a bérbeadóval,
b)
tartozáselismerő nyilatkozatot tesz a bérbeadóval szemben fennálló tartozásairól, és
c)
hozzájárul a lakóingatlan vonatkozásában a javára bejegyzett visszavásárlási jog ingatlan-nyilvántartásból
való törléséhez.
(2) Ha a bérlő bérbeadóval szemben fennálló, lejárt tartozásainak összege az adósságkezelési és együttműködési
megállapodás megkötésekor meghaladja a harmincezer forintot, akkor a tartozáselismerő nyilatkozatot közjegyzői
okiratba kell foglalni, amelynek költsége a bérbeadót terheli.
(3) A határozott idejű lakásbérleti szerződés előírhatja, hogy a bérlő köteles előre fizetésre alkalmas fogyasztásmérő
felszerelését kérelmezni a közüzemi szolgáltatónál.
(4) Ha a megszűnt lakásbérleti szerződésben bérlőtársak szerepeltek, a bérbeadó a határozott idejű lakásbérleti
szerződést is a bérlőtársakkal köti meg. Ha valamelyik bérlőtárs nem kívánja megkötni a határozott idejű lakásbérleti
szerződést, a bérbeadó azt a fennmaradó bérlőtársakkal köti meg azzal, hogy a nem szerződő bérlőtársnak
a megszűnt lakásbérleti szerződésből eredő, bérbeadóval szemben keletkezett, lejárt tartozásokért való felelőssége
nem szűnik meg.
(5) Az adósságkezelési és együttműködési megállapodás kötelező tartalmi eleme, hogy a bérlő
a)
a bérbeadóval szemben fennálló, lejárt esedékességű jogcímenként megjelölt tartozásainak megfizetését
a határozott idejű lakásbérleti szerződés lejártáig vállalja,
b)
pénzügyi helyzetének rendezése érdekében vállalja, hogy együttműködik a bérbeadóval, illetve a Segítő
Szervezettel, különösen abban, hogy
ba)
ha álláskeresőnek minősül, elfogadja a felajánlott közfoglalkoztatást,
bb)
hozzájárul ahhoz, hogy a Segítő Szervezet, illetve a képviseletében eljáró személy megismerhesse
az adósságaira vonatkozó adatokat, információkat, és azokat a határozott idejű lakásbérleti
szerződés 13. § (1) bekezdése alapján történő határozatlan időtartamúvá alakulásáig vagy
az ingatlan 13. § (2) bekezdése szerinti visszaadásáig nyilvántartsa,
bc)
részt vesz az adósságkezelési programban,
bd)
vállalja a Segítő Szervezettel és az annak képviseletében eljáró személlyel az együttműködést,
be)
hozzájárul ahhoz, hogy a bérbeadó megismerje a Segítő Szervezet által az együttműködés
keretében a 14. § szerint nyilvántartott adatokat, információkat,
bf )
hozzájárul ahhoz, hogy a területi foglalkoztatási szerv a Segítő Szervezet által az együttműködés
keretében nyilvántartott, a közfoglalkoztatásba vonást elősegítő statisztikai célú adatokat,
információkat megismerje, amennyiben a bérlő, illetve a vele együttköltöző a foglalkoztatás
elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (5) bekezdés d) pontja
szerinti álláskereső.
(6) Az adósságkezelési és együttműködési megállapodás előírhatja, hogy a bérlő egyéb, az általa lakott ingatlannal
kapcsolatos, a NET tv. 23. § h) pontja alapján megszűnt lakásbérleti jogviszony fennállása alatt az általa felhalmozott,
lejárt esedékességű tartozásokat – így különösen a társasházi közösköltség-tartozást – a határozott idejű
lakásbérleti jogviszony fennállása alatt köteles megfizetni.
(7) Ha a bérlő nem tesz eleget az adósságkezelési és együttműködési megállapodás alapján fennálló fizetési
kötelezettségének és a Segítő Szervezet él a 14. §-ban foglalt jelzéssel, az a bérlő részéről súlyos szerződésszegésnek
minősül.

13. §

(1) A 11. § (1) és (2) bekezdése alapján kötött határozott idejű lakásbérleti szerződés határozatlan időtartamú
lakásbérleti szerződéssé alakul át a határozott idő elteltével, és a bérbeadó nem intézkedhet a bérlő által lakott
ingatlan kiürítése iránt, ha a bérlő a lakásbérleti idő lejárta után az általa lakott ingatlant tovább használja, valamint
lakbérfizetési és az adósságkezelési és együttműködési megállapodásban vállalt kötelezettségének eleget tett,
vagy a Segítő Szervezet – az adósságkezelési és együttműködési program előrehaladásának összefoglalását is
tartalmazó – írásbeli javaslata alapján a bérlő méltánylást érdemlő élethelyzete az ingatlanban való maradását
indokolja, és egyébként a bérlő maradéktalanul eleget tett a határozott idejű lakásbérleti szerződésből eredő
kötelezettségeinek.
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(2) A bérlő köteles – az (1) bekezdésben meghatározott kivétellel – a lakásbérleti szerződés megszűnését követő
15 napon belül az ingatlanból kiköltözni, és azt a bérbeadónak rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban
visszaadni. Önkéntes átadás hiányában a bérbeadó a 20. §-ban foglaltak alapján intézkedik az ingatlan kiürítése
iránt.

8. A Nemzeti Eszközkezelő tevékenysége keretében a bérlőkhöz kapcsolódó mentorálási feladatok
ellátása
14. §

(1) Az e rendeletben a Segítő Szervezet részére meghatározott feladatokat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Egyesület és a Magyar Református Szeretetszolgálat Közhasznú Alapítvány által létrehozott konzorcium a Nemzeti
Eszközkezelővel kötött szerződés alapján látja el.
(2) A Segítő Szervezet által ellátandó feladatok körét a 2. melléklet határozza meg. A Segítő Szervezet az ellátandó
feladatokért az (1) bekezdés szerinti szerződésben meghatározott havi alap és az ellátandó feladatokhoz igazodó
teljesítményalapú díjazásban részesül.
(3) A 2. melléklet 2. pontja szerinti együttműködési megállapodás tartalmazza
a)
a bérlő és a vele egy háztartásban élő hozzátartozó, mint ellátást igénybe vevő problémáit,
b)
az elérendő célt,
c)
az elérendő cél érdekében a bérlő, valamint a Segítő Szervezet által megvalósítandó feladatokat,
d)
a c) pont szerinti feladatok teljesítésére vonatkozó határidőket,
e)
az együttműködés módját,
f)
a találkozások rendszerességét,
g)
az együttműködési folyamatba bevonandó szolgáltatókat, intézményeket, személyeket, szervezeteket
[a b)–f ) pont a továbbiakban együtt: adósságrendezési és cselekvési terv],
h)
az együttműködés megszegésének eseteit, a hátrányos következményekre történő figyelemfelhívással,
i)
a bérlő és a vele egy háztartásban élő hozzátartozó hozzájárulását ahhoz, hogy adatait a Segítő Szervezet,
illetve a képviseletében eljáró személy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvényben, továbbá az adósságkezelési és együttműködési megállapodásban
foglaltaknak megfelelően nyilvántartsa és kezelje, valamint a Nemzeti Eszközkezelő részére átadja.
(4) A Segítő Szervezet az adósságrendezési és cselekvési tervben rögzített feladatok határidőre történő megvalósulását
folyamatosan figyelemmel kíséri, és legalább háromhavonta – az együttműködési megállapodás megsértése esetén
legalább kéthavonta – értékeli, és erről beszámol a bérbeadónak, indokolt esetben – a bérlő közreműködésével –
az adósságrendezési és cselekvési tervet módosítja.
(5) Az együttműködési megállapodás bérlő általi megsértésekor a Segítő Szervezet jelzéssel él a Nemzeti Eszközkezelő
felé.

V. FEJEZET
A TÖRVÉNY 8. § (3) BEKEZDÉSE ÉS A 13. § (6) BEKEZDÉSE SZERINTI NYILATKOZATTÉTEL HIÁNYÁBAN
FENNMARADÓ LAKÁSBÉRLETI JOGVISZONY SZABÁLYAI
15. §		
A lakóingatlan és a tartalék ingatlan esetében a lakbér egy naptári hónapra számított mértéke 2019. július 1-től
a 2018. december 1-jén hatályos lakásbérleti szerződés alapján fizetendő lakbérnek megfelelő összeg háromszorosa.
16. §

(1) A bérbeadó a lakásbérleti szerződésben a lakbér (1) bekezdés szerinti összegét 2020. március 1-től évente
a Központi Statisztikai Hivatal honlapján közzétett előző évi éves átlagos fogyasztói árindex mértékével megegyező
mértékben növeli.
(2) A megváltozott lakbér összegét a bérbeadó minden év február 28-ig írásban közli a bérlővel.
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VI. FEJEZET
A IV. ÉS V. FEJEZET HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ LAKÁSBÉRLETI JOGVISZONY KÖZÖS SZABÁLYAI
9. A lakásbérleti szerződés bérbeadó általi felmondására vonatkozó rendelkezések
17. §		
A bérbeadó a lakásbérleti szerződést a NET tv.-ben és a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Lakástörvény) meghatározott
felmondásra okot adó körülmények közül a lakbérfizetési kötelezettség 18. § szerinti vagy a közösköltség-fizetési
kötelezettség 19. § szerinti elmulasztása esetén írásban felmondja.
18. §

(1) Ha a bérlő a lakbérfizetésre megállapított határidőig a lakbért nem fizeti meg, a bérbeadó a bérlőt
– a következményekre történő figyelmeztetéssel – a teljesítésre írásban felszólítja és az elmaradt lakbér
megfizetésére határidőt szab.
(2) Ha a bérlő lakbérfizetésből eredő tartozásainak összege a hathavi lakbér összegét eléri vagy meghaladja,
a bérbeadó a lakásbérleti szerződést felmondja. A felmondás az elmaradt lakbér megfizetésére vonatkozó legutolsó
felszólításban meghatározott és elmulasztott fizetési határidő utolsó napját követő hónap utolsó napjára szól.

19. §

(1) Ha a bérlő a társasházi lakás esetén nem fizeti meg a társasházi közös költséget, a bérbeadó azzal a határidővel
szólítja fel a bérlőt a közösköltség-hátralék megfizetésére, amely határidővel a társasházi határozat, a társasházi
közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke a bérbeadót a hátralék megfizetésére felszólította.
(2) A bérlő a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke által kiállított igazolással köteles igazolni a bérbeadó
számára, hogy elmaradt fizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.
(3) Ha a bérlő hathavi mértékű közösköltség-hátralékot halmoz fel, a bérbeadó a lakásbérleti szerződést felmondhatja.
A felmondás a közösköltség-hátralék megfizetésére vonatkozó legutolsó felszólításban meghatározott és
elmulasztott határidő utolsó napját követő hónap utolsó napjára szól.

20. §		
A lakásbérleti szerződés bérbeadó általi felmondása esetén, ha a bérlő a felmondásban meghatározott időben
nem üríti ki a lakóingatlant vagy a lakhatási célú ingatlant, a bérbeadó annak kiürítése iránt, valamint a bérlő által
felhalmozott és meg nem fizetett tartozások végrehajtása iránt intézkedik.

10. A bérlő helyett elvégzett műszaki hibaelhárítás
21. §

(1) A bérbeadó a NET tv. 23. § f ) pontja vagy a Törvény 10. § f ) pontja alapján, valamint a lakásbérleti szerződés alapján
a bérlő felelősségi körébe tartozó hibaelhárítási munkákat a bérlő költségére elvégezheti, ha a bérlő a bérbeadó
által tűzött határidőig a hibaelhárítási munkát nem végzi el és
a)
az ingatlan műszaki állapota élet- és balesetveszélyes,
b)
az ingatlan a műszaki hiba miatt lakhatásra alkalmatlanná vált,
c)
a javítási munkák elvégzése nélkül az ingatlanban jelentős vagyonvesztés következik be.
(2) A bérlő költségére az (1) bekezdés alapján elvégzett javítási munka ellenértékének megtérítésére – határidő
tűzésével – a bérbeadó a bérlőt írásban felszólítja.
(3) A fizetési határidő eredménytelen eltelte esetén a bérbeadó a lakásbérleti szerződést a fizetési határidő leteltét
követő hónap végére felmondja.

11. A Nemzeti Eszközkezelő feladatainak ellátására kizárólagos jog alapján történő kijelölés
22. §

(1) A Nemzeti Eszközkezelőnek a Lakástörvény 10. § (1) bekezdésében meghatározott feladatait kizárólagos jog
alapján – a 26. §-ban meghatározott kivétellel – a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(a továbbiakban: Kijelölt Szolgáltató) látja el.
(2) A Kijelölt Szolgáltató által ellátandó feladatok körét a 3. melléklet határozza meg.
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(3) A Kijelölt Szolgáltató feladatát a Nemzeti Eszközkezelővel kötött, az Európai Unió működéséről szóló szerződés
106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes
vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról
szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozatnak megfelelő szolgáltatási szerződés alapján látja el.
A szolgáltatási szerződésben meghatározásra kerül az e rendelet alapján kötelezően ellátandó feladatok pontos
köre, ellátásuk részletei és a szolgáltatás ellenértéke.
(4) A Kijelölt Szolgáltató a feladatot közszolgáltatás keretében látja el.

12. A NET tv.-ből és a Törvényből eredő követelések számlázásával kapcsolatos feladatok ellátása
23. §

(1) A NET tv.-ből és a Törvényből eredő követelések számlázásával és az érintettek tömeges értesítésével kapcsolatos
feladatokat kizárólagos jog alapján a Díjbeszedő Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban:
Díjbeszedő Holding Zrt.) látja el.
(2) A Díjbeszedő Holding Zrt. által ellátandó feladatok körét a 4. melléklet határozza meg.
(3) A Díjbeszedő Holding Zrt. feladatát a Nemzeti Eszközkezelővel kötött, az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes
vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról
szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozatnak megfelelő szolgáltatási szerződés alapján látja el.
A szolgáltatási szerződésben meghatározásra kerül az e rendelet alapján kötelezően ellátandó feladatok ellátásának
részletei és a szolgáltatás ellenértéke.

VII. FEJEZET
MEGÜRESEDETT INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK
13. A megüresedett lakóingatlan és tartalék ingatlan Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen
működő Részvénytársaság részére történő átadása
24. §		
A megüresedett lakóingatlan és tartalék ingatlan (e fejezet tekintetében a továbbiakban együtt: megüresedett
ingatlan) Nemzeti Eszközkezelő részéről a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
(a továbbiakban: MNV Zrt.) részére történő átadása során az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007.
(X. 4.) Korm. rendelet 9. § (14) bekezdés c) pontja nem alkalmazható.

14. A megüresedett ingatlanra vonatkozó eljárásrend részletszabályai
25. §		
Az MNV Zrt. a Nemzeti Eszközkezelőtől átvett megüresedett ingatlanokról az átvételtől számított 30 napon belül
tájékoztatja az egészségügyért felelős minisztert, aki a Törvény 15. §-ában foglalt célok figyelembevételével
a tájékoztatás kézhezvételétől számított 90 napon belül jelzi az MNV Zrt. részére, hogy mely megüresedett ingatlan
vagyonkezelői jogának átadását kéri az általa vezetett minisztérium vagy az általa felügyelt, illetve irányítása alatt
álló költségvetési szerv részére.

VIII. FEJEZET
A NEMZETI ESZKÖZKEZELŐ MŰKÖDÉSÉVEL, FELADATAIVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK
15. A tájékoztató levél tartalma és kézbesítésének szabályai, valamint a tájékoztatás egyéb módja
26. §

(1) A Törvény 2. § (3) bekezdése szerinti tájékoztató levél tartalmazza
a)
a tulajdonszerzési lehetőségeket, ideértve
aa)
az egyösszegű vásárlás szabályait, az annak során igénybevehető kedvezményeket és azok
feltételeit,
ab)
a részletvétel szabályait;
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b)
c)

a lakásbérleti jogviszony fenntartásának feltételeit;
az arról való tájékoztatást, hogy amennyiben a bérlő nem él nyilatkozattételi jogával, akkor a bérleti
jogviszonya milyen feltételek mellett marad fenn;
d)
a bérlő által bérelt lakóingatlan vagy tartalék ingatlan vonatkozásában e rendelet alapján kiszámított vételár,
részlet és bérleti díj összegeket;
e)
a nyilatkozattételi határidőre szóló felhívást;
f)
a nyilatkozattétel formai követelményeit.
(2) A Nemzeti Eszközkezelő az (1) bekezdés szerinti tartalmú tájékoztató levelet 2019. március 31-ig küldi meg a fizetési
kötelezettségeinek eleget tevő bérlőnek.
27. §		
A Törvény 13. § (2) bekezdése szerinti tájékoztató levél tartalmazza
a)
a részletvétel szabályait;
b)
a lakásbérleti jogviszony fenntartásának és fennmaradásának feltételeit;
c)
a bérlő által bérelt lakóingatlan vagy tartalék ingatlan vonatkozásában e rendelet alapján kiszámított vételár,
részlet és bérleti díj összegeket;
d)
a nyilatkozattételi határidőre szóló felhívást;
e)
a nyilatkozattétel formai követelményeit.
28. §

(1) A Nemzeti Eszközkezelő a tájékoztató levelet a Törvényben foglalt határidőig postai úton, a (2) és (3) bekezdésben
foglalt szabályok szerint megküldi a bérlő által bérelt lakóingatlan vagy tartalék ingatlan címére.
(2) A tájékoztató levél akkor tekinthető közöltnek, ha azt a címzettnek vagy az átvételre jogosult más személynek
tértivevény többletszolgáltatással feladott küldeményként kézbesítik.
(3) A (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően a postai szolgáltatásokról szóló jogszabály szerint tértivevény
többletszolgáltatással feladott küldeményként kézbesített tájékoztató levél, ha
a)
a címzett vagy a meghatalmazott a küldemény átvételét megtagadja,
b)
„elköltözött”, „címzett ismeretlen”, „nem kereste” vagy „kézbesítés akadályozott” kézbesíthetetlenségi ok
jelzésével érkezik vissza a feladóhoz,
azon a napon tekintendő kézbesítettnek, amelyen a postai bélyegző alapján a szolgáltató a küldeményt a feladónak
visszaküldte.

29. §		
A Nemzeti Eszközkezelő a Törvény szerinti tulajdonszerzési lehetőségekről, valamint a lakásbérleti jogviszony
fenntartásának és fennmaradásának feltételeiről általános tájékoztatót készít, amelyet közzétesz a honlapján.

16. Bérlő ideiglenes elhelyezése
30. §

(1) A Nemzeti Eszközkezelő gondoskodik megyénként legfeljebb három darab ideiglenes elhelyezést biztosító ingatlan
rendelkezésre állásáról.
(2) Ha a bérlő az általa lakott ingatlant olyan műszaki ok vagy hiba fennállása miatt nem tudja használni, amelynek
elhárítására a lakásbérleti szerződés alapján a bérbeadó vagy a bérlő köteles lenne, a bérbeadó az (1) bekezdés
szerint rendelkezésére álló ingatlanban ideiglenes elhelyezést biztosíthat a bérlő számára. Ebben az esetben
az addig lakott ingatlanra vonatkozó lakásbérleti jogviszony szünetel. A bérbeadó és a bérlő az ideiglenes
elhelyezést biztosító ingatlanra a műszaki hiba elhárításának időpontjáig szóló lakásbérleti szerződést köt. A bérlő
köteles a Nemzeti Eszközkezelőnek a hiba elhárításáról szóló értesítésétől számított 15 napon belül az ideiglenes
elhelyezést biztosító ingatlanból a korábban használt ingatlanba visszaköltözni.
(3) Ha a bérlő ideiglenes elhelyezésére a határozott idejű lakásbérleti szerződés hatálya alatt kerül sor, akkor
a határozott idő lejártával mind a korábban lakott, mind az ideiglenes elhelyezést biztosító ingatlanra kötött
lakásbérleti szerződés megszűnik, kivéve, ha a határozott idejű lakásbérleti szerződés a 13. § (1) bekezdése alapján
határozatlan idejűvé alakul át. Ebben az esetben az (1) bekezdés rendelkezései az irányadóak.
(4) Az ideiglenes elhelyezést biztosító ingatlanra kötött lakásbérleti szerződésnek a bérlő szerződésszegő magatartása
miatt történő felmondása a műszaki hibával érintett ingatlanra kötött lakásbérleti szerződést is megszünteti.
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IX. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
17. Hatályba léptető rendelkezés
31. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2019. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 34. § (2) bekezdése 2019. október 1-jén lép hatályba.

18. Átmeneti rendelkezések
32. §

(1) A Nemzeti Eszközkezelő a 10. § (3) és (4) bekezdése alapján a lakbér összegét 2019. október 1-ig nem növeli.
(2) A IV. fejezet rendelkezéseit
a)
2019. október 1-jét követően
aa)
a Törvény 8. § (1) bekezdése és a 13. § (4) bekezdése szerint a lakásbérleti jogviszony fenntartására
irányuló nyilatkozatot tevő fizetési kötelezettségeiknek eleget tevő bérlőre;
ab)
az egyösszegű vásárlásra irányuló adásvételi szerződés megkötéséig, de legkésőbb 2019. december
31-ig terjedő időszakban kizárólag az egyösszegű vásárlásra irányuló nyilatkozatot tevő fizetési
kötelezettségeiknek eleget tevő azon bérlőre, akivel 2019. október 1-ig egyösszegű vásárlásra
irányuló adásvételi szerződés megkötésére nem került sor;
ac)
kizárólag a 2020. január 1-jén határozott időtartamra szóló lakásbérleti szerződéssel rendelkező
bérlőre vonatkozóan
b)
2020. január 1-jét követően
ba)
a Törvény 8. § (1) bekezdése és a 13. § (4) bekezdése szerint a lakásbérleti jogviszony fenntartására
irányuló nyilatkozatot tevő fizetési kötelezettségeiknek eleget tevő bérlőre;
bb)
a 2020. január 1-jén határozott időtartamra szóló lakásbérleti szerződéssel rendelkező bérlőre
vonatkozóan
kell alkalmazni.
(3) A Nemzeti Eszközkezelő 2019. szeptember 30-ig köthet e rendelet 7. és 8. alcíme szerinti határozott idejű
lakásbérleti szerződést, amely szerződéses jogviszonyra a lakásbérleti szerződés megszűnéséig a 7., a 8. alcím és
a 2. melléklet rendelkezéseit kell alkalmazni.

19. Az Európai Unió jogának való megfelelés
33. §		
E rendelet 22. és 23. §-a az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános
gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése
formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági
határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3. o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

20. Hatályon kívül helyező rendelkezés
34. §

(1) Hatályát veszti a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 128/2012. (VI. 26.)
Korm. rendelet.
(2) Hatályát veszti
a)
a 7. alcím;
b)
a 8. alcím;
c)
a 2. melléklet.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez
A 10. § (2) bekezdés b) pontja szerinti tartalék ingatlan esetében fizetendő lakbér nettó mértéke:
Lakóház:
A

B
főváros és

1

megyeszékhely

C

D

város

község

2

Összkomfortos

112 Ft/m2

78 Ft/m2

71 Ft/m2

3

Komfortos

112 Ft/m2

78 Ft/m2

66 Ft/m2

4

Egyéb (félkomfortos, komfort nélküli)

104 Ft/m

75 Ft/m

61 Ft/m2

B

C

D

város

község

2

2

Lakás:
A

főváros és

1

megyeszékhely

2

Összkomfortos

165 Ft/m2

123 Ft/m2

98 Ft/m2

3

Komfortos

145 Ft/m

2

111 Ft/m

73 Ft/m2

4

Egyéb (félkomfortos, komfort nélküli)

125 Ft/m2

105 Ft/m2

68 Ft/m2

2

2. melléklet a 274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez
A Segítő Szervezet által ellátandó feladatok
A Segítő Szervezet által ellátandó feladatok:
1.
rendszeres személyes kapcsolattartás az érintett bérlőkkel és az együttköltöző háztartás tagjaival,
2.
a bérlővel írásos együttműködési megállapodás kötése,
3.
a bérlő vagy az együttköltöző háztartás tagja mint ellátást igénybe vevő megfelelő tájékoztatása érdekében
szociális és egyéb információs adatok gyűjtése, szolgáltatása,
4.
ügyintézésben való közreműködés,
5.
családi költségvetési terv készítése,
6.
helyzet- és problémafeltárást követően szociális, életvezetési, adósságkezelési és mentálhigiénés tanácsadás
a bérlők számára,
7.
az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátások közvetítése, tanácsadás,
8.
egyéni és csoportos programok szervezése,
9.
a bérlők, illetve az együttköltöző háztartástagok kapcsolatteremtési készségének javítása érdekében
a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, konfliktuskezelő programok és szolgáltatások
szervezése,
10.
közvetítés a bérbeadó, a közüzemi szolgáltatók, a közjegyzők, végrehajtók, hatóságok, egyéb érintett szervek
és a bérlő mint díjhátralékos ügyfél között,
11.
munkanélküli bérlők elhelyezkedésének elősegítése (álláskeresési tanácsadás, önéletrajz készítése,
továbbképzés/átképzés keresése),
12.
adósságkezelési program működtetése,
13.
indokolással ellátott, az adósságkezelési és együttműködési program előrehaladására vonatkozó beszámolót
is tartalmazó javaslat készítése arra vonatkozóan, hogy a bérlő 13. § (1) bekezdése alapján a bérlő
ingatlanban maradása indokolt.
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3. melléklet a 274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez
A Kijelölt Szolgáltató által ellátandó feladatok
A Kijelölt Szolgáltató által a Lakástörvény 10. § (1) bekezdésében meghatározott kereteken belül ellátandó
feladatok:
1.
A Nemzeti Eszközkezelő által az állam javára megvásárlásra kerülő lakóingatlanok műszaki állapotának
részletes felmérése.
2.
A Nemzeti Eszközkezelő vagyonkezelésében álló lakóingatlanokkal és tartalék ingatlanokkal összefüggő
műszaki hibabejelentések fogadására alkalmas telefonos ügyfélszolgálat működtetése.
3.
A Nemzeti Eszközkezelő vagyonkezelésében álló lakóingatlanokkal és tartalék ingatlanokkal összefüggésben
bejelentett műszaki hibák rövid, ütemezett határidőn belüli – rendkívüli sürgősség esetén haladéktalan –
elhárítása, javítása.
4.
A Nemzeti Eszközkezelő vagyonkezelésében álló lakóingatlanok és tartalék ingatlanok tekintetében
szükségessé váló tervezett vagy eseti állagmegóvó, felújítási munkálatok elvégzése a Nemzeti Eszközkezelő
utasításai alapján, valamint jogszabály által előírt, tulajdonost terhelő, ellenőrzési, felülvizsgálati feladatok
elvégzése.
5.
A Nemzeti Eszközkezelő vagyonkezelésében álló lakóingatlanok és tartalék ingatlanok használatának, illetve
műszaki állapotának időszakos helyszíni ellenőrzése.
6.
Eseti megbízás alapján a Nemzeti Eszközkezelő képviselete társasházi közgyűléseken.
7.
A Nemzeti Eszközkezelő vagyonkezelésében lévő lakóingatlanokra és tartalék ingatlanokra vonatkozó
adatoknak a Kijelölt Szolgáltató által üzemeltetett ingatlankezelést és üzemeltetést támogató számítógépes
rendszerbe történő feltöltése és karbantartása.
8.
Természeti csapás vagy emberi tevékenység okozta, a lakosságot vagy a környezetet veszélyeztető váratlan
esemény bekövetkeztekor közreműködés a kiköltöztetendő lakók és vagyontárgyaik elszállításában és
ideiglenes elhelyezésében.
9.
A Nemzeti Eszközkezelő vagyonkezelésében álló lakóingatlanok és tartalék ingatlanok a lakásbérleti
szerződés megszűnése okán bekövetkező megüresedése esetén az ingatlanok bérbeadásból történő
visszavétele, üres lakóingatlanok és tartalék ingatlanok gondnokolása, illetve újabb bérbeadást megelőzően
műszaki állapotfelmérés elkészítése.

4. melléklet a 274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez
A Díjbeszedő Holding Zrt. által ellátandó feladatok
A Díjbeszedő Holding Zrt. által ellátandó feladatok:
1.
A Nemzeti Eszközkezelő vagyonkezelésében álló ingatlanokra és azok használóira (bérlők, jogcím nélküli
lakáshasználók) vonatkozó adatoknak a követelések nyilvántartására alkalmas számítógépes rendszerbe
történő feltöltése és karbantartása.
2.
A Nemzeti Eszközkezelővel lakásbérleti jogviszonyban állókkal, illetve a Nemzeti Eszközkezelő
vagyonkezelésében álló ingatlanokat jogcím nélkül használókkal szembeni követelésekre vonatkozó
számlák, csekkes számlalevelek, valamint egyéb megszemélyesített iratok, értesítők, felszólító levelek,
bizonylatok, egyenlegközlő levelek előállítása.
3.
Az elkészített értesítők, számlák, csekkes számlalevelek, felszólító levelek, bizonylatok, egyenlegközlő levelek,
egyéb megszemélyesített iratok borítékolása, valamint a postai előírásoknak megfelelően előkészített
küldemények postai feladása.
4.
A Nemzeti Eszközkezelő számláján jóváírt befizetések (postai csekken történő befizetések, banki átutalással
teljesített befizetések, belföldi postautalványon érkező befizetések, egyéb számviteli bizonylatok fogadása)
beazonosítása, a Nemzeti Eszközkezelő vagyonkezelésében álló ingatlanhoz rendelése, az előírásokkal
történő összevetése, a befizetéseknek a Nemzeti Eszközkezelő által meghatározott elszámolási sorrend
szerinti elszámolása, késedelmes befizetés esetén késedelmi kamat számítása. A Nemzeti Eszközkezelő által
a NET tv. 21. § (3) bekezdése alapján nyilvántartott óvadék terhére történő követelés elszámolás végrehajtása.
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5.
6.
7.
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A 10. § (3) bekezdése, 11. § (4) bekezdése és 16. § (1) bekezdése szerinti lakbér indexálás elvégzése, valamint
a bérlők értesítése a lakbér indexálásáról.
Az elkészített számlák, illetve a beérkezett és feldolgozásra került befizetések adatainak átadása a Nemzeti
Eszközkezelőnek, illetve a részére számviteli szolgáltatást nyújtó szervezet részére.
A Nemzeti Eszközkezelő részére információ szolgáltatása a követelésekről, a Nemzeti Eszközkezelő által
meghatározott paraméterek szerinti riportok, jelentések elkészítése.

A Kormány 275/2018. (XII. 21.) Korm. rendelete
a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2019. évi kompenzációjáról
A Kormány a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 77. § (1) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
E rendelet hatálya
a)
a költségvetési szervekre és a foglalkoztatotti állományukba tartozó
aa)
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) szerinti,
ab)
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) szerinti,
ac)
a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) szerinti,
ad)
az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény (a továbbiakban: Áttv.) szerinti,
ae)
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) szerinti,
af )
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) szerinti hivatásos és
szerződéses katonai,
ag)
a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Haj.) szerinti,
ah)
az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény
(a továbbiakban: Iasz.) szerinti,
ai)
a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi
életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Üjt.) szerinti,
aj)
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) szerinti, valamint
ak)
a 2013. december 31-én a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 66/G. § (1) bekezdése szerinti hivatásos nevelőszülői
jogviszonyban állókra és
b)
a köznevelési, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális
vagy sporttevékenységet ellátó egyházi jogi személy (a továbbiakban: egyházi foglalkoztató) és a velük
ba)
az Mt. szerinti munkaviszonyban állókra, valamint
bb)
a 2013. december 31-én a Gyvt. 66/G. § (1) bekezdése szerinti hivatásos nevelőszülői jogviszonyban
állókra
[az a) és a b) pont a továbbiakban együtt: foglalkoztatott] terjed ki.
2. §		
E rendelet szempontjából az 1. § a) pont aa) alpontja szerinti közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell
tekinteni
a)
a fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi háttérszolgáltatást
nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok
által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási
kérdések rendezéséről szóló 2013. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Fbszt.) alapján megszüntetésre került
gazdasági társaságok volt foglalkoztatottjainak a társaságnál, valamint közfinanszírozott egészségügyi
szolgáltatónál, és
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b)

a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Tbszt.) szerinti gazdasági
társaságok feladatainak átvételében érintett, a feladatot átvevő költségvetési szervek közalkalmazottainak
a társaságnál
munkaviszonyban töltött idejét.
3. §

(1) A foglalkoztatott a 2011–2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzációra
(a továbbiakban: kompenzáció) a 2019. év hónapjaira járó illetményének kifizetésével egyidejűleg, havonta
a (2)–(16) bekezdésben foglalt feltételekkel jogosult. Az a foglalkoztatott, akinek jogviszonya 2011. december 31-ét
követően keletkezett, abban az esetben jogosult a kompenzációra, ha e rendelet hatálya alá tartozó szervvel
a 2010. és 2011. évek bármelyikében vagy mindkét évben is az 1. § szerinti jogviszonyok valamelyikében állt, és
az utolsó ilyen jogviszonyát követően munkavégzésre irányuló, az 1. § szerintitől eltérő jogviszonyt – a tartós
megbízási szerződés kivételével – nem létesített.
(2) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével az 1. melléklet szerinti kompenzációra
jogosult az a foglalkoztatott, aki a 10. § szerinti nyilatkozata alapján a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre nem jogosult és jogviszonya
2010. év decemberében vagy annak egy részében a rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval fennállt, és azóta
munkavégzésre irányuló jogviszonyt – a tartós megbízási szerződés és az e rendelet hatálya alá tartozó szervvel
fennálló 1. § szerinti jogviszonyok valamelyike kivételével – kizárólag e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval
létesített.
(3) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 2. melléklet szerinti kompenzációra jogosult
az a foglalkoztatott, aki a 10. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre
nem jogosult és jogviszonya a rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval 2010. év decemberében vagy annak
egy részében nem állt fenn, azonban 2011. év decemberében vagy annak egy részében fennállt, és azóta
munkavégzésre irányuló jogviszonyt – a tartós megbízási szerződés és az e rendelet hatálya alá tartozó szervvel
fennálló 1. § szerinti jogviszonyok valamelyike kivételével – kizárólag e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval
létesített.
(4) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 3. melléklet szerinti kompenzációra jogosult
az a foglalkoztatott, aki a 10. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre
egy kedvezményezett eltartott után jogosult, az eltartottak száma három főnél kevesebb, továbbá nincs házas- vagy
élettársa.
(5) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 4. melléklet szerinti kompenzációra jogosult
az a foglalkoztatott, aki a 10. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre
két kedvezményezett eltartott után jogosult, az eltartottak száma három főnél kevesebb, továbbá nincs házas- vagy
élettársa.
(6) Azon házas- vagy élettársak közül, akik a 10. § szerinti nyilatkozatuk alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint
családi kedvezményre egy kedvezményezett eltartott után jogosultak, és az eltartottak száma három főnél
kevesebb,
a)
az a foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye házas- vagy élettársa tárgyhavi illetményénél alacsonyabb
vagy azzal megegyezik, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 2. melléklet,
b)
az a foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye magasabb, mint házas- vagy élettársa tárgyhavi illetménye
a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 3. melléklet
szerinti kompenzációra jogosult.
(7) Azon házas- vagy élettársak esetében, akik a 10. § szerinti nyilatkozatuk alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint
családi kedvezményre két kedvezményezett eltartott után jogosultak, és az eltartottak száma három főnél kevesebb
és
a)
legalább az egyikük tárgyhavi illetménye alacsonyabb, mint 109 000 forint, és a kettejük tárgyhavi illetménye
közötti különbség legalább 50 000 forint,
aa)
az a foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye házas- vagy élettársa tárgyhavi illetményénél
alacsonyabb vagy azzal megegyezik, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye
figyelembevételével a 2. melléklet,
ab)
az a foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye magasabb, mint házas- vagy élettársa tárgyhavi
illetménye, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 4. melléklet
szerinti kompenzációra jogosult;
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b)

(8)

(9)

(10)

(11)
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mindkettőjük tárgyhavi illetménye eléri a 109 000 forintot, illetve a kettejük tárgyhavi illetménye közötti
különbség kisebb, mint 50 000 forint, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével
a 3. melléklet szerinti kompenzációra jogosult.
Az a foglalkoztatott, akinek a jogviszonya 2010. év decemberében vagy annak egy részében e rendelet hatálya
alá tartozó munkáltatóval fennállt, és azóta munkavégzésre irányuló jogviszonyt – a tartós megbízási szerződés
és az e rendelet hatálya alá tartozó szervvel fennálló 1. § szerinti jogviszonyok valamelyike kivételével – kizárólag
e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval létesített, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye
a)
2,29%-ának megfelelő – 100 forintra kerekített összegű – kompenzációra jogosult, ha a 10. § szerinti
nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre
aa)
egy, két vagy három kedvezményezett eltartott után jogosult, az eltartottak száma eléri
vagy meghaladja a három főt, és a tárgyhónap első napján érvényes illetménye nem éri el
a 135 000 forintot,
ab)
négy vagy több kedvezményezett eltartott után jogosult, és a tárgyhónap első napján érvényes
illetménye nem éri el a 135 000 forintnak a három feletti kedvezményezett eltartottak száma és
a 20 000 forint szorzatával növelt összegét,
b)
1,53%-ának megfelelő – 100 forintra kerekített összegű – kompenzációra jogosult, ha a 10. § szerinti
nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre egy vagy több
kedvezményezett eltartott után jogosult úgy, hogy az eltartottak száma eléri vagy meghaladja a három főt, és
a tárgyhónap első napján érvényes illetménye meghaladja az a) pont szerinti illetményhatárt, de nem haladja
meg a 213 500 forintot.
A tárgyhónap első napján érvényes illetménye 1,53%-ának megfelelő – 100 forintra kerekített összegű –
kompenzációra jogosult az a foglalkoztatott, akinek jogviszonya a rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval
2010. év decemberében vagy annak egy részében nem állt fenn, de 2011. év decemberében vagy annak egy
részében fennállt, és azóta munkavégzésre irányuló jogviszonyt – a tartós megbízási szerződés és az e rendelet
hatálya alá tartozó szervvel fennálló 1. § szerinti jogviszonyok valamelyike kivételével – kizárólag e rendelet hatálya
alá tartozó munkáltatóval létesített, és aki a 10. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint
családi kedvezményre egy vagy több kedvezményezett eltartott után jogosult úgy, hogy az eltartottak száma eléri
vagy meghaladja a három főt, és a tárgyhónap első napján érvényes illetménye nem haladja meg a 213 500 forintot.
Az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett, a foglalkoztatottnak
a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendelet
szerinti, 2011. évi, illetve 2012. évi illetményemelésre vonatkozó munkáltatói nyilatkozat alapján a (2)–(9) bekezdés
szerinti kompenzáció összegét az illetményszámfejtést végző szervezet legfeljebb nulla összegig csökkenti
a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 337/2010. (XII. 27.)
Korm. rendelet, valamint a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról
szóló 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti minimálbér és garantált bérminimum elérése érdekében
végrehajtott illetményemelés 94%-ának 100 forintra kerekített összegével.
Az Fbszt. és a Tbszt. alapján megszüntetésre került gazdasági társaságok volt foglalkoztatottjai esetében
az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett, a foglalkoztatottnak
a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendelet
kötelező személyi alapbéremelésre, illetve a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges
munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető
mértékéről szóló 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján elvárt munkabéremelésre vonatkozó munkáltatói
nyilatkozat alapján a (2)–(9) bekezdés szerinti kompenzáció összegét az illetményszámfejtést végző szervezet
legfeljebb nulla összegig csökkenti
a)
a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló
337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet szerinti minimálbér és garantált bérminimum elérése érdekében
végrehajtott személyi alapbéremelés,
b)
a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről
és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről szóló 299/2011. (XII. 22.)
Korm. rendelet szerinti munkabéremelés, vagy ennek hiányában a kötelező legkisebb munkabér
(minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti
minimálbér és garantált bérminimum elérése érdekében végrehajtott személyi alapbéremelés
94%-ának 100 forintra kerekített összegével.
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(12) Az Fbszt. alapján megszüntetésre került gazdasági társaságok azon foglalkoztatottjai, akiknek
továbbfoglalkoztatására az Fbszt. 7. § (1) bekezdése vagy (2) bekezdés b) pontja alapján nem került sor, nem
jogosultak kompenzációra.
(13) A munkaidő hosszának megváltozásakor a kompenzáció összegét úgy kell megállapítani, hogy a munkaidő
növekedése esetén az addig alkalmazott (10) és (11) bekezdés szerinti levonást kell a továbbiakban is alkalmazni,
a munkaidő csökkenése esetén a levonást a munkaidő változásának arányában csökkenteni kell.
(14) Az 1. § szerinti jogviszony hóközi létesítése, illetve megszűnése esetén a foglalkoztatott a törthónapra
a (2)–(13) bekezdés szerinti kompenzáció 100 forintra kerekített időarányos részére jogosult.
(15) Az 1. § szerinti jogviszonyok közül egyidejűleg több jogviszonyban álló foglalkoztatott a teljes munkaidős
jogviszonyában jogosult a kompenzációra. Az 1. § szerinti teljes munkaidős jogviszony hiányában az időben
legkorábban keletkezett jogviszonyban jár a kompenzáció.
(16) Nem jogosult kompenzációra a foglalkoztatott a fizetés nélküli szabadság, valamint az egész napos igazolatlan
távollét időtartamára. A kompenzáció emiatt kieső összegét a tárgyhónapban kieső munkanapok számának
a foglalkoztatott munkarendje szerinti, a tárgyhónap egészére megállapított munkanapok számához viszonyított
arányában, 100 forintra kerekítve kell megállapítani.
4. §

(1) A 3. § vonatkozásában – a (2) és (3) bekezdésben, valamint a 3. § (10) bekezdésében foglalt kivételekkel – jogszabály
eltérő rendelkezése hiányában illetményként kell figyelembe venni:
a)
a Kjt. 66. §-a és 79/E. §-a szerinti illetményt (beleértve a garantált illetmény feletti, a munkáltató döntése
alapján megállapított illetményrészt is), továbbá a közalkalmazott számára a Kjt. 70–75. §-a alapján
megállapított illetménypótlékot,
b)
a Kttv. 131. § (2) bekezdése szerinti – a Kttv. 133. § (3)–(6) bekezdése szerinti alapilletmény-eltérítés
figyelembevételével számított – illetményt, valamint a kormányzati ügykezelők esetén a Kttv. 208. §-a, illetve
a közszolgálati ügykezelők esetén a Kttv. 242. §-a szerinti illetményt,
c)
2019. március 1-től a Kit. szerinti illetményt,
d)
az Áttv. 18. §-a szerinti illetményt,
e)
a hivatásos foglalkoztatottak esetében a Hszt. 168. §-a szerinti távolléti díj alapját képező illetményt,
2019. február 1-től a rendvédelmi alkalmazottak esetében a Hszt. 289. §-a szerinti illetményt,
f)
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 20/D. § (2) bekezdése szerinti illetményt,
g)
a Hjt. 2. § 41. pontja szerinti távolléti díj alapját képező illetményt,
h)
a Haj. 67. §-a szerinti illetményt (beleértve a garantált illetmény feletti, a munkáltató döntése alapján
megállapított illetményrészt is), a honvédelmi alkalmazott számára a Haj. 70–74. §-a alapján megállapított
illetménypótlékot, továbbá a Haj. 75. §-a alapján megállapított honvédelmi illetménykiegészítést,
i)
az Iasz. 96. § (1) bekezdése szerinti illetményt,
j)
az Üjt. 59. § (2) bekezdése, 114. § (1) bekezdése és 135. § (1) bekezdése szerinti illetményt,
k)
az Mt. hatálya alá tartozó, az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél és az országos
nemzetiségi önkormányzat hivatalánál, illetve az országos és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési
szerveinél foglalkoztatott munkavállalók alapbérét és rendszeres bérpótlékait,
l)
a Gyvt. 66/H. § (3)–(5) bekezdése szerinti díjazást,
m)
a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény 4. §
(4) bekezdése szerinti juttatást, valamint
n)
a költségvetési szervként működő köznevelési intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatott
pedagógusok esetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 65. § (1) bekezdése szerinti
illetményt (beleértve a garantált illetmény feletti, a munkáltató döntése alapján megállapított illetményrészt
is), továbbá a 65. § (3) bekezdése szerint megállapított illetménypótlékot,
o)
a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló törvény szerinti devizailletményt.
(2) Az (1) bekezdés a) és f ) pontjában foglaltaktól eltérően nem kell illetményként figyelembe venni az egészségügyi
tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Eütev.) alapján
az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó foglalkoztatott illetményének az Eütev. 11/A. §
(4)–(6a) bekezdése alapján járó növelését.
(3) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően nem kell illetményként figyelembe venni
a)
a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére
rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott rendvédelmi
ágazati pótlékot,
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b)

a honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére a honvédelmi ágazatban
foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló miniszteri
rendeletben meghatározott honvédelmi ágazati pótlékot,
c)
az Információs Hivatalnál foglalkoztatott közalkalmazottak részére polgári hírszerzési ágazati pótlék
megállapításáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott polgári hírszerzési ágazati pótlékot, és
d)
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben meghatározott védőnői kiegészítő pótlékot.
(4) A (2) bekezdés alkalmazásában
a)
az Eütev. 11/A. § (4) bekezdése alapján járó növelésnek kell tekinteni az egyes egészségügyi dolgozók és
egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás
igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet] 3. melléklete, 11. melléklete és 12. melléklete alapján számított összeget,
b)
az Eütev. 11/A. § (5) bekezdése alapján járó növelésnek kell tekinteni a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet
3. melléklete, 9. melléklete, 11. melléklete és 14. melléklete alapján számított összeget,
c)
az Eütev. 11/A. § (6) bekezdése alapján járó növelésnek kell tekinteni az Eütev. 11/A. § (6) bekezdése és
a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 6. melléklete, vagy az Eütev. 11/A. § (6) bekezdése és a 256/2013. (VII. 5.)
Korm. rendelet 8. melléklete alapján számított összeget,
d)
az Eütev. 11/A. § (6a) bekezdése alapján járó növelésnek kell tekinteni az Eütev. 11/A. § (6a) bekezdése és
a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 5. melléklete alapján számított összeget
azzal, hogy részmunkaidős foglalkoztatás esetén az a), b), c) vagy d) pont szerinti összegnek a részmunkaidő és
a teljes munkaidő arányában csökkentett részét nem kell illetményként figyelembe venni.
(5) A kompenzáció a személyi jövedelemadó-előleg megállapításánál nem rendszeres jövedelemnek minősül, és
a költségvetési rend szerint foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaiként kell elszámolni. A kifizetés a statisztikai
elszámolásokban a szociális költségek között kerül figyelembevételre.
5. §

(1) A központi költségvetés a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény
(a továbbiakban: 2019. évi költségvetési törvény) 4. § (1) bekezdésében megjelölt céltartalék terhére,
az e rendeletben meghatározottak szerint biztosít fedezetet (a továbbiakban: támogatás)
a)
– a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a központi költségvetési szervek, a köztestületi költségvetési
szervek és az országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv,
b)
a helyi nemzetiségi önkormányzatok, továbbá
c)
a bevett egyház
részére az e rendelet alapján járó kompenzáció és annak járulékai kifizetéséhez.
(2) A központi költségvetés a helyi önkormányzatok, valamint azok társulásai (a továbbiakban együtt: helyi
önkormányzat) részére a 2019. évi költségvetési törvény 2. melléklet I.5. pontja szerinti előirányzat terhére,
az e rendeletben meghatározottak szerint biztosít támogatást.
(3) Az országos és a helyi nemzetiségi önkormányzatot megillető (1) bekezdés szerinti támogatásról
a nemzetiségpolitikáért osztott hatáskörben felelős miniszterek adatot szolgáltatnak az államháztartásért felelős
miniszter részére.
(4) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti költségvetési szervek esetében nem vehető igénybe a támogatás a részben
vagy egészben külön – ide nem értve az európai uniós forrás terhére finanszírozott – feladat ellátására kötött
szerződésből származó bevétel terhére foglalkoztatottak után.
(5) Az e rendelet alapján igénybe vett támogatás kizárólag a foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációjára használható
fel, más jogcímen kifizetés nem teljesíthető.

6. §

(1) Az 1. § a) pontja szerinti költségvetési szerveknél és a helyi nemzetiségi önkormányzatoknál a támogatás
megállapítása a költségvetési szerv által várhatóan ténylegesen kifizetésre kerülő – az államháztartásért felelős
miniszter által március hónapban felmért – összeg alapján történik.
(2) Az (1) bekezdés alapján igénybe vett támogatással 2019. november 10-éig el kell számolni, amely intézkedést
az államháztartásért felelős miniszter készíti elő.
(3) Ha a költségvetési szerv az elszámolást követően állapít meg visszafizetési kötelezettséget, azt a 2019. évi
költségvetési maradvány elszámolása keretében kell teljesíteni.
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(4) A támogatás folyósítása és elszámolása érdekében az országos és a helyi nemzetiségi önkormányzat részére
a nemzetiségpolitikáért osztott hatáskörben felelős miniszterek támogatói okiratot adnak ki az országos
nemzetiségi önkormányzat hivatalánál, valamint az országos és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési
szerveinél foglalkoztatottakat megillető kompenzáció biztosításáról. A 6. § (2) bekezdése szerinti elszámolás
során igazolt új támogatási igény vagy többlettámogatásra való jogosultság felmerülése esetén az országos és
helyi nemzetiségi önkormányzat részére a támogatás biztosítása érdekében új igény esetén támogatói okirat
kiadására, többletigény esetén a korábbiakban kiadott támogatói okirat módosítására kerül sor. A 6. § (2) bekezdése
szerinti elszámolás keretében visszafizetett támogatás nem tekinthető a költségvetési támogatás jogosulatlan
igénybevételének, így az országos és helyi nemzetiségi önkormányzatot nem terheli az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 53/A. (2) bekezdése szerinti kamatfizetési kötelezettség.
(5) Az (1) bekezdés szerint nyújtott támogatás intézmények közötti átadása esetén az átadásra kerülő előirányzatot
az átadás-átvételi dokumentumban nevesítve szerepeltetni kell.
7. §

(1) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a Magyar Államkincstár a helyi önkormányzat
részére – az 5. § (2) bekezdésében szereplő előirányzat terhére – a nettó finanszírozás keretében a kifizetés
hónapjában elszámolja a kifizetett havi kompenzációnak a munkáltatót terhelő, közterheket magában foglaló
bruttó összegét
a)
a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) által finanszírozott helyi önkormányzati
költségvetési szervek,
b)
az a) pontba nem tartozó helyi önkormányzati költségvetési szervek
foglalkoztatottjaira vonatkozóan.
(2) A 2019. december hónap után járó kompenzáció elszámolása a 2020. évi költségvetés terhére történik.
(3) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 139. § (1) bekezdése
szerinti egészségügyi szolgáltatónak minősülő költségvetési szervek részére megállapított kompenzációt a helyi
önkormányzat soron kívül továbbítja.
(4) A helyi önkormányzat által fenntartott költségvetési szervére és munkavállalóira vonatkozóan a központosított
illetmény-számfejtési rendszer szolgáltat adatot a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére az 5. §
(2) bekezdése szerinti támogatás kifizetéséhez.
(5) A kifizetés hónapjának 5-éig a Magyar Államkincstár
a)
a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére az államháztartásért felelős miniszter által vezetett
minisztérium honlapján közzétett országos összesítő,
b)
helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szerve az (1) bekezdés szerinti elszámoláshoz – a nettó
finanszírozással egyidejűleg – a helyi önkormányzat részére az államháztartásért felelős miniszter által
vezetett minisztérium honlapján közzétett adatközlő lap
kitöltésével szolgáltat adatot.

8. §

(1) A támogatásra az egyházi foglalkoztató a bevett egyházon és az egyházi foglalkoztató fenntartóján keresztül
jogosult. A támogatás folyósítására és elszámolására az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős
miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kiadott támogatói okirat alapján kerül sor.
(2) A bevett egyház részére a 2019. évi bérkompenzáció összegéből előzetes hozzájárulásként legfeljebb
600 000 000 forint kerül átadásra a miniszter által 2019. március hónapban felmért, az egyházi foglalkoztató által
benyújtott és a miniszter által elfogadott igények alapján, azok arányában.
(3) A támogatás terhére a miniszter – utólagos elszámolás mellett – előleget nyújt. Az előleg nyújtásának feltétele
a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2018. évi kompenzációjáról szóló
kormányrendelet alapján kapott támogatással történő elszámolás és annak elfogadása.
(4) A bevett egyház a támogatást az egyházi foglalkoztató fenntartója részére utalja át. Az egyházi foglalkoztató
fenntartója a támogatást az egyházi foglalkoztató részére átadja, illetve a 3. § (1) bekezdésében meghatározott célra
fordítja.

9. §

(1) A támogatás igénylése az egyházi foglalkoztató által az államháztartásért felelős miniszter által vezetett
minisztérium, valamint a miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett
a)
igénylőlapnak, és
b)
az a) pont szerinti igénylőlap alapján összesített adatokat tartalmazó adatlapnak
a miniszter részére történő megküldésével történik.
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(2) Az előlegből 2019. január–szeptember hónapokra ténylegesen kifizetett és a 2019. október–december
hónapokra várhatóan kifizetésre kerülő összegekről a bevett egyház 2019. november 10-éig tájékoztatást,
a 2019. január–december hónapokra ténylegesen kifizetett összegekről pedig 2020. január 31-éig elszámolást
nyújt be a miniszternek. A tájékoztatás és az elszámolás tartalma az államháztartásért felelős miniszter által vezetett
minisztérium, valamint a miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett – ágazati bontású, az ágazat
teljes létszámát, az érintettek létszámát, havi bontásban a ténylegesen kifizetett és a várhatóan kifizetésre kerülő
összegeket és a munkaadókat terhelő járulékokat bemutató – beszámoló és rövid szöveges jelentés. Az elszámolás
során igazolt új támogatási igény vagy többlettámogatásra való jogosultság felmerülése esetén a bevett egyház
részére a támogatás biztosítása érdekében új igény esetén támogatói okirat kiadására, többletigény esetén
a korábbiakban kiadott támogatói okirat módosítására kerül sor.
(3) Az elszámolás utólagos – adott esetben helyszíni ellenőrzés útján történő – ellenőrzése céljából az egyházi
foglalkoztató jogosult személyenkénti bontásban elkülönített nyilvántartást vezetni.
10. §

(1) A foglalkoztatott a 2019. évi kompenzációjának megállapításához a saját munkáltatója részére nyilatkozik a családi
kedvezményre való jogosultságáról, az annak igénylése során figyelembe vehető kedvezményezett eltartottak,
valamint az eltartottak számáról, adóazonosító jeléről, saját és házas- vagy élettársa illetményéről, jogviszonya
keletkezésének időpontjáról. A nyilatkozat mintáját az 5. melléklet tartalmazza. A nyilatkozat kitöltési útmutatóját
az államháztartásért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján – e rendelet hatálybalépésével
egyidejűleg – közzéteszi.
(2) A nyilatkozó a nyilatkozatot 2019. március 15-éig nyújtja be a munkáltatónak két példányban. Ha a jogviszony
év közben keletkezett, a jogviszony keletkezésével egyidejűleg köteles a nyilatkozó benyújtani a nyilatkozatot.
A munkáltató az egyik példányon igazolja az átvételt, a másik példányt intézkedésre megküldi az illetékes
illetményszámfejtő helynek.
(3) A 3. § (15) bekezdésében meghatározott esetben a nyilatkozó nyilatkozatát az őt teljes munkaidős jogviszonyban
foglalkoztató munkáltatónak köteles a (2) bekezdés szerinti határidőig leadni. Teljes munkaidős jogviszony
hiányában a nyilatkozó nyilatkozatát a (2) bekezdésben meghatározott határidőig annak a munkáltatónak köteles
leadni, akinél jogviszonya a legkorábban keletkezett, illetve azonos időpontban keletkezett jogviszonyok esetén
a választása szerinti munkáltatónak köteles leadni.
(4) A munkáltatói igazolást tartalmazó nyilatkozatot a nyilatkozó köteles öt évig megőrizni.
(5) A tárgyhó 15-éig benyújtott nyilatkozat alapján a nyilatkozó kompenzációra a tárgyhóban jogosulttá válik, és
annak összege a tárgyhóra esedékes illetménye számfejtésével egyidejűleg kifizetésre kerül. A tárgyhó 15-e után
benyújtott nyilatkozat alapján a nyilatkozó a kompenzációra kizárólag a nyilatkozat leadását követő hónaptól válik
jogosulttá, és az a tárgyhónapot követő hónapra esedékes illetmény számfejtésével egyidejűleg kerül kifizetésre.
A március 15-éig benyújtott nyilatkozatok esetén a január és február hónapok után járó kompenzáció is kifizetésre
kerül.

11. §

(1) Ha a leadott nyilatkozatban feltüntetett, a kompenzáció megállapításánál irányadó adatok év közben módosulnak,
a nyilatkozó az erről való tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles újabb nyilatkozat kitöltésével
bejelenteni a változást a munkáltatónak.
(2) A munkáltató a nyilatkozat II. részében foglaltak módosítását változásbejelentéssel teheti meg, a nyilatkozat
III. részében a változás bekövetkezésének dátumaként 2019. január 1-jét jelölve meg.
(3) A bejelentett változás alapján a változás bekövetkezése dátumának alapulvételével kerül megállapításra és
érvényesítésre a kompenzáció összege.
(4) Ha olyan változás bejelentésére került sor, amely alapján a foglalkoztatott nem, vagy csökkentett összegű
kompenzációra jogosult, a kompenzáció összegére vonatkozó jogosultsága megszűnik vagy csökken. A változás
bejelentése előtt a korábbi nyilatkozat alapján a változás bekövetkezésének dátumát követően kifizetett
kompenzáció összege visszavonásra kerül.
(5) Ha a nyilatkozó a kompenzáció megállapítása érdekében tett nyilatkozat kitöltésével valótlan adatot közölt,
a kompenzáció már teljesített összege visszavonásra, és a kompenzáció további folyósítása felfüggesztésre kerül.
(6) Ha a kompenzáció nem e rendeletben foglaltaknak megfelelő megállapítása és kifizetése nem az (5) bekezdésben
foglaltak alapján valósult meg, vagy az illetményeltérítés összege visszamenőleg kerül megállapításra, a már
kifizetett kompenzáció összege a következő hónap(ok) kompenzációjának összegéből levonásra kerül.
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12. §		
Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.
13. §		
E rendeletet első alkalommal a 2019. év január hónapra járó illetmény számfejtésekor kell alkalmazni.
14. §		
Amennyiben a 9. § (2) bekezdése alapján benyújtott elszámolás alapján igazolt többlettámogatásra vonatkozó
jogosultság merül fel, a többlettámogatást a támogatói okirat módosításával kell biztosítani.
15. §		
Ez a rendelet 2020. június 30-án hatályát veszti.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A 3. § (2) bekezdése szerinti kompenzáció összege

1.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Illetmény

Kompenzáció

Illetmény

Kompenzáció

Illetmény

Kompenzáció

Illetmény

Kompenzáció

Illetmény

Kompenzáció

(Ft/hó)

(Ft/hó)

(Ft/hó)

(Ft/hó)

(Ft/hó)

(Ft/hó)

(Ft/hó)

(Ft/hó)

(Ft/hó)

(Ft/hó)

2.

–500

100

29 501–30 000

8 000

59 001–59 500

15 900

130 001–131 500

14 900

214 001–214 500

8 500

3.

501–1 000

300

30 001–30 500

8 100

59 501–60 000

16 000

131 501–133 000

14 800

214 501–215 000

8 400

4.

1 001–1 500

400

30 501–31 000

8 300

60 001–60 500

16 200

133 001–134 500

14 700

215 001–215 500

8 200

5.

1 501–2 000

500

31 001–31 500

8 400

60 501–61 000

16 300

134 501–136 500

14 600

215 501–216 000

8 100

6.

2 001–2 500

700

31 501–32 000

8 500

61 001–61 500

16 400

1365 01–138 000

14 500

216 001–216 500

8 000

7.

2 501–3 000

800

32 001–32 500

8 700

61 501–62 000

16 600

138 001–139500

14 400

216 501–217 000

7 800

8.

3 001–3 500

900

32 501–33 000

8 800

62 001–62 500

16 700

139 501–141 000

14 300

217 001–217 500

7 700

9.

3 501–4 000

1 100

33 001–33 500

9 000

62 501–63 000

16 800

141 001–142 500

14 200

217 501–218 000

7 500

10.

4 001–4 500

1 200

33 501–34 000

9 100

63 001–63 500

17 000

142 501–144 500

14 100

218 001–218 500

7 400

11.

4 501–5 000

1 300

34 001–34 500

9 200

63 501–64 000

17 100

144 501–146 000

14 000

218 501–219 000

7 200

12.

5 001–5 500

1 500

34 501–35 000

9 400

64 001–64 500

17 200

146 001–147 500

13 900

219 001–219 500

7 100

13.

5 501–6 000

1 600

35 001–35 500

9 500

64 501–65 000

17 400

147 501–149 000

13 800

219 501–220 000

6 900

14.

6 001–6 500

1 700

35 501–36 000

9 600

65 001–65 500

17 500

149 001–150 500

13 700

220 001–220 500

6 800

15.

6 501–7 000

1 900

36 001–36 500

9 800

65 501–66 000

17 600

150 501–152 500

13 600

220 501–221 000

6 600

16.

7 001–7 500

2 000

36 501–37 000

9 900

66 001–66 500

17 800

152 501–154 000

13 500

221 001–221 500

6 500

17.

7 501–8 000

2 100

37 001–37 500

10 000

66 501–67 000

17 900

154001–155 500

13 400

221 501–222 000

6 300

18.

8 001–8 500

2 300

37 501–38 000

10 200

67 001–67500

18 000

155 501–157 000

13 300

222 001–222 500

6 200

19.

8 501–9 000

2 400

38 001–38 500

10 300

67 501–68 000

18 200

157 001–159 000

13 200

222 501–223 000

6 000

20.

9 001–9 500

2 500

38 501–39 000

10 400

68 001–68 500

18 300

159 001–160 500

13 100

223 001–223 500

5 900

21.

9 501–10 000

2 700

39 001–39 500

10 600

68 501–69 000

18 400

160 501–162 000

13 000

223 501–224 000

5 700

22.

10 001–10 500

2 800

39 501–40 000

10 700

69 001–69 500

18 600

162 001–163 500

12 900

224 001–224 500

5 600

23.

10 501–11 000

2 900

40 001–40 500

10 800

69 501–70 500

18 700

163 501–165 000

12 800

224 501–225 000

5 400

11 001–11 500

3 100

40 501–41 000

11 000

70 501–72 500

18 600

165 001–167 000

12 700

225 001–225 500

5 300

11 501–12 000

3 200

41 001–41 500

11 100

72 501–74 000

18 500

167 001–168 500

12 600

225 501–226 000

5 100

26.

12 001–12 500

3 300

41 501–42 000

11 200

74 001–75 500

18 400

168 501–170 000

12 500

226 001–226 500

5 000

27.

12 501–13 000

3 500

42 001–42 500

11 400

75 501–77 000

18 300

170 001–171 500

12 400

226 501–227 000

4 900

28.

13 001–13 500

3 600

42 501–43 000

11 500

77 001–78 500

18 200

171 501–173 000

12 300

227 001–227 500

4 700
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13 501–14 000

3 700

43 001–43 500

11 600

78 501–80 500

18 100

173 001–175 000

12 200

227 501–228 000

4 600

30.

14 001–14 500

3 900

43 501–44 000

11 800

80 501–82 000

18 000

175 001–176 500

12 100

228 001–228 500

4 400

31.

14 501–15 000

4 000

44 001–44 500

11 900

82 001–83 500

17 900

176 501–178 000

12 000

228 501–229 000

4 300

32.

15 001–15 500

4 100

44 501–45 000

12 000

83 501–85 000

17 800

178 001–179 500

11 900

229 001–229 500

4 100

33.

15 501–16 000

4 300

45 001–45 500

12 200

85 001–86 500

17 700

179 501–181 000

11 800

229 501–230 000

4 000

34.

16 001–16 500

4 400

45 501–46 000

12 300

86 501–88 500

17 600

181 001–183 000

11 700

230 001–230 500

3 800

35.

16 501–17 000

4 500

46 001–46 500

12 400

88 501–90 000

17 500

183 001–184 500

11 600

230 501–231 000

3 700

36.

17 001–17 500

4 700

46 501–47 000

12 600

90 001–91 500

17 400

184 501–186 000

11 500

231 001–231 500

3 500

37.

17 501–18 000

4 800

47 001–47 500

12 700

91 501–93 000

17 300

186 001–187 500

11 400

231 501–232 000

3 400

38.

18 001–18 500

4 900

47 501–48 000

12 800

93 001–94 500

17 200

187 501–189 000

11 300

232 001–232 500

3 200

39.

18 501–19 000

5 100

48 001–48 500

13 000

94 501–96 500

17 100

189 001–191 000

11 200

232 501–233 000

3 100

40.

19 001–19 500

5 200

48 501–49 000

13 100

96 501–98 000

17 000

191 001–192 500

11 100

233 001–233 500

2 900

41.

19 501–20 000

5 300

49 001–49 500

13 200

98 001–99 500

16 900

192 501–194 000

11 000

233 501–234 000

2 800

42.

20 001–20 500

5 500

49 501–50 000

13 400

99 501–101 000

16 800

194 001–195 500

10 900

234 001–234 500

2 600

43.

20 501–21 000

5 600

50 001–50 500

13 500

101 001–102 500

16 700

195 501–197 000

10 800

234 501–235 000

2 500

44.

21 001–21 500

5 700

50 501–51 000

13 600

102 501–104 500

16 600

197 001–199 000

10 700

235 001–235 500

2 300

45.

21 501–22 000

5 900

51 001–51 500

13 800

104 501–106 000

16 500

199 001–200 500

10 600

235 501–236 000

2 200

46.

22 001–22 500

6 000

51 501–52 000

13 900

106 001–107 500

16 400

200 501–202 000

10 500

236 001–236 500

2 000

47.

22 501–23 000

6 100

52 001–52 500

14 000

107 501–109 000

16 300

202 001–203 500

10 400

236 501–237 000

1 900

48.

23 001–23 500

6 300

52 501–53 000

14 200

109 001–110 500

16 200

203 501–205 000

10 300

237 001–237 500

1 800

49.

23 501–24 000

6 400

53 001–53 500

14 300

110 501–112 500

16 100

205 001–207 000

10 200

237 501–238 000

1 600

50.

24 001–24 500

6 500

53 501–54 000

14 400

112 501–114 000

16 000

207 001–208 500

10 100

238 001–238 500

1 500

24 501–25 000

6 700

54 001–54 500

14 600

114 001–115 500

15 900

208 501–209 500

10 000

238 501–239 000

1 300

25 001–25 500

6 800

54 501–55 000

14 700

115 501–117 000

15 800

209 501–210 000

9 900

239 001–239 500

1 200

53.

25 501–26 000

6 900

55 001–55 500

14 800

117 001–118 500

15 700

210 001–210 500

9 700

239 501–240 000

1 000

54.

26 001–26 500

7 100

55 501–56 000

15 000

118 501–120 500

15 600

210 501–211 000

9 600

240 001–240 500

900

55.

26 501–27 000

7 200

56 001–56 500

15 100

120 501–122 000

15 500

211 001–211 500

9 400

240 501–241 000

700

56.

27 001–27 500

7 300

56 501–57 000

15 200

122 001–123 500

15 400

211 501–212 000

9 300

241 001–241 500

600

57.

27 501–28 000

7 500

57 001–57 500

15 400

123 501–125 000

15 300

212 001–212 500

9 100

241 501–242 000

400

58.

28 001–28 500

7 600

57 501–58 000

15 500

125 001–126 500

15 200

212 501–213 000

9 000

242 001–242 500

300

59.

28 501–29 000

7 700

58 001–58 500

15 600

126 501–128 500

15 100

213 001–213 500

8 800

242 501–243 000

100

60.

29 001–29 500

7 900

58 501–59 000

15 800

128 501–130 000

15 000

213 501–214 000

8 700
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29.

A 3. § (3) bekezdése, (6) bekezdés a) pontja, valamint (7) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti kompenzáció összege
A
1.

B

Illetmény

Kompenzáció

(Ft/hó)

(Ft/hó)

C

D

E

F

G

H

I

J

Illetmény

Kompenzáció

Illetmény

Kompenzáció

Illetmény

Kompenzáció

Illetmény

Kompenzáció

(Ft/hó)

(Ft/hó)

(Ft/hó)

(Ft/hó)

(Ft/hó)

(Ft/hó)

(Ft/hó)

(Ft/hó)

–500

100

25 001–25 500

6 600

50 001–50 500

13 100

119 001–121 000

12 400

190 001–190 500

6 600

3.

501–1 000

300

25 501–26 000

6 700

50 501–51 000

13 200

121 001–123 000

12 300

190 501–191 000

6 400

4.

1 001–1 500

400

26 001–26 500

6 900

51 001–51 500

13 400

123 001–125 000

12 200

191 001–191 500

6 300

5.

1 501–2 000

500

26 501–27 000

7 000

51 501–52 000

13 500

125 001–127 000

12 100

191 501–192 000

6 200

6.

2 001–2 500

600

27 001–27 500

7 100

52 001–52 500

13 600

127 001–129 000

12 000

192 001–192 500

6 000

7.

2 501–3 000

800

27 501–28 000

7 300

52 501–53 000

13 800

129 001–131 000

11 900

192 501–193 000

5 900

8.

3 001–3 500

900

28 001–28 500

7 400

53 001–53 500

13 900

131 001–133 000

11 800

193 001–193 500

5 700

9.

3 501–4 000

1 000

28 501–29 000

7 500

53 501–54 000

14 000

133 001–135 000

11 700

193 501–194 000

5 600

10.

4 001–4 500

1 200

29 001–29 500

7 700

54 001–54 500

14 100

135 001–136 500

11 600

194 001–194 500

5 500

11.

4 501– 5000

1 300

29 501–30 000

7 800

54 501–55 000

14 300

136 501–138 500

11 500

194 501–195 000

5 300

12.

5 001–5 500

1 400

30 001–30 500

7 900

55 001–55 500

14 400

138 501–140 500

11 400

195 001–195 500

5 200

13.

5 501–6 000

1 600

30 501–31 000

8 000

55 501–56 000

14 500

140 501–142 500

11 300

195 501–196 000

5 000

14.

6 001–6 500

1 700

31 001–31 500

8 200

56 001–56 500

14 700

142 501–144 500

11 200

196 001–196 500

4 900

15.

6 501–7 000

1 800

31 501–32 000

8 300

56 501–57 000

14 800

144 501–146 500

11 100

196 501–197 000

4 700

16.

7 001–7 500

1 900

32 001–32 500

8 400

57 001–57 500

14 900

146 501–148 500

11 000

197 001–197 500

4 600

17.

7 501–8 000

2 100

32 501–33 000

8 600

57 501–58 000

15 100

148 501–150 500

10 900

197 501–198 000

4 500

18.

8 001–8 500

2 200

33 001–33 500

8 700

58 001–58 500

15 200

150 501–152 500

10 800

198 001–198 500

4 300

19.

8 501–9 000

2 300

33 501–34 000

8 800

58 501–59 000

15 300

152 501–154 500

10 700

198 501–199 000

4 200

20.

9 001–9 500

2 500

34 001–34 500

9 000

59 001–59 500

15 400

154 501–156 500

10 600

199 001–199 500

4 000

21.

9 501–10 000

2 600

34 501–35 000

9 100

59 501–60 000

15 500

156 501–158 500

10 500

199 501–200 000

3 900

22.

10 001–10 500

2 700

35 001–35 500

9 200

60 001–62 000

15 400

158 501–160 500

10 400

200 001–200 500

3 800

23.

10 501–11 000

2 900

35 501–36 000

9 300

62 001–63 500

15 300

160 501–162 500

10 300

200 501–201 000

3 600

24.

11 001–11 500

3 000

36 001–36 500

9 500

63 501–65 500

15 200

162 501–164 500

10 200

201 001–201 500

3 500

25.

11 501–12 000

3 100

36 501–37 000

9 600

65 501–67 500

15 100

164 501–166 500

10 100

201 501–202 000

3 300

26.

12 001–12 500

3 200

37 001–37 500

9 700

67 501–69 500

15 000

166 501–168 500

10 000

202 001–202 500

3 200

27.

12 501–13 000

3 400

37 501–38 000

9 900

69 501–71 500

14 900

168 501–170 500

9 900

202 501–203 000

3 000
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2. melléklet a 275/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez

13 001–13 500

3 500

38 001–38 500

10 000

71 501–73 500

14 800

170 501–172 500

9 800

203 001–203 500

2 900

29.

13 501–14 000

3 600

38 501–39 000

10 100

73 501–75 500

14 700

172 501–174 000

9 700

203 501–204 000

2 800

30.

14 001–14 500

3 800

39 001–39 500

10 300

75 501–77 500

14 600

174 001–176 000

9 600

204 001–204 500

2 600

31.

14 501–15 000

3 900

39 501–40 000

10 400

77 501–79 500

14 500

176 001–178 000

9 500

204 501–205 000

2 500

32.

15 001–15 500

4 000

40 001–40 500

10 500

79 501–81 500

14 400

178 001–180 000

9 400

205 001–205 500

2 300

33.

15 501–16 000

4 200

40 501–41 000

10 600

81 501–83 500

14 300

180 001–181 000

9 300

205 501–206 000

2 200

34.

16 001–16 500

4 300

41 001–41 500

10 800

83 501–85 500

14 200

181 001–181 500

9 100

206 001–206 500

2 100

35.

16 501–17 000

4 400

41 501–42 000

10 900

85 501–87 500

14 100

181 501–182 000

9 000

206 501–207 000

1 900

36.

17 001–17 500

4 500

42 001–42 500

11 000

87 501–89 500

14 000

182 001–182 500

8 900

207 001–207 500

1 800

37.

17 501–18 000

4 700

42 501–43 000

11 200

89 501–91 500

13 900

182 501–183 000

8 700

207 501–208 000

1 600

38.

18 001–18 500

4 800

43 001–43 500

11 300

91 501–93 500

13 800

183 001–183 500

8 600

208 001–208 500

1 500

39.

18 501–19 000

4 900

43 501–44 000

11 400

93 501–95 500

13 700

183 501–184 000

8 400

208 501–209 000

1 300

40.

19 001–19 500

5 100

44 001–44 500

11 500

95 501–97 500

13 600

184 001–184 500

8 300

209 001–209 500

1 200

41.

19 501–20 000

5 200

44 501–45 000

11 700

97 501–99 500

13 500

184 501–185 000

8 100

209 501–210 000

1 100

42.

20 001–20 500

5 300

45 001–45 500

11 800

99 501–101 000

13 400

185 001–185 500

8 000

210 001–210 500

900

43.

20 501–21 000

5 500

45 501–46 000

11 900

101 001–103 000

13 300

185 501–186 000

7 900

210 501–211 000

800

44.

21 001–21 500

5 600

46 001–46 500

12 100

103 001–105 000

13 200

186 001–186 500

7 700

211 001–211 500

600

45.

21 501–22 000

5 700

46 501–47 000

12 200

105 001–107 000

13 100

186 501–187 000

7 600

211 501–212 000

500

46.

22 001–22 500

5 800

47 001–47 500

12 300

107 001–109 000

13 000

187 001–187 500

7 400

212 001–212 500

400

47.

22 501–23 000

6 000

47 501–48 000

12 500

109 001–111 000

12 900

187 501–188 000

7 300

212 501–213 000

200

48.

23 001–23 500

6 100

48 001–48 500

12 600

111 001–113 000

12 800

188 001–188 500

7 200

213 001–213 500

100

49.

23 501–24 000

6 200

48 501–49 000

12 700

113 001–115 000

12 700

188 501–189 000

7 000

24 001–24 500

6 400

49 001–49 500

12 800

115 001–117 000

12 600

189 001–189 500

6 900

24 501–25 000

6 500

49 501–50 000

13 000

117 001–119 000

12 500

189 501–190 000

6 700
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28.

A 3. § (4) bekezdése, (6) bekezdés b) pontja, valamint (7) bekezdés b) pontja szerinti kompenzáció összege

1.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Illetmény

Kompenzáció

Illetmény

Kompenzáció

Illetmény

Kompenzáció

Illetmény

Kompenzáció

Illetmény

Kompenzáció

(Ft/hó)

(Ft/hó)

(Ft/hó)

(Ft/hó)

(Ft/hó)

(Ft/hó)

(Ft/hó)

(Ft/hó)

(Ft/hó)

(Ft/hó)

2.

1–4 000

0

78 001–78 500

5 100

98 501–99 000

10 400

148 501–150 500

10 900

193 001–193 500

5 700

3.

4 001–12 000

100

78 501–79 000

5 200

99 001–99 500

10 600

150 501–152 500

10 800

193 501–194 000

5 600

4.

12 001–20 000

200

79 001–79 500

5 400

99 501–100 000

10 700

152 501–154 500

10 700

194 001–194 500

5 500

5.

20 001–28 500

300

79 501–80 000

5 500

100 001–100 500

10 800

154 501–156 500

10 600

194 501–195 000

5 300

6.

28 501–36 500

400

80 001–80 500

5 600

100 501–101 000

10 900

156 501–158 500

10 500

195 001–195 500

5 200

7.

36 501–44 500

500

80 501–81 000

5 800

101 001–101 500

11 100

158 501–160 500

10 400

195 501–196 000

5 000

8.

44 501–52 500

600

81 001–81 500

5 900

101 501–102 000

11 200

160 501–162 500

10 300

196 001–196 500

4 900

9.

52 501–61 000

700

81 501–82 000

6 000

102 001–102 500

11 300

162 501–164 500

10 200

196 501–197 000

4 700

10.

61 001–62 000

800

82 001–82 500

6 100

102 501–103 000

11 500

164 501–166 500

10 100

197 001–197 500

4 600

11.

62 001–62 500

1 000

82 501–83 000

6 300

103 001–103 500

11 600

166 501–168 500

10 000

197 501–198 000

4 500

12.

62 501–63 000

1 100

83 001–83 500

6 400

103 501–104 000

11 700

168 501–170 500

9 900

198 001–198 500

4 300

13.

63 001–63 500

1 200

83 501–84 000

6 500

104 001–104 500

11 900

170 501–172 500

9 800

198 501–199 000

4 200

14.

63 501–64 000

1 300

84 001–84 500

6 700

104 501–105 000

12 000

172 501–174 000

9 700

199 001–199 500

4 000

15.

64 001–64 500

1 500

84 501–85 000

6 800

105 001–105 500

12 100

174 001–176 000

9 600

199 501–200 000

3 900

16.

64 501–65 000

1 600

85 001–85 500

6 900

105 501–106 000

12 200

176 001–178 000

9 500

200 001–200 500

3 800

17.

65 001–65 500

1 700

85 501–86 000

7 100

106 001–106 500

12 400

178 001–180 000

9 400

200 501–201 000

3 600

18.

65 501–66 000

1 900

86 001–86 500

7 200

106 501–107 000

12 500

180 001–181 000

9 300

201 001–201 500

3 500

19.

66 001–66 500

2 000

86 501–87 000

7 300

107 001–107 500

12 600

181 001–181 500

9 100

201 501–202 000

3 300

20.

66 501–67 000

2 100

87 001–87 500

7 400

107 501–108 000

12 800

181 501–182 000

9 000

202 001–202 500

3 200

21.

67 001–67 500

2 300

87 501–88 000

7 600

108 001–108 500

12 900

182 001–182 500

8 900

202 501–203 000

3 000

22.

67 501–68 000

2 400

88 001–88 500

7 700

108 501–109 000

13 000

182 501–183 000

8 700

203 001–203 500

2 900

23.

68 001–68 500

2 500

88 501–89 000

7 800

109 001–111 000

12 900

183 001–183 500

8 600

203 501–204 000

2 800

24.

68 501–69 000

2 600

89 001–89 500

8 000

111 001–113 000

12 800

183 501–184 000

8 400

204 001–204 500

2 600

25.

69 001–69 500

2 800

89 501–90 000

8 100

113 001–115 000

12 700

184 001–184 500

8 300

204 501–205 000

2 500

69 501–70 000

2 900

90 001–90 500

8 200

115 001–117 000

12 600

184 501–185 000

8 100

205 001–205 500

2 300

70 001–70 500

3 000

90 501–91 000

8 400

117 001–119 000

12 500

185 001–185 500

8 000

205 501–206 000

2 200
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70 501–71 000

3 200

91 001–91 500

8 500

119 001–121 000

12 400

185 501–186 000

7 900

206 001–206 500

2 100

29.

71 001–71 500

3 300

91 501–92 000

8 600

121 001–123 000

12 300

186 001–186 500

7 700

206 501–207 000

1 900

30.

71 501–72 000

3 400

92 001–92 500

8 700

123 001–125 000

12 200

186 501–187 000

7 600

207 001–207 500

1 800

31.

72 001–72 500

3 500

92 501–93 000

8 900

125 001–127 000

12 100

187 001–187 500

7 400

207 501–208 000

1 600

32.

72 501–73 000

3 700

93 001–93 500

9 000

127 001–129 000

12 000

187 501–188 000

7 300

208 001–208 500

1 500

33.

73 001–73 500

3 800

93 501–94 000

9 100

129 001–131 000

11 900

188 001–188 500

7 200

208 501–209 000

1 300

34.

73 501–74 000

3 900

94 001–94 500

9 300

131 001–133 000

11 800

188 501–189 000

7 000

209 001–209 500

1 200

35.

74 001–74 500

4 100

94 501–95 000

9 400

133 001–135 000

11 700

189 001–189 500

6 900

209 501–210 000

1 100

36.

74 501–75 000

4 200

95 001–95 500

9 500

135 001–136 500

11 600

189 501–190 000

6 700

210 001–210 500

900

37.

75 001–75 500

4 300

95 501–96 000

9 600

136 501–138 500

11 500

190 001–190 500

6 600

210 501–211 000

800

38.

75 501–76 000

4 500

96 001–96 500

9 800

138 501–140 500

11 400

190 501–191 000

6 400

211 001–211 500

600

39.

76 001–76 500

4 600

96 501–97 000

9 900

140 501–142 500

11 300

191 001–191 500

6 300

211 501–212 000

500

40.

76 501–77 000

4 700

97 001–97 500

10 000

142 501–144 500

11 200

191 501–192 000

6 200

212 001–212 500

400

41.

77 001–77 500

4 800

97 501–98 000

10 200

144 501–146 500

11 100

192 001–192 500

6 000

212 501–213 000

200

42.

77 501–78 000

5 000

98 001–98 500

10 300

146 501–148 500

11 000

192 501–193 000

5 900

213 001–213 500

100
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4. melléklet a 275/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez
A 3. § (5) bekezdése, valamint (7) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti kompenzáció összege
B

C

D

E

F

G

H

I

J

Illetmény

Kompenzáció

Illetmény

Kompenzáció

Illetmény

Kompenzáció

Illetmény

Kompenzáció

Illetmény

Kompenzáció

(Ft/hó)

(Ft/hó)

(Ft/hó)

(Ft/hó)

(Ft/hó)

(Ft/hó)

(Ft/hó)

(Ft/hó)

(Ft/hó)

(Ft/hó)

2.

1–4000

0

132 001–132 500

3 900

148 501–149 000

8 100

182 001–182 500

8 900

198 501–199 000

4 200

3.

4 001–12 000

100

132 501–133 000

4 000

149 001–149 500

8 300

182 501–183 000

8 700

199 001–199 500

4 000

4.

12 001–20 000

200

133 001–133 500

4 100

149 501–150 000

8 400

183 001–183 500

8 600

199 501–200 000

3 900

5.

20 001–28 500

300

133 501–134 000

4 200

150 001–150 500

8 500

183 501–184 000

8 400

200 001–200 500

3 800

6.

28 501–36 500

400

134 001–134 500

4 400

150 501–151 000

8 700

184 001–184 500

8 300

200 501–201 000

3 600

7.

36 501–44 500

500

134 501–135 000

4 500

151 001–151 500

8 800

184 501–185 000

8 100

201 001–201 500

3 500

8.

44 501–52 500

600

135 001–135 500

4 600

151 501–152 000

8 900

185 001–185 500

8 000

201 501–202 000

3 300

9.

52 501–61 000

700

135 501–136 000

4 800

152 001–152 500

9 000

185 501–186 000

7 900

202 001–202 500

3 200
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1.

A

61 001–69 000

800

136 001–136 500

4 900

152 501–153 000

9 200

186 001–186 500

7 700

202 501–203 000

3 000

11.

69 001–77 000

900

136 501–137 000

5 000

153 001–153 500

9 300

186 501–187 000

7 600

203 001–203 500

2 900

12.

77 001–85 500

1 000

137 001–137 500

5 200

153 501–154 000

9 400

187 001–187 500

7 400

203 501–204 000

2 800

13.

85 501–93 500

1 100

137 501–138 000

5 300

154 001–154 500

9 600

187 501–188 000

7 300

204 001–204 500

2 600

14.

93 501–101 500

1 200

138 001–138 500

5 400

154 501–155 000

9 700

188 001–188 500

7 200

204 501–205 000

2 500

15.

101 501–110 000

1 300

138 501–139 000

5 500

155 001–155 500

9 800

188 501–189 000

7 000

205 001–205 500

2 300

16.

110 001–118 000

1 400

139 001–139 500

5 700

155 501–156 000

10 000

189 001–189 500

6 900

205 501–206 000

2 200

17.

118 001–123 500

1 500

139 501–140 000

5 800

156 001–156 500

10 100

189 501–190 000

6 700

206 001–206 500

2 100

18.

123 501–124 000

1 600

140 001–140 500

5 900

156 501–157 000

10 200

190 001–190 500

6 600

206 501–207 000

1 900

19.

124 001–124 500

1 800

140 501–141 000

6 100

157 001–157 500

10 300

190 501–191 000

6 400

207 001–207 500

1 800

20.

124 501–125 000

1 900

141 001–141 500

6 200

157 501–158 500

10 500

191 001–191 500

6 300

207 501–208 000

1 600

21.

125 001–125 500

2 000

141 501–142 000

6 300

158 501–160 500

10 400

191 501–192 000

6 200

208 001–208 500

1 500

22.

125 501–126 000

2 200

142 001–142 500

6 500

160 501–162 500

10 300

192 001–192 500

6 000

208 501–209 000

1 300

23.

126 001–126 500

2 300

142 501–143 000

6 600

162 501–164 500

10 200

192 501–193 000

5 900

209 001–209 500

1 200

24.

126 501–127 000

2 400

143 001–143 500

6 700

164 501–166 500

10 100

193 001–193 500

5 700

209 501–210 000

1 100

25.

127 001–127 500

2 600

143 501–144 000

6 800

166 501–168 500

10 000

193 501–194 000

5 600

210 001–210 500

900

26.

127 501–128 000

2 700

144 001–144 500

7 000

168 501–170 500

9 900

194 001–194 500

5 500

210 501–211 000

800

27.

128 001–128 500

2 800

144 501–145 000

7 100

170 501–172 500

9 800

194 501–195 000

5 300

211 001–211 500

600

28.

128 501–129 000

2 900

145 001–145 500

7 200

172 501–174 000

9 700

195 001–195 500

5 200

211 501–212 000

500

29.

129 001–129 500

3 100

145 501–146 000

7 400

174 001–176 000

9 600

195 501–196 000

5 000

212 001–212 500

400

30.

129 501–130 000

3 200

146 001–146 500

7 500

176 001–178 000

9 500

196 001–196 500

4 900

212 501–213 000

200

31.

130 001–130 500

3 300

146 501–147 000

7 600

178 001–180 000

9 400

196 501–197 000

4 700

213 001–213 500

100

32.

130 501–131 000

3 500

147 001–147 500

7 700

180 001–181 000

9 300

197 001–197 500

4 600

33.

131 001–131 500

3 600

147 501–148 000

7 900

181 001–181 500

9 100

197 501–198 000

4 500

34.

131 501–132 000

3 700

148 001–148 500

8 000

181 501–182 000

9 000

198 001–198 500

4 300
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A Kormány 276/2018. (XII. 21.) Korm. rendelete
a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények által nyújtott várható nyugdíjszolgáltatás előrejelzésére
vonatkozó szabályokról
A Kormány a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény 86/B. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
E rendelet hatálya a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény 1. § (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményekre terjed ki.
2. §		
E rendelet alkalmazásában vonatkozó fix kamatozású kockázatmentes hozamgörbe: az Európai Biztosításés Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság által meghatározott és közzétett, a legjobb becslés számításához használt
hozamgörbe.
3. §		
Amennyiben a nyugdíjprognózis gazdasági feltételezéseken alapul, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató
intézmény a tagok, a leendő tagok, a kedvezményezettek és az ellátottak részére nyújtott tájékoztatásban közölt
nyugdíjprognózis kiszámításakor – e feltételezések megállapítása során – a 4–7. § figyelembevételével jár el.
4. §

(1) A nyugdíjprognózisokhoz használt gazdasági feltételezéseket legjobb becslés szerinti és kedvezőtlen forgatókönyv
szerint kell elkészíteni. A prognózis elkészítésekor figyelembe kell venni a nyugdíjkonstrukció sajátosságait is.
(2) A legjobb becslés és kedvezőtlen forgatókönyv alapján számított nyugdíjprognózis értékét aktuális és
hiteles információkra, valamint valós feltevésekre támaszkodva, megfelelő, alkalmas és releváns aktuáriusi és
statisztikai módszerekkel kell kiszámítani, és azt az infláció vagy a GDP deflátor előrejelzésének felhasználásával
jelenértéken kell megadni. A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a legjobb becslés értékét a biztosítók
és a viszontbiztosítók szavatolótőkéjéről és biztosítástechnikai tartalékairól szóló 43/2015. (III. 12.) Korm. rendelet
5. §-ában foglaltak szerint határozza meg.
(3) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a tagok, a leendő tagok, a kedvezményezettek és az ellátottak részére
nyújtott tájékoztatásban felhívja a figyelmet arra, hogy a legjobb becslés a rendelkezésre álló adatok, feltételezések
alapján a megfelelő, alkalmas és releváns aktuáriusi és statisztikai módszerek szerint megadható legpontosabb
becslést jelenti, amelytől azonban a nyugdíjba vonuláskor ténylegesen folyósított ellátás eltérhet.
(4) A kedvezőtlen forgatókönyv szerint elkészített nyugdíjprognózist a felmerülő kockázatok a tagok számára hátrányos
hatásának figyelembevételével készíti el a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény.

5. §

(1) Nominális befektetési hozam éves rátájának megállapításakor a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény
a legjobb becslés alapján kiszámított nyugdíjprognózishoz a vonatkozó fix kamatozású kockázatmentes
hozamgörbét használja.
(2) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a kedvezőtlen becslés alapján kiszámított nyugdíjprognózishoz
a vonatkozó fix kamatozású kockázatmentes hozamgörbét az azt reprezentáló eszköz-portfolió lejárat előtti
értékesítéséből, az eszköz-portfolió és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatás esetlegesen eltérő pénzneméből
származó, továbbá más befektetési kockázatok tagok számára hátrányos hatásának figyelembevételével használja
fel.

6. §		
Az infláció közép vagy hosszabb távú előrejelzése esetén, indokolt esetben a Magyar Nemzeti Bank, az Eurostat,
az Európai Központi Bank (a továbbiakban: EKB) előrejelzése vagy a GDP deflátor előrejelzése is figyelembe vehető.
7. §

(1) A bérek jövőbeli alakulásának megállapításakor a legjobb becslés alapján kiszámított nyugdíjprognózishoz rövid és
középtávon a nemzetgazdasági szintű előrejelzések szerinti nominális bérindexet kell használni.
(2) A bérek jövőbeli alakulásának közép vagy hosszabb távú előrejelzése esetén – indokolt esetben – a Magyar Nemzeti
Bank, az Eurostat és az EKB előrejelzéséből vagy a GDP adatok jövedelmek szerinti felbontásából a munkavállalói
jövedelmek nominális alakulása figyelembe vehető.
(3) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény bérindexként az adott iparági vagy foglalkozási jellemzőket is
figyelembe vevő előrejelzéseket használ, ha a nyugdíjkonstrukció tagsága iparághoz vagy foglalkozáshoz köthető.
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8. §		
Ez a rendelet 2019. január 13-án lép hatályba.
9. §		
Ez a rendelet a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenységéről és felügyeletéről szóló,
2016. december 14-i (EU) 2016/2341 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 277/2018. (XII. 21.) Korm. rendelete
az egyes migrációs tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés
d) és n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2007. évi I. törvény 86. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. §
(1) bekezdés a)–c), valamint e)–q) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (1) bekezdés a)–i) pontjában, valamint
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló
146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdésében a „35/A. § (1) bekezdése alapján a” szövegrész helyébe
az „alapján nemzetgazdasági érdekből kiadott” szöveg lép.

2. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása
2. §

(1) A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Gyer.) 130/A. § (1e) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1e) A gyámhivatal az idegenrendészeti hatóság megkeresésére nyolc napon belül gondoskodik eseti gyám
kirendeléséről.”
(2) A Gyer. 130/A. §-a a következő (1f ) bekezdéssel egészül ki:
„(1f ) A kísérő nélküli kiskorú ügyfélként történő meghallgatása esetén eseti gyámként gyermekvédelmi gyámot kell
kirendelni, amennyiben a kísérő nélküli kiskorú ideiglenes hatályú elhelyezésére még nem került sor.”
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3. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság
szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és
illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 11/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11/B. § A gyámhivatal rendeli ki az idegenrendészeti hatóság megkeresésére az eseti gondnokot vagy az eseti
gyámot.”

4. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról
szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi
I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szmvhr.) 9. § (1b) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1b) Ahol e rendelet anyakönyvi kivonatot említ, azon a külföldi hatóság által kiállított, ezzel egyenértékű okiratot is
érteni kell.”
5. §		
Az Szmvhr. 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ahol e rendelet anyakönyvi kivonatot említ, azon a külföldi hatóság által kiállított, ezzel egyenértékű okiratot is
érteni kell.”
6. §		
Az Szmvhr. 27. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Aki a Tv. 8. § (1) bekezdése alapján kéri a tartózkodás engedélyezését,]
„a) okirattal köteles igazolni, hogy tartási vagy életjáradéki szerződés, külön törvényben meghatározott tartási
kötelezettség, a 25. § (1) bekezdése szerinti eltartási nyilatkozat alapján, illetve más jogszabályi rendelkezés vagy
szerződés alapján az EGT-állampolgár a tartására köteles;
b) a kezelőorvos által kiállított igazolással köteles igazolni, hogy súlyos egészségügyi okból az EGT-állampolgár
személyes ápolására szorul;”
7. §

(1) Az Szmvhr. 52. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A jogerős bírósági ítélettel elrendelt kiutasítás végrehajtását a kiutasítást elrendelő bíróság székhelye szerint
illetékes regionális igazgatóság rendeli el.”
(2) Az Szmvhr. 52. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a bíróság által elrendelt kiutasítás végrehajtásának elrendelésére ismeretlen helyen tartózkodó, nem
szabadságvesztés-büntetésből szabaduló EGT-állampolgár vagy családtaggal szemben kerül sor, a regionális
igazgatóság végzése tartalmazza a Tv. 61. § b) és c) pontjában meghatározottakat. Ebben az esetben a beutazási
és tartózkodási tilalom időtartama a bírósági ítélet jogerőre emelkedésének időpontjához igazodva kerül rögzítésre
a nyilvántartásban.
(1b) Az (1a) bekezdésen túli esetben a regionális igazgatóság végzése a Tv. 61. § a)–f ) pontjában meghatározottakat,
valamint a kitoloncolásról való rendelkezést tartalmazza.”

8. §		
Az Szmvhr. 78. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„78. § A Tv. 85/A. § (1) bekezdésében meghatározott adatokat a Hivatal a Kormány által kijelölt tárhelyszolgáltatótól
napi rendszerességgel veszi át.”
9. §		
Az Szmvhr. Átmeneti rendelkezések alcíme a következő 79/B. és 79/C. §-sal egészül ki:
„79/B. § E rendeletnek az egyes migrációs tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 277/2018. (XII. 21.)
Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított rendelkezéseit a Módr3. hatálybalépését követően indult
és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
79/C. § (1) A magyar állampolgárok harmadik országbeli állampolgár családtagjaira vonatkozó eljárásokban
a Módr3. hatálybalépését követően indult és megismételt eljárásokban a harmadik országbeli állampolgárok
beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet
rendelkezéseit kell alkalmazni.
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(2) A Tv. 94. § (2) bekezdés f ) pontja alkalmazásában a regionális igazgatóság és a Hivatal az életközösség tényleges
fennállásának megállapítása érdekében a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból adatot igényel arra vonatkozóan,
hogy a harmadik országbeli állampolgárnak a magyar állampolgár lakóhelyével vagy a tartózkodási helyével
azonos-e a lakóhelye vagy a tartózkodási helye.
(3) A magyar állampolgár családtagja részére kiadott tartózkodási kártya okmány cseréjére vagy pótlására irányuló
kérelmet a regionális igazgatóság a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén az eredeti okmány
érvényességi idejével egyező érvényességi idővel rendelkező tartózkodási kártya okmány kiadásával teljesíti.
(4) A magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja tartózkodási kártya pótlása
vagy cseréje iránti kérelmének benyújtása során a kártya kiadásakor hatályos törvényi rendelkezések szerint
meghatározott biometrikus azonosítókat a regionális igazgatóság rögzíti.”
10. §		
Az Szmvhr.
a)
1. § d) pontjában az „EGT-állampolgárral vagy magyar állampolgárral” szövegrész helyébe
az „EGT-állampolgárral” szöveg,
b)
25. § (1) bekezdésében az „EGT-állampolgár és a magyar állampolgár” szövegrész helyébe
az „EGT-állampolgár” szöveg,
c)
25. § (2) bekezdésében és 29. § (2) bekezdésében az „EGT-állampolgár vagy a magyar állampolgár” szövegrész
helyébe az „EGT-állampolgár” szöveg,
d)
27. § (3) bekezdésében az „(1) és (2) bekezdésekben” szövegrész helyébe az „(1) bekezdésben” szöveg,
e)
27. § (3) bekezdésében a „Tv. 8. § (1) bekezdés a) pontja” szövegrész helyébe a „Tv. 8. § (1) bekezdése” szöveg,
f)
51/A. § (2) bekezdésében a „magyar állampolgárt vagy EGT-állampolgárt” szövegrész helyébe
az „EGT-állampolgárt” szöveg,
g)
52. §-át megelőző alcím címében az „A kiutasítás végrehajtása” szövegrész helyébe az „A bíróság által
elrendelt kiutasítás végrehajtása” szöveg,
h)
54. § (2) bekezdés a) pontjában az „a végrehajtás megkezdését megelőzően legalább harminchat órával”
szövegrész helyébe a „legkésőbb a foganatosítás megkezdésekor” szöveg,
i)
76. § (3) bekezdésében a „Tv. 76/A. § (1) bekezdése, valamint 76/D. §-a” szövegrész helyébe a „Tv. 76/D. §-a”
szöveg,
j)
78/B. § (4) bekezdés nyitó szövegében az „okmány kiadásával” szövegrész helyébe az „okmány pótlásával és
cseréjével” szöveg
lép.
11. §		
Hatályát veszti az Szmvhr.
a)
26. § (2) bekezdése,
b)
27. § (2) bekezdése,
c)
33. § (2) és (3) bekezdése,
d)
78/B. § (2) bekezdése.

5. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény
végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása
12. §		
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Harmvhr.) 28/C. § (4) bekezdése a következő f ) ponttal
egészül ki:
(A kishatárforgalmi engedély érvénytelen, ha)
„f ) jogosultja más jogcímen tartózkodási jogosultságot szerzett.”
13. §		
A Harmvhr. 43. § f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kilencven napot meghaladó tartózkodásra jogosító vízumokmány érvénytelen, ha)
„f ) jogosultja más jogcímen tartózkodási jogosultságot szerzett;”
14. §		
A Harmvhr. 53. § f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A tartózkodási engedély okmány érvénytelen, ha)
„f ) jogosultja más jogcímen tartózkodási jogosultságot szerzett;”
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15. §		
A Harmvhr. 56. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ahol e rendelet anyakönyvi kivonatot említ, azon a külföldi hatóság által kiállított, ezzel egyenértékű okiratot
is érteni kell. A magyar állampolgár harmadik országbeli családtagja által benyújtott házassági anyakönyvi kivonat
a hazai anyakönyvezést követően fogadható el.”
16. §

(1) A Harmvhr. 72. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha az eljárás megindításakor a rendelkezésre álló adatokból arra lehet következtetni, hogy az ügyfél
kísérő nélküli kiskorú, a kísérő nélküli kiskorú érdekeinek védelmében az idegenrendészeti hatóság az eljárás
megindításakor haladéktalanul megkeresi a gyámhatóságot eseti gyám kirendelése céljából. Az eseti gyám
kirendelésének megtörténtéig a kísérő nélküli kiskorú a tényállás tisztázásához szükséges bizonyítási eljárásban
korának és egészségügyi állapotának tisztázása céljából orvosi vizsgálatra, továbbá szellemi állapotának és
érettségének megfelelő mértékben nyilatkozattételre hívható fel a neve, a születési helye és ideje, anyja neve,
lakóhelye, a felette szülői felügyeletet gyakorló személy természetes személyazonosító adatai, illetve elérhetősége
vonatkozásában.”
(2) A Harmvhr. 72. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Kísérő nélküli kiskorú ügyfélként történő meghallgatására helyzetének megfelelő légkörben, a kiskorú számára
érthető módon kell, hogy sor kerüljön. Az eseti gyám jelenléte hiányában történő meghallgatás a kísérő nélküli
kiskorú nevének, születési helyének és idejének, anyja nevének, lakóhelyének, a felette szülői felügyeletet gyakorló
személy természetes személyazonosító adatainak, illetve elérhetőségének tisztázására irányulhat. Ha a kísérő
nélküli kiskorú mindenek felett álló érdeke ezt megkívánja, ideiglenes hatályú elhelyezéséről az idegenrendészeti
hatóság eseti gyám jelenléte hiányában is intézkedhet azzal, hogy az ideiglenes hatályú elhelyezés tényéről
az idegenrendészeti hatóság a gyámhatóságot értesíti.
(2b) Az idegenrendészeti hatóság által ideiglenes hatállyal elhelyezett kísérő nélküli kiskorú gondozási helyére
szállításáról a rendőrség gondoskodik.”

17. §		
A Harmvhr. 101. § f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ideiglenes letelepedési engedély okmány érvénytelen, ha)
„f ) jogosultja más jogcímen tartózkodási jogosultságot, vagy magyar állampolgárságot szerzett;”
18. §		
A Harmvhr. 106. § f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bevándorlási engedély, letelepedési engedély és nemzeti letelepedési engedély okmány érvénytelen, ha)
„f ) jogosultja más jogcímen tartózkodási jogosultságot, vagy magyar állampolgárságot szerzett;”
19. §		
A Harmvhr. 110. § f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az EK letelepedési engedély okmány érvénytelen, ha)
„f ) jogosultja más jogcímen tartózkodási jogosultságot, vagy magyar állampolgárságot szerzett;”
20. §

(1) A Harmvhr. 122. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) Ha a bíróság által elrendelt kiutasítás végrehajtásának elrendelésére ismeretlen helyen tartózkodó, nem
szabadságvesztés-büntetésből szabaduló harmadik országbeli állampolgárral szemben kerül sor, a regionális
igazgatóság végzése tartalmazza a Tv. 46. § (1) b)–c) pontjában foglaltakat. Ebben az esetben a beutazási és
tartózkodási tilalom időtartama a bírósági ítélet jogerőre emelkedésének időpontjához igazodva kerül rögzítésre
a nyilvántartásban.”
(2) A Harmvhr. 122. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A (4) bekezdésen túli esetekben a regionális igazgatóság végzése a Tv. 46. § (1) bekezdés b)–f ) pontjában
foglaltakat tartalmazza.”

21. §		
A Harmvhr. 154. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„154. § A Tv. 73. § (2) bekezdésében meghatározott adatokat a Hivatal a Kormány által kijelölt tárhelyszolgáltatótól
napi rendszerességgel veszi át.”
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22. §		
A Harmvhr. VII. Fejezete a következő alcímmel és 158/B. §-sal egészül ki:

„A gyakornoki program és fogadó szervezet bejelentése
158/B. § (1) A gyakornokot fogadó szervezet a Tv. 74/B. §-ában meghatározott bejelentési kötelezettségét
a Tv. 86/H. § (6) bekezdésében meghatározott elektronikus információs rendszeren keresztül teljesíti.
(2) A fogadó szervezetek nyilvántartásának vezetését a Hivatal végzi.
(3) A fogadó szervezet Tv. 74/B. §-ában meghatározott bejelentésére, valamint az adatváltozás bejelentésével
összefüggő eljárást a gyakornoki program megvalósulásának helye szerint illetékes regionális igazgatóság folytatja
le.”
23. §		
A Harmvhr. VIII/A. Fejezete a következő 169/G. §-sal egészül ki:
„169/G. § (1) A Tv. 86/H. § (6) bekezdésében meghatározott idegenrendészeti elektronikus ügyindítási felületen
keresztül a kérelmek kizárólag a Hivatal által e célra rendszeresített elektronikus űrlap használatával nyújthatók be.
(2) Az elektronikus űrlap díjtalanul érhető el.
(3) A Tv. 86/J. § (11) bekezdésében meghatározott tájékoztatást az idegenrendészeti hatóság az idegenrendészeti
elektronikus ügyindítási felületen keresztül küldi meg.
(4) Az idegenrendészeti elektronikus ügyindítási felületen benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell az adott
kérelemhez csatolandó, jogszabályban meghatározott okiratokat és egyéb kellékeket.
(5) A Tv. 86/H. § (6) bekezdésében meghatározott idegenrendészeti ügyindítási elektronikus felület a regionális
igazgatóság, illetve a Hivatal által lefolytatott eljárásokban alkalmazható.”
24. §		
A Harmvhr. 177. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„177. § (1) A Tv. 73. § (1) bekezdésében meghatározott adatok bejelentését a regionális igazgatóság fogadja, és
azokat a központi adatkezelő szerv részére továbbítja.
(2) A Tv. 73. § (2) bekezdése szerint rögzített adatoknak a Tv. 73. § (3) bekezdése szerint kezelését a központi
adatkezelő szerv látja el.”
25. §		
A Harmvhr. a következő 180/A. §-sal egészül ki:
„180/A. § A regionális igazgatóság a Tv. 105/A. §-ában meghatározott adatokat a központi adatkezelő szerv részére
továbbítja.”
26. §		
A Harmvhr.
a)
72/H. § (3a) bekezdés j) pontjában és (10) bekezdés b) pontjában a „Nemzetgazdasági Minisztérium”
szövegrész helyébe a „foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter” szöveg,
b)
91. § (1a) és (4a) bekezdésében az „A Tv. 35/A. § (1) bekezdése alapján” szövegrészek helyébe
az „A nemzetgazdasági érdekből ” szöveg,
c)
93. § (1d) bekezdésében az „A Tv. 35/A. § (1) bekezdése, valamint a 104. § (5) bekezdése alapján” szövegrész
helyébe az „A Tv. 104. § (5) bekezdése alapján” szöveg,
d)
93. § (3) bekezdésében az „állampolgár Tv. 35/A. § (1) bekezdése alapján” szövegrész helyébe
az „állampolgárnak a nemzetgazdasági érdekből kiadott” szöveg,
e)
104. § (5) bekezdésében az „a Tv. 35/A. § (1) bekezdése alapján” szövegrész helyébe a „nemzetgazdasági
érdekből ” szöveg,
f)
105. § (5) bekezdésében az „a Tv. 35/A. § (1) bekezdése alapján” szövegrész helyébe az „a nemzetgazdasági
érdekből ” szöveg,
g)
143. § (2) bekezdés a) pontjában az „a foganatosítás megkezdését megelőző legalább harminchat órával”
szövegrész helyébe a „legkésőbb a foganatosítás megkezdésekor” szöveg,
h)
155. § (1) bekezdésében a „vendégkönyv vezetésére köteles” szövegrész helyébe a „kereskedelemről szóló
törvény hatálya alá tartozó és a nem üzleti célú közösségi, szabadidős” szöveg,
i)
155. § (6) bekezdésében és 156. § (2) bekezdésében a „vendégkönyv vezetésére köteles” szövegrész helyébe
az „a kereskedelemről szóló törvény hatálya alá tartozó és a nem üzleti célú közösségi, szabadidős” szöveg
lép.
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27. §		
Hatályát veszti a Harmvhr.
a)
93. § (1g) bekezdése,
b)
95/A. §-a,
c)
153. §-a.

6. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló
301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosítása
28. §		
A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Metvhr.) 75. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés valamint a Tv. 5. § (2) bekezdés a) pontja alapján a menekültügyi hatóságnak átadott okmány
és okirati bizonyíték eredetiségét a menekültügyi hatóság szakértő bevonásával vizsgálhatja és a menekültügyi
eljárás lezárásáig a törvényben foglalt feladatai végrehajtásával összefüggésben magánál tarthatja.”
29. §		
A Metvhr. VII. Fejezete a következő 99/L. §-sal egészül ki:
„99/L. § Ha az elismerését kérő a menekültügyi hatóságnak a Tv. 80/K. § (10) bekezdésében írtak szerint
meghatározott kötelezettségét a további jogorvoslattal nem támadható döntés véglegessé válását követően
haladéktalanul nem teljesíti, a menekültügyi hatóság a végrehajtás foganatosítása érdekében megkeresi
az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervet.”

7. Záró rendelkezések
30. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2019. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 8. §, a 21. §, a 24. §, a 26. § h)–i) pontja és a 27. § c) pontja 2019. szeptember 1-jén lép hatályba.

31. §		
E rendelet a harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, önkéntes szolgálat,
diákcsereprogramok vagy oktatási projektek, és au pair tevékenység céljából történő beutazásának és
tartózkodásának feltételeiről szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/801 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való
megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 278/2018. (XII. 21.) Korm. rendelete
a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló
2014. évi XVI. törvény 201. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 437. § b) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 437. § h) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. A kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló
78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló
78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet I. Fejezete a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § E rendelet hatálya nem terjed ki a pénzpiaci alapokról szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1131 európai
parlamenti és tanácsi rendelet által szabályozott pénzpiaci alapokra.”
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2. A biztosítók és a viszontbiztosítók szavatolótőkéjéről és biztosítástechnikai tartalékairól szóló
43/2015. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
A biztosítók és a viszontbiztosítók szavatolótőkéjéről és biztosítástechnikai tartalékairól szóló 43/2015. (III. 12.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 43/2015. (III. 12.) Korm. rendelet] 59. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(A Felügyelet többlettőke-követelményt írhat elő a biztosító vagy a viszontbiztosító számára, ha a felügyeleti eljárás során
megállapítható, hogy)
„d) a biztosító vagy a viszontbiztosító kockázati profilja jelentősen eltér a 9–10. §-ban meghatározott illeszkedési
kiigazítás, a 11. §-ban meghatározott volatilitási kiigazítás vagy a 88–89. § szerinti átmeneti intézkedések alapjául
szolgáló feltételezésektől.”
3. §		
A 43/2015. (III. 12.) Korm. rendelet 89. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A biztosító és viszontbiztosító a Felügyelet előzetes jóváhagyásával a biztosítástechnikai tartalékokra
vonatkozó átmeneti levonást kérhet. A levonás veszélyközösségek szintjén alkalmazható, a Bit. 97. § (5) bekezdése
figyelembevételével.”

3. A biztosítók és a viszontbiztosítók csoportfelügyeletével kapcsolatos részletes szabályokról szóló
436/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet módosítása
4. §

(1) A biztosítók és a viszontbiztosítók csoportfelügyeletével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 436/2016. (XII. 16.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 436/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet] 11. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés szerinti kérelmet a csoportfelügyeletet ellátó felügyeleti hatósághoz kell benyújtani.”
(2) A 436/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 11. § (2)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Ha a Felügyelet látja el a csoportfelügyeletet, akkor az (1) bekezdésben meghatározott eljárás megkezdésekor
a Felügyelet haladéktalanul továbbítja a teljes – (1) bekezdés szerinti – kérelmet a felügyeleti kollégium tagjai
számára.
(3) A Felügyelet mint csoportfelügyeleti hatóság a többoldalú eljárás keretében csak valamennyi, az eljárásban
részt vevő tagállam érintett felügyeleti hatósága egyetértésével hozhat érvényes határozatot, amely határozat
meghozatalának határideje a hiánytalan kérelem beérkezésétől számított hat hónap.
(4) Ha az eljárásban részt vevő tagállam érintett felügyeleti hatósága egyetértésének hiánya miatt a többoldalú
eljárás eredménytelen, a Felügyelet mint csoportfelügyeleti hatóság a többoldalú eljárás lezárultát követően,
az eljárásban részt vevő valamennyi tagállam érintett felügyeleti hatóságának a többoldalú eljárás során adott
véleményére, elemzésére és fenntartására figyelemmel hozza meg a határozatát.
(5) Ha a (3) bekezdésben foglalt hat hónapos időszak során valamelyik érintett felügyeleti hatóság az ügyet
az EBFH elé utalja, akkor a Felügyelet mint csoportfelügyeleti hatóság elhalasztja döntését és megvárja az EBFH által
esetleg hozott határozatot.”
(3) A 436/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 11. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő
(7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az (5) bekezdés esetén a megkeresést követő egy hónapon belül az EBFH – az európai felügyeleti hatóság
(az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) létrehozásáról, valamint a 716/2009/EK határozat
módosításáról és a 2009/79/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. november 24-i
1094/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1094/2010/EU rendelet) 19. cikk
(3) bekezdése szerinti – kötelező erejű határozatot hozhat. Ez esetben a Felügyelet mint csoportfelügyeleti
hatóság az EBFH határozatnak megfelelően hozza meg saját határozatát, amelyet az érintett felügyeleti hatóságok
irányadónak tekintenek, és teljesítik az abban foglaltakat.
(7a) Amennyiben az EBFH az 1094/2010/EU rendelet 41. cikk (2) és (3) bekezdése, illetve 44. cikk (1) bekezdés
harmadik albekezdése szerint javasolt határozatot elutasítja és nem hoz kötelező erejű határozatot, akkor
a Felügyelet mint csoportfelügyeleti hatóság hozza meg a végső döntést, amelyet az érintett felügyeleti hatóságok
irányadónak tekintenek, és teljesítik az abban foglaltakat.”
(4) A 436/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 11. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A Felügyelet a (4), (7) és (7a) bekezdés szerinti – részletes indokolást is tartalmazó – határozatát közli
a többoldalú eljárásban részt vevő valamennyi tagállam érintett felügyeleti hatóságával, az EBFH-val és
a csoportfelügyelet alá tartozó anyavállalattal.”
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(5) A 436/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 11. §-a a következő (11a) bekezdéssel egészül ki:
„(11a) Kivételes esetben, ha a Felügyelet megítélése szerint a (11) bekezdés szerinti többlettőke-követelmény-előírás
– a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján – nem lenne elegendő a helyzet rendezéséhez, a Felügyelet előírhatja
az érintett biztosító vagy viszontbiztosító számára, hogy standard formula alapján számítsa ki a szavatolótőkeszükségletét. A Felügyelet továbbá – a biztosítók és a viszontbiztosítók szavatolótőkéjéről és biztosítástechnikai
tartalékairól szóló 43/2015. (III. 12.) Korm. rendelet 59. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt esetekkel
összhangban – többlettőke-követelményt is előírhat az említett biztosítónak vagy viszontbiztosítónak a standard
formula alkalmazásából eredő szavatolótőke-szükségletéhez. A Felügyelet e határozatairól és azok indokolásáról
írásban tájékoztatja a csoportfelügyeletért felelős hatóságot és a többi érintett hatóságot.”
5. §		
Hatályát veszti a 436/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 11. § (6) bekezdése.

4. Záró rendelkezések
6. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
(2) Az 1. § az e rendelet kihirdetését követő tizenhatodik napon lép hatályba.

7. §		
A 2–5. §
a)
a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról (Szolvencia II) szóló,
2009. november 25-i 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, és
b)
a 2003/71/EK és a 2009/138/EK irányelvnek, valamint az 1060/2009/EK, az 1094/2010/EU és az 1095/2010/EU
rendeletnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az európai
felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról szóló,
2014. április 16-i 2014/51/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 279/2018. (XII. 21.) Korm. rendelete
sport tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 3. alcím, valamint az 1. melléklet tekintetében a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bg) alpontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában kapott felhatalmazás
alapján,
az 5. alcím, valamint a 2. melléklet tekintetében a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bj) alpontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím, valamint a 3. és 4. melléklet tekintetében a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bn) alpontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 10. §-a a következő
(3a) bekezdéssel egészül ki:
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„(3a) Labdarúgás sportágban működő országos sportági szakszövetség – a sportág nemzetközi sportszövetségének
szabályzatára figyelemmel – sportfegyelmi szabályzatában rendelkezhet úgy, hogy a versenyző vagy
a sportszakember által a sportrendezvény ideje alatt, a versenyszabályzat megszegésével elkövetett sportfegyelmi
vétség esetén a 4. § (2)–(13) bekezdése alkalmazásának és tárgyalás tartásának mellőzésével hozható határozat.”
2. §		
Az R1. 15. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) E rendeletnek a sport tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 279/2018. (XII. 21.) Korm. rendelettel
(a továbbiakban: módosító rendelet4.) megállapított 10. § (3a) bekezdését a módosító rendelet4. hatálybalépését
követően elkövetett sportfegyelmi vétség esetén kell alkalmazni.”

2. A sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
A sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Sportrendezvényeket Biztonsági Szempontból Minősítő Bizottság (a továbbiakban: Minősítő Bizottság)
javaslata alapján az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) – az általános közigazgatási
rendtartásról szóló törvény szerint – dönt az 1. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott sportrendezvények
biztonsági kockázat szerinti minősítéséről, valamint fokozott biztonsági kockázatú sportrendezvény esetén
beléptető rendszer alkalmazásának kötelezettségéről.”
4. §		
Az R2. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § A sportszervezet köteles együttműködni a sportrendezvény szervezőjével, valamint a rendőrséggel
a szurkolótáborok sportrendezvényen való biztonságos részvételének, elkülönítésének, valamint felügyeletének
megszervezésében.”
5. §		
Az R2. 14. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A sportrendezvény akkor tartható meg, ha)
„b) a sportrendezvény nézői az egyéb résztvevőktől, továbbá a hazai és vendégszurkolók egymástól is
biztonságosan elkülöníthetők, vagy felügyeletük biztosított;”
6. §		
Az R2. 18. §-a a következő b) ponttal egészül ki:
(A sportszövetség a szervezővel szemben a szervezői feladatok elvégzésének elmulasztása miatt – fegyelmi eljárás
lefolytatását követően – a következő intézkedéseket alkalmazhatja:)
„b) névre szóló jegyértékesítés alkalmazására kötelezés;”
7. §		
Az R2. 18/A. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az Stv. 23. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott, a sportrendezvény biztonságos lebonyolításával kapcsolatos
előírásokat tartalmazó szabályzat – a sportági jellemzőkre figyelemmel – tartalmazza különösen:]
„d) a szervezők, rendezők, közreműködők és a sportrendezvények lebonyolításában részt vevő egyéb személyek
biztonsági kérdésekkel összefüggő képzésének, tájékoztatásának módját,”
8. §		
Az R2. 18/A. § f ) pontjában az „elkülönítésére” szövegrész helyébe az „elkülönítésére, felügyeletére” szöveg lép.

3. A sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló
215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet módosítása
9. §		
A sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R3.) Melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
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4. A doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet módosítása
10. §		
A doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 18. §
(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A szövetség a sportág nemzetközi szövetsége vonatkozó szabályzatának és a nemzetközi követelményeknek
megfelelően gondoskodik a versenyző versenyengedélyének felfüggesztéséről. A felfüggesztés időpontjáról
a szövetség tájékoztatja a HUNADO-t.”
11. §		
Az R4.
a)
1. § (1) bekezdés a) pontjában a „Magyar Olimpiai Bizottságra (a továbbiakban: MOB)” szövegrész helyébe
a „Magyar Olimpiai Bizottságra” szöveg,
b)
18. § (1) és (6) bekezdésében, 20. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „a MOB-ot” szövegrész helyébe
az „az illetékes sportköztestületet” szöveg,
c)
21. § (3) bekezdésében az „a MOB” szövegrészek helyébe az „az illetékes sportköztestület” szöveg
lép.

5. Az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet
módosítása
12. §		
Az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
R5.) 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

6. Az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló
474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása
13. §

(1) Az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R6.) 17. § (1) bekezdés 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kedvezményezett a támogató részére a támogatási szerződés előkészítése érdekében a következő adatokat, valamint
dokumentumokat nyújtja be:)
„10. építésiengedély-köteles tevékenység esetén a jogerős építési engedélyt – amennyiben arra a támogatási
szerződés lehetőséget biztosít, legkésőbb a beruházás kivitelezésének megkezdéséhez szükséges támogatási
részösszeg átutalásáig, annak feltételeként –, vagy építéshatósági vagy tervezői nyilatkozatot arról, hogy
a beruházás nem építésiengedély-köteles,”
(2) Az R6. 17. § (1) bekezdése a következő 11a. és 11b. ponttal egészül ki:
(A kedvezményezett a támogató részére a támogatási szerződés előkészítése érdekében a következő adatokat, valamint
dokumentumokat nyújtja be:)
„11a. sportcélú ingatlanra irányuló építésiengedély-köteles tevékenységgel összefüggő felhalmozási célú
költségvetési támogatás esetén – amennyiben arra a támogatási szerződés lehetőséget biztosít, legkésőbb
a támogatás, vagy a támogatás első részletének kedvezményezett részére történő átutalásáig, annak feltételeként –
a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy a tárgyi eszköz üzembe helyezését követően tizenöt évig biztosítja
a létesítmény támogatási szerződésben foglalt célú fenntartását, üzemeltetését, illetve ha a kedvezményezett
az ingatlan használója vagy vagyonkezelője, a létesítmény támogatási szerződésben foglalt célú fenntartásának
igazolásához a tulajdonos nyilatkozata vagy a használó, vagyonkezelő és a tulajdonos között létrejött, a fenti
feltételeket biztosító szerződés csatolása is szükséges,
11b. sportcélú ingatlanra irányuló nem építésiengedély-köteles tevékenységgel összefüggő felhalmozási célú
költségvetési támogatás esetén – amennyiben arra a támogatási szerződés lehetőséget biztosít, legkésőbb
a támogatás, vagy a támogatás első részletének kedvezményezett részére történő átutalásáig, annak feltételeként –
a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy a tárgyi eszköz üzembe helyezését követően öt évig biztosítja
a létesítmény támogatási szerződésben foglalt célú fenntartását, üzemeltetését, illetve ha a kedvezményezett
az ingatlan használója vagy vagyonkezelője, a létesítmény támogatási szerződésben foglalt célú fenntartásának
igazolásához a tulajdonos nyilatkozata vagy a használó, vagyonkezelő és a tulajdonos között létrejött, a fenti
feltételeket biztosító szerződés csatolása is szükséges,”
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(3) Az R6. 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A támogató a kedvezményezettet hiánypótlásra szólítja fel, ha a kedvezményezett nem nyújtja be a támogatási
szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat. Hiánypótlásra két alkalommal, az első felszólítás
kézhezvételétől számított harminc napon belül, valamint a második felszólítás kézhezvételétől számított tizenöt
napon belül van lehetőség, a határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye. A hiánypótlások időtartama
a támogatási szerződés megkötésére meghatározott határidőbe nem számít bele.”
14. §		
Az R6. 20. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A Kormány egyedi döntésével biztosított támogatás terhére történő felhasználás esetében a költségterv rovatai
szintjén történő eltérés elfogadására csak a Kormány engedélyével kerülhet sor az (1) bekezdésben foglaltak
figyelembevételével.”
15. §		
Az R6. 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A költségvetési támogatás felhasználásáról történő beszámolót a 2. melléklet szerinti nyomtatványon
(a továbbiakban: összesített elszámolási táblázat) kell benyújtani. A költségvetési támogatás felhasználását igazoló
összesített elszámolási táblázatot és a szöveges szakmai beszámolót papír alapon eredetiben kell benyújtani, és
a támogatási szerződésben a támogató részéről megjelölt kapcsolattartó személy részére elektronikus úton is
mellékelni kell szerkeszthető változatban.”
16. §

(1) Az R6. 24. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A beszámoló benyújtására előírt határidőt)
„b) az a) pontban meghatározott esetek kivételével a költségvetési támogatás felhasználásának véghatáridejét
követő hatvan napon belüli időpontra”
(kell a támogatási szerződésben meghatározni.)
(2) Az R6. 24. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A pénzügyi elszámolást a támogatási szerződés mellékletét képező költségtervvel összehasonlítható
módon kell elkészíteni. Pénzügyi elszámolásként a támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó
költségeket igazoló számviteli bizonylatokról készített számlaösszesítőt kell benyújtani, amely alapján a támogató
szúrópróbaszerűen választja ki és vizsgálja a költségvetési támogatás, valamint – ha előírásra került – a saját forrás
felhasználását igazoló számviteli bizonylatok, kifizetést igazoló bizonylatok, a költségvetési támogatás jogszerű és
a céljának megfelelő felhasználását igazoló egyéb dokumentumok létezését és az összesítővel való egyezőségét.
Az ellenőrzést az eredeti bizonylatok, dokumentumok vagy azok hiteles másolatának bekérésével vagy helyszíni
ellenőrzés során kell lefolytatni. Az ellenőrzés során a bizonylatok legkevesebb 10%-át, ha az összesítőn tíz darabnál
kevesebb bizonylat szerepel, azok legalább 50%-át, de legkevesebb egy darab bizonylatot kell vizsgálni úgy, hogy
az ellenőrzött számlák összege elérje az összesítőben szereplő érték legalább 10%-át. A költségek felmerülését
igazoló, eredeti számviteli bizonylatokat a kedvezményezett záradékkal látja el, amelyben jelzi, hogy a számviteli
bizonylaton szereplő összegből mennyit számolt el a szerződésszámmal hivatkozott támogatási szerződés terhére.
(3) Ha a szúrópróbaszerűen kiválasztott dokumentumok ellenőrzése során a támogató azt állapítja meg, hogy
a támogatás felhasználása nem a támogatási szerződésnek megfelelően történt, vagy az nem megfelelően
alátámasztott, a teljes, tételes elszámolási dokumentáció benyújtására kötelezi a kedvezményezettet.”

17. §		
Az R6. 26. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Beruházási vagy felújítási célú támogatás esetén a kedvezményezett köteles fényképpel igazolni, hogy jól
látható módon elhelyezte a kommunikációs táblát, amelyhez az elszámolás előtt a logót a támogató elektronikus
levél útján a rendelkezésére bocsátja. A kommunikációs tábla mérete legalább 40×20 cm, a megjelenés részleteit
a felek a támogatási szerződésben rögzíthetik.”
18. §		
Az R6. 9. alcíme a következő 29/A. §-sal egészül ki:
„29/A. § Ha a kedvezményezettnek a támogatás felhasználása, vagy annak ellenőrzése során visszafizetési
kötelezettsége keletkezik, a kedvezményezett köteles a visszafizetést igazoló banki kivonatot a visszafizetés napján
elektronikus úton megküldeni a támogatási szerződésben megjelölt kapcsolattartónak, egyidejűleg jeleznie kell
a visszafizetés okát.”
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19. §

(1) Az R6. 43. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha az országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség a (3) bekezdésben meghatározott feltételek
közül kettőnek nem felel meg, a 4. melléklet 7. sor 7.2. pontja szerinti költségvetési támogatása az adott évben nem
lehet több ötmillió forintnál.”
(2) Az R6. 43. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Ha az országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség a (3) bekezdésben meghatározott feltételek
közül legalább kettőnek megfelel, a támogatási döntéskor az országos sportági szakszövetségek, országos sportági
szövetségek következő adatait kell figyelembe venni:]
„a) a 4. melléklet 7. sor 7.2. pontjában foglaltak költségvetési támogatására rendelkezésre álló összeg huszonöt
százalékának felosztása a 7. mellékletben meghatározott pontérték-táblázat alapján kiszámított sportági
eredményességi pontszám, továbbá az országos sportági szakszövetség adott évi szakmai feladataihoz közvetlenül
kapcsolódó támogatási igénye alapján történik,”

20. §

(1) Az R6. 44. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A sportösztöndíj tárgyévi keretösszegét, valamint a (8)–(17) bekezdés alapján sportösztöndíjban részesíthető
természetes személyek legnagyobb számát a miniszter állapítja meg. A szövetségi sportösztöndíj keretét a miniszter
a 7. melléklet szerinti pontérték-táblázat figyelembevételével és az érintett sportköztestület javaslatára figyelemmel
határozza meg.”
(2) Az R6. 44. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) A versenyző a (9) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában, c) és d) pontjában meghatározott jogcímek közül
csak egy alapján jogosult költségvetési támogatásra. Az edző a (9) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjában, c) és
d) pontjában meghatározott jogcímek közül csak egy alapján jogosult költségvetési támogatásra. Egy személy
versenyzőként vagy edzőként részesülhet költségvetési támogatásban.”
(3) Az R6. 44. § (16) és (17) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(16) A szövetségi sportösztöndíj a sportszövetségek egyedi kérelme alapján kerül felhasználásra, a miniszter dönt
a szövetségi ösztöndíjban részesülő személyekről és a sportösztöndíj összegéről.
(17) Az Stv. 58. § (2) bekezdésében meghatározott sportköztestületek, továbbá az érintett országos sportági
szakszövetségek félévente egy alkalommal a miniszter részére javasolhatják az éves keretösszegen belül
a költségvetési támogatás mértékének, valamint a támogatott személyek körének a módosítását.”
(4) Az R6. 44. §-a a következő (18) bekezdéssel egészül ki:
„(18) Gerevich Aladár-sportösztöndíjban részesülő személy egyidejűleg nem támogatható a Kiemelt Edzői Program
keretében.”

21. §		
Az R6. 45. § (4) bekezdése a következő d)–h) ponttal egészül ki:
(A miniszter az Utánpótlás-nevelési feladatok előirányzat terhére támogatja az egyéb utánpótlás-nevelési feladatok
ellátását a következők szerint:)
„d) a Duna-Kupa versenyrendszerében történő részvételt, valamint a Duna Kupa versenysorozat magyarországi
megrendezését,
e) kiemelt jelentőségű nemzetközi utánpótlás-sportesemény hazai rendezését,
f ) sportiskolai sporteseményeket, sportrendezvényeket,
g) az Utánpótlás Edzők Életút Programját,
h) az utánpótlás-nevelés színvonalának fejlesztésére irányuló szakmai programok megvalósítását.”
22. §		
Az R6. 48. § (1) bekezdése a következő m) és n) ponttal egészül ki:
(A Szabadidősport támogatása előirányzat terhére nyújtott költségvetési támogatás tekintetében)
„m) országos jelleggel működő szabadidősport szövetségek szakmai feladatai és azok ellátásához kapcsolódó
működési költségek,
n) országos jelleggel megvalósuló szabadidősport programok működtetésének költségei”
(számolhatók el.)
23. §		
Az R6. a következő 53. §-sal egészül ki:
„53. § E rendeletnek a sport tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 279/2018. (XII. 21.) Korm. rendelettel
(a továbbiakban: Módr.) megállapított 17. § (1) bekezdés 10., 11a. és 11b. pontját a Módr. hatálybalépésekor
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
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24. §

(1) Az R6. 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(2) Az R6. 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

25. §		
Az R6.
a)
7. alcím címében a „szerződés előkészítése” szövegrész helyébe a „szerződés és a támogatói okirat
előkészítése” szöveg,
b)
17. § (1) bekezdés nyitó szövegében a „szerződés előkészítése” szövegrész helyébe a „szerződés vagy
a támogatói okirat (a továbbiakban együtt: támogatási szerződés) előkészítése” szöveg,
c)
20. § (4) bekezdésében a „legalább” szövegrész helyébe a „legfeljebb” szöveg,
d)
21. § a) pontjában a „nem áll fenn” szövegrész helyébe a „nem áll fenn, vagy arra részletfizetési megállapodást
kötött” szöveg,
e)
26. § (2) bekezdésében az „egy éven” szövegrész helyébe az „öt éven” szöveg,
f)
35. § (2) bekezdés g) pontjában a „Sportaccord” szövegrész helyébe a „GAISF” szöveg
lép.
26. §		
Hatályát veszti az R6. 4. mellékletében foglalt táblázat F:29 mezőjében a „29.5. Az előirányzat finanszírozza továbbá
a Sportvállalkozások támogatási programja (lezárt pályázat) kapcsán a nyertes pályázóval hosszútávra kötött
kamattámogatási szerződésben foglaltak teljesítését.” szövegrész.

7. Záró rendelkezések
27. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1–12. §, a 14–26. § 2019. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 279/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez
Az R3. Melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A sportorvosi vizsgálat
a) elvégzésének időpontja:
b) eredménye2:
alkalmas
versenyezhet
nem alkalmas
nem versenyezhet
A sportorvos aláírásának, pecsétszámát tartalmazó bélyegzője, valamint a sportegészségügyi szakrendelő bélyegzője lenyomatának megfelelő
helyen történő feltüntetésével jelölve. Háziorvos, házi gyermekorvos esetén aláírásának, pecsétszámát tartalmazó bélyegzője lenyomatának
megfelelő helyen történő feltüntetésével jelölve.”

2
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2. melléklet a 279/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez
1. Az R5. 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:
[A
1.

Sportág

B

C

Eredményességi támogatásra jogosult utánpótlás

Eredményességi támogatásra jogosult utánpótlás

korosztály Európa-bajnokság esetén (szövegesen és

korosztály Világbajnokság esetén

életkorral, pl. junior U20)

„3a.

Baseball/Softball

junior (U18)

(szövegesen és életkorral, pl. junior U20)

junior (U22)

D
Egyéb specifikumok
(súlycsoportok, versenytávok)]

”

2. Az R5. 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 8a. sorral egészül ki:
[A
1.

Sportág

B

C

Eredményességi támogatásra jogosult utánpótlás

Eredményességi támogatásra jogosult utánpótlás

korosztály Európa-bajnokság esetén (szövegesen és

korosztály Világbajnokság esetén

életkorral, pl. junior U20)

„8a.

Gördeszka

junior (U19)

(szövegesen és életkorral, pl. junior U20)

junior (U19)

D
Egyéb specifikumok
(súlycsoportok, versenytávok)]

”

3. Az R5. 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 10a. sorral egészül ki:
[A
1.

Sportág

B

C

Eredményességi támogatásra jogosult utánpótlás

Eredményességi támogatásra jogosult utánpótlás

korosztály Európa-bajnokság esetén (szövegesen és

korosztály Világbajnokság esetén

életkorral, pl. junior U20)

„10a. Hullámszörf

junior (14–18 évesek)

(szövegesen és életkorral, pl. junior U20)

junior (14–18 évesek)

D
Egyéb specifikumok
(súlycsoportok, versenytávok)]

”

4. Az R5. 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 14a. sorral egészül ki:

1.

„14a. Karate

Sportág

B

C

Eredményességi támogatásra jogosult utánpótlás

Eredményességi támogatásra jogosult utánpótlás

korosztály Európa-bajnokság esetén (szövegesen és

korosztály Világbajnokság esetén

életkorral, pl. junior U20)

(szövegesen és életkorral, pl. junior U20)

U21 (18–21 évesek)

U21 (18–21 évesek)

D
Egyéb specifikumok
(súlycsoportok, versenytávok)]

az eredményre jogosító sportesemény
nemzetközi szövetsége általi versenykiírásban
meghatározott súlycsoportok”
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[A

1.

[A

B

C

Eredményességi támogatásra jogosult utánpótlás

Eredményességi támogatásra jogosult utánpótlás

Sportág

korosztály Európa-bajnokság esetén (szövegesen és

korosztály Világbajnokság esetén

életkorral, pl. junior U20)

(szövegesen és életkorral, pl. junior U20)

„40a. Sportmászás

ifjúsági B (14–15 évesek)

ifjúsági A (16–17 évesek)

D
Egyéb specifikumok
(súlycsoportok, versenytávok)]

”
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5. Az R5. 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 40a. sorral egészül ki:

36235
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3. melléklet a 279/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez
Az R6. 2. mellékletében a „hitelesek és elszámolásukra” szövegrész helyébe a „hitelesek és azok végösszegének, vagy
abból a bizonylaton meghatározott részösszeg elszámolására” szöveg lép.

4. melléklet a 279/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez
1. Az R6. 4. mellékletében foglalt táblázat F:7 mezője helyébe a következő mező lép:
(Előirányzat célja)

(7)

„7.1. Az előirányzat támogatja a versenysport és az olimpiai felkészülés következő szakmai feladatait:
az olimpiai felkészülést, az olimpiai kvalifikációt eredményező versenyekre történő felkészülést és
részvételt, az olimpiai sportágak országos sportági szakszövetségei, az országos sportági szövetségek,
valamint e szövetségek jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei, továbbá – a sportágak
olimpiai eredményességét is figyelembe véve – e szövetségek tagszervezeteként működő és annak
versenyrendszerében részt vevő sportszervezet, szakmai feladatainak ellátását;
7.2. a sportköztestület, az olimpiai sportágak országos sportági szakszövetsége, az országos sportági
szövetség, sportszervezet szakmai programjai és feladatai megvalósításával összefüggő működési
költségeit;
7.3. a versenysport fejlesztésének feladatait, különösen a sportági stratégiai fejlesztési koncepciók (ideértve
az utánpótlás-fejlesztési koncepciókat is) megvalósítását;
7.4. az Európai Olimpiai Bizottság által rendezett Európa Játékokra, az ifjúsági olimpiai játékokra történő
felkészülést és részvételt, továbbá a Nemzeti Olimpiai Bizottságok Szövetsége (ANOC) által megrendezett
versenyeken történő részvételt;
7.5. az olimpiai és paralimpiai játékokon való részvételt, valamint
7.6. az olimpiai sportágak egyéb sportvilágeseményei esetében a felkészülést, kvalifikációt és részvételt.”

2. Az R6. 4. mellékletében foglalt táblázat G:10 mezője helyébe a következő mező lép:
(Kifizetésben részesülők köre)

(10)

„10.1–10.2. sportköztestület, sportszövetség, sportszervezet
10.3. sportköztestület, sportszövetség, sportszervezet, köznevelési intézmény, felsőoktatási intézmény,
helyi önkormányzat, gazdasági társaság, költségvetési szerv, civil szervezet, határon túli jogi személy,
határon túli szervezet, külföldi jogi személy, külföldi szervezet
10.4. köznevelési típusú sportiskolák
10.5. versenyzői élsportoló osztályokat működtető köznevelési intézmények
10.6. sportköztestület, sportszövetség, sportszervezet, gazdasági társaság, köznevelési intézmény,
felsőoktatási intézmény, költségvetési szerv, Sportiskolák Országos Szövetsége, határon túli jogi személy,
határon túli szervezet, külföldi jogi személy, külföldi szervezet
10.7. Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK)”
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3. Az R6. 4. mellékletében foglalt táblázat F:12 mezője helyébe a következő mező lép:
(Előirányzat célja)

(12)

„Az előirányzat támogatja
12.1. a nem olimpiai sportágak országos sportági szakszövetségei és országos sportági szövetségei,
valamint az olimpiai sportágak országos sportági szakszövetségei és az országos sportági szövetségei nem
olimpiai szakágai, továbbá a Nemzeti Versenysport Szövetség szakmai programjainak és a sportról szóló
2004. évi I. törvényben és az alapszabályában meghatározott feladatainak megvalósításával összefüggő
működési költségeit;
12.2. a Nemzetközi Világjátékok Szövetségének (GAIFS) IWGA Világjátékaira, a Küzdősportok Világjátékaira,
a nem olimpiai sportágak részére rendezett nemzetközi multisport eseményekre való felkészülés szakmai
feladatainak ellátását, az e versenyeken való részvétellel kapcsolatos költségeket, továbbá az Európai
Olimpiai Bizottság által rendezett Európai Játékokon, és a Nemzeti Olimpiai Bizottságok Szövetsége (ANOC)
által megrendezett versenyeken résztvevő nem olimpiai sportágak felkészülését.”

4. Az R6. 4. mellékletében foglalt táblázat G:15 mezője helyébe a következő mező lép:
(Kifizetésben részesülők köre)

(15)

„sportköztestület, helyi önkormányzat, országos nemzetiségi önkormányzat, helyi nemzetiségi
önkormányzat, sportszövetség, sportszervezet, köznevelési intézmény, költségvetési szerv, gazdasági
társaság, civil szervezet”

5. Az R6. 4. mellékletében foglalt táblázat G:19 mezője helyébe a következő mező lép:
(Kifizetésben részesülők köre)

(19)

„sportköztestület, sportszövetség, sportszövetség jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége,
sportszervezet, gazdasági társaság, költségvetési szerv, helyi önkormányzat, civil szervezet, MÁK, határon
túli jogi személy, határon túli szervezet, külföldi jogi személy, külföldi szervezet”

6. Az R6. 4. mellékletében foglalt táblázat E:34 és F:34 mezője helyébe a következő mezők lépnek:
(Jogcímnév)

(34)

„2. Sportköztestületek
támogatása

(Előirányzat célja)

A miniszter a Sportköztestületek támogatása előirányzat terhére
költségvetési támogatást nyújt a sportköztestületek részére:
a) a sportköztestület,
b) a Magyarországon működő nemzetközi sportszövetségek és
-szervezetek
szakmai programjaihoz és feladataihoz, valamint az ezek megvalósításával
összefüggő működési költségeihez.”

1

(A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Áht-

Cím-

Alcím-

Jogcím-

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben

Támogatás

Támogatási

Rendelkezésre

Visszafizetés

Biztosíték

Kezelő

Lebonyolító

Európai uniós

azonosító

név

név

csop.

részesülők köre

biztosításának

előleg

bocsátás módja

határideje

szerv

szerv

név

módja
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7. Az R6. 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 26a sorral egészül ki:

forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete)

„26a

biztosítható

egyösszegű

38. Magyar

Az előirányzat támogatást

Magyar

kérelem

Természetjáró

nyújt a Magyar Természetjáró

Természetjáró

alapján

kifizetéssel

Szövetség

Szövetség szakmai feladatainak,

Szövetség,

pályázati

részletekben

támogatása

és a szakmai feladatok

a Magyar

úton

történő

ellátásával összefüggő

Természetjáró

működési kiadások

Szövetséggel

támogatására.

tagsági

–

felhatalmazó
nyilatkozat

–

igénybe

”

vehető

kifizetéssel

jogviszonyban
álló szervezet
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1

(A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Áht-

Cím-

Alcím-

Jogcím-

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben

Támogatás

Támogatási

Rendelkezésre

Visszafizetés

Biztosíték

Kezelő

Lebonyolító

Európai uniós

azonosító

név

név

csop.

részesülők köre

biztosításának

előleg

bocsátás módja

határideje

szerv

szerv

név

módja

forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete)

„31a

54. Vasas SC

Az előirányzat támogatást

sportszervezet,

kérelem

létesítmény-fejlesztési

biztosít

MÁK

alapján

biztosítható

egyösszegű

program

– a Vasas SC (bármely

részletekben

jogcímen) használatában lévő

történő

létesítményei fejlesztéseire

kifizetéssel

kifizetéssel

–

felhatalmazó
nyilatkozat

–

igénybe
vehető
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8. Az R6. 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 31a–31c sorral egészül ki:

(különösen, de nem
kizárólagosan: ingatlanok
felújítására, korszerűsítésére,
átalakítására), valamint új
létesítmények kialakítására
és építésére. Az előirányzat
terhére kerülnek továbbá
finanszírozása a Vasas SC
sportlétesítmény-fejlesztési
elképzelései keretében a
nézőtéri komfort, a játéktér,
a kiszolgáló helyiségek és
létesítmények minőségét,
a sportbiztonságot és a
sporttechnológiát javító
fejlesztésekkel, illetve a
beruházási programok
megvalósításával összefüggő
egyéb sportlétesítményfejlesztéssel kapcsolatos
költségek;
– az előirányzattal összefüggő
kincstári díjra és tranzakciós
illetékre.
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66. Kiemelt

Az előirányzat terhére

sportköztestület,

kérelem

sportegyesületek

kerülnek finanszírozásra

sportszervezet,

alapján

biztosítható

egyösszegű

sportlétesítmény-

a kiemelt budapesti

sportfejlesztési

részletekben

fejlesztésének

sportegyesületek

feladatok

történő

támogatása

sportlétesítmény-fejlesztési

megvalósításában

kifizetéssel

elképzelései keretében a

közreműködő

nézőtéri komfort, a játéktér,

gazdasági

a kiszolgáló helyiségek és

társaság,

létesítmények minőségét

költségvetési

a sportbiztonságot és a

szerv, helyi

sporttechnológiát javító

önkormányzat

–

felhatalmazó

–

nyilatkozat

kifizetéssel
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31b

igénybe
vehető

fejlesztésekkel, illetve a
beruházási programok
megvalósításával összefüggő
egyéb sportlétesítményfejlesztéssel kapcsolatos
költségek.
31c

biztosítható

egyösszegű

74. 16 kiemelt sportág

Az előirányzat támogatást

sportköztestület,

kérelem

sportlétesítmény-

nyújt:

sportszövetség,

alapján

kifizetéssel

fejlesztésének

a MOB által kiemelt sportágak

sportszövetség

pályázati

részletekben

támogatása

2013. évi sportfejlesztési

jogi

úton

történő

elképzeléseinek

személyiséggel

támogatásáról, továbbá a

rendelkező

2014–2020. évre vonatkozó

szervezeti

sportágfejlesztési igények

egysége,

bemutatásáról szóló

sportszervezet,

1526/2013. (VIII. 12.) Korm.

gazdasági

határozat alapján a kiemelt

társaság,

sportágak minden évi

költségvetési

sportlétesítmény-fejlesztési

szerv, helyi

elképzeléseivel összefüggő

önkormányzat,

feladatok finanszírozására,

civil szervezet,

az előirányzattal összefüggő

MÁK

illetékre.

felhatalmazó
nyilatkozat

–

igénybe

”

vehető

kifizetéssel

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 208. szám

kincstári díjra és tranzakciós

–
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A Kormány 280/2018. (XII. 21.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek az építészeti alkotásokra, műszaki létesítményekre és azok terveire vonatkozó
szerzői jogi szabályozással összefüggő módosításáról
A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 8., 9. és
28. pontjában, valamint (3b) bekezdésében,
a 3. § (1) és (2) bekezdése tekintetében a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről
szóló 2010. évi CLVII. törvény 2. § (3) bekezdésében,
a 3. § (3) bekezdése tekintetében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés b) és c) pontjában,
a 2. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 4. pont
4.2. alpontjában,
a 3. alcím tekintetében a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 112. § (4) bekezdésében,
a 4. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi
Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló
313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – az építésügy, a településfejlesztés- és rendezés körébe
tartozóan kiterjed:]
„a) az e rendelet hatálybalépése előtt a korábban jogszabályi rendelkezés által a Dokumentációs Központ részére
átadni vagy szolgáltatni rendelt adatok, dokumentációk, tervtárak, így különösen
aa) a megszűnt A Településekért, régiókért Közalapítványtól a VÁTI Kht. által átvett Központi Területrendezési Tervtár
állománya és a területi és településtudományi kutatási anyagok,
ab) a megszűnt állami építéstervező és kivitelező vállalatok felszámolása során már átadott tervállomány,
ac) az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság által kifejezetten erre vonatkozó
szerződéssel át nem adott építészeti-műszaki dokumentációk, így a jogutód nélkül megszűnő, megszűnt állami
építéstervező vállalatok és állami tulajdonban lévő, építéstervezési tevékenységet végző gazdasági társaságok
terv- és műszaki dokumentációs tára, a megszűnt házgyárak és poligonüzemek terv- és műszaki dokumentációs
tára, valamint a gazdasági társasággá alakult állami tervező vállalatoktól az Állami Vagyonügynökség által elvont,
a jogutód részére át nem adott, a jogutódlás időpontjáig elkészített terv- és műszaki dokumentációk köre,
ad) az állami költségvetési források felhasználásával megvalósult területi és településtudományi kutatások
iratanyaga,
ae) a település egészére vonatkozó új vagy módosított településrendezési tervek és helyi építési szabályzatok,
af ) a költségvetési források felhasználásával készített településtudományi kutatások iratanyaga és a fentiekkel
összefüggésben keletkezett fotó és más képi ábrázolást hordozó dokumentumok, valamint a bauxitbeton vagy más
káros építőanyag felhasználásával készült építményekre vonatkozó nyilvántartások és dokumentációk, valamint
az önkéntesen átvett dokumentációk, gyűjtemények, dokumentumtárak,
ag) állami, önkormányzati tulajdonú szervezetek általi megrendelésre készült épületek építészeti-műszaki
dokumentációi,”
([a továbbiakban az a)–q) pont együtt: dokumentációk] kezelésére, az építésügy körébe tartozó tevékenységekkel
összefüggő adatokra, azok átadására, kezelésére, továbbá az építésügy körébe tartozó hatósági és szakmai
tevékenységeket kiszolgáló központi elektronikus alkalmazások és adatállományok működésére és működtetésére.)
(2) Az R1. 1. § (1) bekezdése a következő r)–s) ponttal egészül ki:
[E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – az építésügy, a településfejlesztés- és rendezés körébe
tartozóan kiterjed:]
„r) a megszűnt vagy jogutódlással átalakult állami építéstervező vállalatok vagy állami tulajdonú, építészeti
tervezést végző gazdasági társaságok felszámolása és e vállalatok gazdasági társasággá alakulása során, valamint
ezek időpontjáig keletkezett, a nemzeti tervvagyont érintő dokumentumok, így különösen fotó, dia, szerződéses
iratok és adatok,
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s) az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéssel megépített vagy bővített lakóépületre vonatkozóan kiállított
hatósági bizonyítványok”
([a továbbiakban az a)–q) pont együtt: dokumentációk] kezelésére, az építésügy körébe tartozó tevékenységekkel
összefüggő adatokra, azok átadására, kezelésére, továbbá az építésügy körébe tartozó hatósági és szakmai
tevékenységeket kiszolgáló központi elektronikus alkalmazások és adatállományok működésére és működtetésére.)
(3) Az R1. 1. §-a a következő (1a)–(1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) E rendelet hatálya kiterjed a Dokumentációs Központ részére átadni vagy szolgáltatni rendelt, az állami
költségvetési források felhasználásával megvalósítani tervezett építészeti tervpályázatok tervanyagának és
dokumentációinak gyűjtésére, kezelésére és szolgáltatására.
(1b) E rendelet hatálya kiterjed az alábbi európai uniós fejlesztési programokhoz kapcsolódó iratanyag kezelésére,
tárolására, őrzésére és az ellenőrzésre jogosult szervek számára a hozzáférés biztosítására: Phare, ISPA, Saphard,
Access, Interreg, 2004–2006 időszak közötti AVOP, GVOP, HEFOP, KIOP, ROP, Svájci Alap, Twinning Program,
2007–2013 közötti időszak határon átnyúló, valamint a 2014–2020-ig terjedő programozási időszak Partnerségi
Megállapodással érintett valamennyi programja.”
2. §		
Az R1. 2. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő 4–8. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„3. Kutatás: az építészeti-műszaki dokumentációs és azzal összefüggésbe hozható egyéb források módszeres
megtekintése, kivonatolására, reprodukciójára, valamint minden egyéb, a köz- és magángyűjteményekből származó
új ismeretek, összefüggések megszerzésére irányuló tevékenység tudományos-oktatási, jövedelemszerzést közvetve
sem szolgáló céllal;
4. Nemzeti tervvagyon kezelése: a nemzeti tervvagyon körébe tartozó építészeti műszaki dokumentációkkal
kapcsolatosan a Magyar Államot megillető vagyoni értékű jogok vonatkozásában e rendelet alapján, a Lechner
Tudásközpont által végzett tulajdonosi joggyakorlói tevékenység;
5. Nyilvántartás működését elősegítő elektronikus alkalmazások: az alábbi elektronikus alkalmazások:
a) e-bírság: az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok által kiszabott építésügyi, építésfelügyeleti, egyéb
közigazgatási és eljárási bírságok megállapítását, behajtását, kezelését támogató és a végrehajtást követő,
a Nyilvántartásnak adatot szolgáltató elektronikus alkalmazás,
b) e-építési napló: olyan komplex elektronikus alkalmazás, amely lehetővé teszi az építőipari kivitelezési folyamat
teljes felügyeletét, az építési napló vezetését és az arra jogosultak számára hozzáférést, és elektronikus úton
biztosítja az építési beruházásra vonatkozó kivitelezési adatoknak a Nyilvántartásba kerülését,
c) e-kezelő felület: a Nyilvántartás valamennyi adatállományából lekérdezést biztosító, meghatározott cél érdekében
adott helyrajzi számhoz adatokat, dokumentumokat hozzárendelő elektronikus alkalmazás (webes felület),
d) e-statisztika: a Nyilvántartás működését elősegítő elektronikus alkalmazásokban keletkezett adatok
és dokumentumok összesített adatait, valamint az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok személyi,
tárgyi feltételeinek, továbbá a döntés-előkészítők és döntéseik évenként, hatóságonként, ügyfajtánként és
döntéstípusonként összesített adatait kezelő és azokból jelentéseket készítő elektronikus alkalmazás,
e) e-szankció: az egyes szabálytalanságok tekintetében az építési folyamat résztvevőivel szemben alkalmazott
szankciók tényének, adatainak a Nyilvántartásban történő kezelését támogató elektronikus alkalmazás,
f ) e-tanúsítás: olyan elektronikus alkalmazás, amely kizárólagosan biztosítja az energetikai tanúsító személyek
és szervezetek számára a hiteles energetikai tanúsítvány elektronikus formában történő előállítását és annak
a Nyilvántartásba vételét,
g) Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR): az építésügyi és
építésfelügyeleti és örökségvédelmi hatósági eljárások elektronikus ügyintézését, a döntéshozatalt, az ügyfelekkel
és a szakhatóságokkal való kapcsolattartást biztosító, építésügyi hatósági szolgáltatást elősegítő komplex
elektronikus alkalmazás, amely az eljárás során beérkező és keletkező dokumentumokat elektronikusan kezeli, és
adatot szolgáltat a Nyilvántartásnak és egyéb alkalmazásainak,
h) építésügyi monitoring (ÉMO): településrendezési és építésügyi feladatokat támogató elektronikus térinformatikai
alkalmazás, amely a tervezett, az engedélyezett és a valós állapot összehasonlításával, az időbeli változások
kiszűrésével, a Nyilvántartás adatainak és a Dokumentációs Központ átvett dokumentumainak – egyéb elektronikus
alkalmazások segítségével történő – igénybevételével elősegíti a terület- és településrendezési, az építésügyi
és építésfelügyeleti hatósági feladatok végrehajtását, a szabálytalan építési tevékenységek felkutatását és
szankcionálását,
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i) e-örökség: a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos nyilvántartások és dokumentumok
kezelésére szolgáló elektronikus alkalmazás,
j) e-közmű: az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló kormányrendeletben e-közműként meghatározott
elektronikus alkalmazás,
k) felhasználói rendszertámogató szolgáltatás: az Üzemeltető által üzemeltetett építésügyi elektronikus alkalmazások
felhasználói támogatása (helpdesk),
l) Tervtárak Országos Adatbázisa: az építészeti-műszaki dokumentációkat gyűjtő, tároló köz- és magángyűjtemények
főbb ismérvei, valamint állományuk jellemző formai és tartalmi jegyei szerinti leírása alapján létrehozott
elektronikus adatbázis, amelynek része a Műszaki Tervtárak Jegyzéke, valamint a Magyar Tervtárak Közös Katalógusa,
m) építészeti alkotások szerzői jogi nyilvántartása: építészeti-műszaki dokumentációk összegyűjtött szerzőségi
adatainak nyilvántartása, mely lehetővé teszi a szerzői jogosultságok alanyainak azonosíthatóságát, az adott
tervekhez kapcsolódó szerzői vagyoni jogok egyértelmű elhatárolását és védelmének biztosítását,
6. Országos Központi Tervtár: a Dokumentációs Központ állományába bekerült, a településfejlesztési,
településrendezési és építésügyi dokumentációk összessége, így különösen a nemzeti tervvagyon;
7. Tervdokumentációk kezelése: az építészeti-műszaki dokumentációk nyilvántartását, rendszerezését és
segédletekkel való ellátását, szakszerű és biztonságos megőrzését, használatra bocsátását, selejtezését, valamint
levéltárba adását együttesen magába foglaló tevékenység, amelyre vonatkozó, e rendeletben meghatározott
adatokat az érintett a Tervtárak Országos Adatbázisába feltölti vagy adataihoz az Üzemeltető részére elektronikus
hozzáférést biztosít;
8. Tervtár: építészeti-műszaki dokumentáció tárolására, őrzésére, valamint kezelésére szolgáló fizikai, illetve
elektronikus tároló hely.”
3. §

(1) Az R1. 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az építésügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) az Étv. 59. § (3) bekezdése szerinti feladatai ellátása
keretében kizárólagos joggal a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság (a továbbiakban: Üzemeltető) útján gondoskodik]
„a) az 1. § (1) bekezdése szerinti dokumentációk Országos Központi Tervtárának fenntartásáról, fejlesztéséről, ennek
keretében
aa) gyűjti és kezeli a nemzeti tervvagyon körébe tartozó építészeti-műszaki tervdokumentációkat, valamint az azok
létrejöttéhez kapcsolódó szerződéses és más dokumentumokat, adatokat digitális vagy papír formátumban,
ab) befogadja az önkéntesen átadott dokumentációkat, gyűjteményeket, dokumentumtárakat,”
(2) Az R1. 3. § (1) bekezdés a) pontja a következő ac)–ae) alponttal egészül ki:
[Az építésügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) az Étv. 59. § (3) bekezdése szerinti feladatai ellátása
keretében kizárólagos joggal a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság (a továbbiakban: Üzemeltető) útján gondoskodik
az 1. § (1) bekezdése szerinti dokumentációk Országos Központi Tervtárának fenntartásáról, fejlesztéséről, ennek
keretében]
„ac) rendelkezésre bocsátja az Állami Mintaterv Katalógus dokumentációit,
ad) vezeti az 1. § szerinti dokumentumok nyilvántartásait,
ae) létrehozza és működteti a Tervtárak Országos Adatbázisát,”
(3) Az R1. 3. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
[Az építésügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) az Étv. 59. § (3) bekezdése szerinti feladatai ellátása
keretében kizárólagos joggal a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság (a továbbiakban: Üzemeltető) útján gondoskodik]
„f ) az építésüggyel, a településfejlesztéssel és településrendezéssel, valamint a területrendezéssel kapcsolatos
közfeladatok ellátásáról, az ehhez szükséges háttér-információk rendelkezésre állásáról.”
(4) Az R1. 3. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A vagyonkezelési tevékenységből az Üzemeltető számára megfizetett díj az Üzemeltető bevétele, amelyet
az Országos Központi Tervtár működtetésével kapcsolatos, törvényben és e rendeletben meghatározott feladatok
ellátására kell fordítani.”
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(1) Az R1. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti dokumentumok közül
a) az 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott dokumentáció adattartalmának nyilvántartását, katalógusát
és a dokumentumokat digitális formátumban vagy papír alapon az építészeti-műszaki dokumentációk birtokosa,
ennek hiányában a tároló helyiség tulajdonosa,
b) az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetekben a megvalósítási dokumentáció, vagy ha megvalósítási
dokumentáció nem készült, a kivitelezési dokumentáció egy példányát a Nyilvántartásban biztosított felületen,
e-napló vezetési kötelezettség esetén az e-építési naplóba való feltöltéssel – jogszabály eltérő rendelkezése
hiányában – az építtető,
c) az 1. § (1) bekezdés d) és h) pontja szerinti, az építésügyi hatósághoz be nem nyújtandó dokumentumokat
és szakértői véleményeket (szakvéleményeket), azok elkészültét követő 30 napon belül a szakértő vagy
a szakvéleményt készítő szervezet,
d) az 1. § (1) bekezdés e) pontja szerinti energetikai tanúsítványt elektronikus alkalmazás igénybevételével
az energetikai tanúsító,
e) az 1. § (1) bekezdés f ) pontja szerinti tervtanácsi szakmai véleményt a Nyilvántartásban biztosított felületen,
jogszabályban meghatározott határidőben az országos főépítész vagy az állami főépítészi hatáskörében eljáró
fővárosi és megyei kormányhivatal,
f ) az 1. § (1) bekezdés g) pontja szerinti, a telek állapotáról jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése céljából
készített geodéziai, geotechnikai szakvéleményeket a Nyilvántartásban biztosított felületen, jogszabályban
meghatározott határidőben a polgármester vagy főpolgármester,
g) az 1. § (1) bekezdés i) és k) pontja szerinti helyi építészeti, természeti értékek védelmét elrendelő döntést,
a településrendezési eszközöket, a rendeletet vagy határozatot és tervmellékleteket az önkormányzat döntését
követő 30 napon belül a jegyző,
h) az 1. § (1) bekezdés r) pontja szerinti dokumentumokat a Nyilvántartásban biztosított felületen, a dokumentumok
birtokosa, ennek hiányában a tárolóhelyiség tulajdonosa,
i) az 1. § (1) bekezdés o) pontja szerinti épület-feltüntetési vázrajzot a Nyilvántartásban biztosított felületen
– jogszabályban meghatározottak szerint – az építtető
a (2) bekezdés szerint köteles a Dokumentációs Központ részére ingyenesen átadni vagy megküldeni.”
(2) Az R1. 4. §-a a következő (1a)–(1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az építészeti tervpályázatot kiíró köteles a Dokumentációs Központ részére ingyenesen átadni vagy
megküldeni az 1. § (1b) bekezdése szerinti dokumentumok közül azokat, melyekre a pályázó tervező nem tart
igényt.
(1b) A tervezési szerződés szerzői vagyoni jogokról rendelkező tartalmát az építész tervező vagy a megbízásából
eljáró személy a szerzői vagyoni jogosultság nyilvántartása érdekében feltölti az építészeti alkotások szerzői jogi
nyilvántartásába.”
(3) Az R1. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek teljesítését az Üzemeltető ellenőrzi, és a kötelezettség
teljesítésének elmaradása esetén azt szükség szerint jelzi az érintett felügyeletét ellátó illetékes hatóságnak vagy
más közfeladatot ellátó szervnek. Amennyiben a nemzeti tervvagyon körébe tartozó dokumentum birtokosa
kötelezettségeit elmulasztja, úgy az Üzemeltető az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló rendelet szabályai
szerint jár el.”

5. §		
Az R1. 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az Üzemeltető szolgáltatásai körében a kérelmező megbízása alapján és költségére
a) az építésügyi és építésfelügyeleti eljárásokhoz kapcsolódó más dokumentációs és adattárakból dokumentációkat,
közérdekű adatokat,
b) építészeti-műszaki tervdokumentációk szerzőire, ennek hiányában árva műre vonatkozó adatokat,
hozzájárulásokat
szerezhet be.”
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6. §		
Az R1.
a)
1. § (1) bekezdésének záró szövegrészében az „a)–q) pont” szövegrész helyébe az „a)–s) pont” szöveg,
b)
3. § (1) bekezdésében az „építésügyért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „építésügyi szabályozásért és
építéshatósági ügyekért felelős miniszter” szöveg,
c)
3. § (5) bekezdésében a „költségtérítést vagy díjat” szövegrész helyébe a „költségtérítést vagy díjat, továbbá
a kezeléssel érintett dokumentációk felhasználásáért fizetendő felhasználási díjat” szöveg
lép.
7. §		
Hatályát veszti az R1.
a)
3. § (1) bekezdés d) pontjában a „valamint” szövegrész,
b)
3. § (7) bekezdésében a „vagy az Üzemeltető házipénztárában készpénzzel” szövegrész.

2. Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosítása
8. §		
Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.)
Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Az építészeti-műszaki tervezési tevékenység folytatásához szükséges tervezési szerződés a Ptk. és az Étv. előírásain
túlmenően tartalmazza)
„e) a tervezési szerződéssel érintett építészeti-műszaki dokumentációhoz fűződő szerzői vagyoni jogokkal
kapcsolatos rendelkezést.”

3. Az árva mű felhasználásának részletes szabályairól szóló 138/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet
módosítása
9. §		
Az árva mű felhasználásának részletes szabályairól szóló 138/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.)
2. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Építészeti alkotások esetében – ideértve a tervezőművészeti és az építészeti alkotásokat és azok terveit,
vázlatait és az azokról rajzolás útján létrehozott alkotásokat is – a jogosultak felkutatása során legalább a következő
információforrásokat igénybe kell venni:
a) a (2) és (3) bekezdésben említett – vizuális alkotást nyilvántartó – információforrások, muzeális intézmények
adatbázisai,
b) az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központot, az Országos Építésügyi Nyilvántartást, az Országos
Központi Tervtárat, a Tervtárak Országos Adatbázisát üzemeltető Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és
Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság adatbázisai,
c) az érintett jogosulti csoportot képviselő Magyar Építész Kamara, illetve Magyar Mérnöki Kamara adatbázisai és
d) a képügynökségek adatbázisai.”
10. §		
Az R2. 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Építészeti alkotás és annak terve esetén az ingatlan tulajdonosa kérelmében meg kell jelölni, hogy a tervezett
felhasználás az építészeti alkotás vagy annak terve átdolgozására is irányul-e. Átdolgozási kérelem esetén
a felhasználás minden esetben jövedelemszerzési vagy jövedelemfokozási célúnak minősül.”
11. §		
Hatályát veszti az R2. 2. § (4) bekezdésében az „ , a tervezőművészeti és az építészeti alkotásokat, valamint az utóbbi
művek vázlatait” szövegrész.

4. A tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása
12. §		
A tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet
a)
7. §-ában az „átruházását” szövegrész helyébe az „átengedését” szöveg,
b)
27. § (4) bekezdésében és 36. § (4) bekezdésében az „átruházásáról” szövegrész helyébe az „átengedéséről”
szöveg
lép.
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13. §
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(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2019. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 3. § (2) bekezdése, a 4. § (2) és (3) bekezdése, valamint az 5. § 2019. december 31-én lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 281/2018. (XII. 21.) Korm. rendelete
a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi
CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3–15. § és az 1. melléklet tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Hvt.vhr.) II. Fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:

„II. FEJEZET
A HONVÉDELEM ÁGAZATI IRÁNYÍTÁSA, A HONVÉDSÉG IRÁNYÍTÁSA ÉS VEZETÉSE
1. A honvédelemért felelős miniszter feladat- és hatásköre
2. § (1) A honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) felelős az ország honvédelmére és
a válságkezelés katonai feladatai végrehajtására, a Honvédség irányítására és vezetésére, továbbá a Honvédség
személyi állományára vonatkozó jogszabályok tervezeteinek előkészítéséért. A miniszter az ágazati szabályozásért
viselt felelőssége körében előkészíti különösen
a) a honvédelemre és a Honvédségre vonatkozó,
b) a terrorveszélyhelyzet, a megelőző védelmi helyzet, a rendkívüli állapot, a szükségállapot és a váratlan támadás
idején alkalmazható szabályokra vonatkozó,
c) az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésére, az azokkal kapcsolatos katonai igazgatási feladatokra
vonatkozó,
d) a honvédelmi célú, továbbá a szolgálati viszonnyal összefüggő nyilvántartás vezetésére, adatkezelésre vonatkozó,
e) a szolgálati céllal Magyarországon tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyarország területén
felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartására, valamint jogállásukra vonatkozó,
f ) a honvédek jogállására vonatkozó,
g) a hadköteles katonák jogállására vonatkozó,
h) a honvédelmi alkalmazottak jogviszonyára vonatkozó,
i) a hadigondozásra vonatkozó,
j) a honvédelmi ágazat államháztartás működési rendjétől eltérő szabályait meghatározó, vagy ahhoz kapcsolódó,
k) az ágazati beszerzésekre irányadó, így különösen a védelmi beszerzésekre, továbbá a NATO Biztonsági Beruházási
Program keretében megvalósuló beszerzésekre vonatkozó és
l) a honvédelmi ágazat közegészségügyi, járványügyi, környezetvédelmi, munkavédelmi, sugárvédelmi és
tűzvédelmi követelményektől eltérő szabályaira vonatkozó
jogszabályokat.
(2) A miniszter az ország honvédelméért, valamint a válságkezelés katonai feladatai végrehajtásáért viselt felelősségi
körében
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1. irányítja Magyarország fegyveres védelmi tervének előkészítését, folyamatos korszerűsítését, és azt a köztársasági
elnök elé terjeszti,
2. a Hvt. 37. § (3) bekezdésében meghatározott létszámot vagy időtartamot meghaladóan engedélyezi
a Honvédségnek a Hvt. 36. § (1) bekezdés h) pontja, valamint a Hvt. 36. § (2) bekezdése szerinti feladatok
végrehajtására történő igénybevételét,
3. együttműködik a Magyar Szabványügyi Testülettel és a Kormány érintett tagjaival a katonai szabványok
kidolgozásában, gondoskodik az egységes védelmi előírások és szabványosítási egyezmények előkészítéséről és
végrehajtásáról, és
4. tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén dönt a Honvédség menedékjogról szóló törvény szerinti
közreműködéséről,
5. irányítja a Honvédség és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat által működtetett felderítő rendszert és az ezzel
összefüggő kormányzati tájékoztatást,
6. irányítja a honvédelmi katasztrófavédelmi rendszer működését,
7. kijelölt állami vezető útján biztosítja a miniszter által vezetett minisztériumban (a továbbiakban: minisztérium)
és a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeteknél szolgáló honvédek vonatkozásában a Magyar
Honvédség parancsnoka hatáskörében meghozott szakmai döntések érvényesülését a hivatali szervezetek
működési sajátosságaiból eredő eltérésekkel,
8. irányítja a honvédelmi veszélyhelyzetre történő felkészülést, és honvédelmi veszélyhelyzetben a honvédelmi
szervezetek által ellátandó feladatok végrehajtását.
(3) A miniszter a Honvédség irányításáért, valamint törvényes működéséért viselt felelőssége körében
1. meghatározza a Honvédség vezetési szintjeit, azok feladat- és hatásköreit,
2. meghatározza a központi gazdálkodás ellátási-utaltsági rendjét, a beszerzések és az ellenőrzések rendszerét,
3. felelős a NATO Központi Rejtjel Elosztó Hatóság valamint a NATO Központi Nyilvántartó feladatainak ellátásáért,
meghatározza az ügykezelés rendjét, az információbiztonságra vonatkozó követelményeket,
4. törvényességi felügyeletet gyakorol a honvédelmi szervezetek működése felett,
5. felelős a Hvt. 19. § (1) bekezdése szerinti határozati javaslatok és a Hvt. 21. § (4) bekezdése szerinti beszámoló
előkészítéséért, a más jogszabályokban előírt beszámolási kötelezettség teljesítéséért.

2. A parlamenti államtitkár feladat- és hatásköre
3. § A parlamenti államtitkár
a) irányítja a minisztériumnak az országgyűlési működéssel – különösen az Országgyűlés plenáris üléseivel és
az Országgyűlés bizottsági üléseivel – összefüggő adminisztratív feladatainak az ellátását,
b) kapcsolatot tart a minisztériumok államtitkáraival, az országgyűlési képviselőkkel és a képviselőcsoportokkal,
c) irányítja a katonai emlékhely- és hadisírgondozással kapcsolatos feladatokat, továbbá a HM Hadtörténeti Intézet
és Múzeum működését, valamint
d) irányítja a honvédelmi ágazat magyarországi vallási felekezetekkel történő kapcsolattartással kapcsolatos
feladatait, felügyeli a Tábori Lelkészi Szolgálat hivatali működését.

3. A honvédelmi államtitkár feladat- és hatásköre
4. § (1) A honvédelmi államtitkár
1. irányítja a lakosságnak, az anyagi javaknak és a közigazgatásnak Magyarország fegyveres védelmének
felkészítésére, az ország területének védelmi célú előkészítésére, valamint a központi államigazgatási szervek
honvédelmi feladatainak meghatározására vonatkozó döntések előkészítését,
2. irányítja a Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosításával kapcsolatos feladatok
koordinálását, a szükséges infrastruktúra valamint a honvédelmi igazgatás infokommunikációs rendszere
követelményeinek meghatározását,
3. irányítja a NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban álló nemzeti intézkedési rendszert működtető szervek
ezzel kapcsolatos tevékenységét, irányítja a NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban álló nemzeti intézkedési
rendszerrel összefüggő felső szintű döntések előkészítését,
4. irányítja a honvédelmi érdek érvényesítését szolgáló létfontosságú rendszerekkel és létesítményekkel kapcsolatos
feladatok végrehajtásához szükséges ágazaton belüli intézményrendszer kialakítását,
5. irányítja a polgári veszélyhelyzeti tervezés ágazati feladatait,
6. felelős az Észak-atlanti Tanács stratégiai szintű politikai-katonai válságkezelési gyakorlatain történő magyar
részvétel szakmai előkészítéséért, tervezéséért és nemzeti végrehajtásának koordinálásáért,
7. irányítja a befogadó nemzeti támogatás – hatáskörébe tartozó – feladatait,
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8. felelős a honvédelmet érintő tudományos kutatásért, irányítja az azzal összefüggő ágazati feladatok végrehajtását,
9. felelős a hadigondozás állami feladatainak megvalósításáért,
10. irányítja a minisztérium kiemelt rendezvényeinek előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat,
11. irányítja a társadalmi kapcsolattartással – így különösen a Honvédelmi Sportszövetséggel – történő
együttműködéssel, a katonai és csapat hagyományőrzéssel, továbbá az ágazati rehabilitációs tevékenységgel,
valamint az elismerésekkel kapcsolatos feladatokat,
12. a katonai pályára irányítással összefüggő feladatokat ellátó felsőoktatási és köznevelési intézmények
e tevékenységének elősegítésével kapcsolatos feladatokat,
13. a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum kivételével irányítja a kulturális tevékenységet folytató honvédelmi
szervezetek működését, az ágazat kulturális tevékenységével kapcsolatos stratégiai feladatokat,
14. irányítja az ifjúságpolitika, az esélyegyenlőség és a honvédelmi nevelés programja ágazatot érintő felső szintű
feladatainak végrehajtását,
15. irányítja a honvédelmi katasztrófavédelmi rendszer feladatkörébe utalt részeit,
16. irányítja a védelempolitika felső szintű feladatait,
17. irányítja a két- és a többoldalú nemzetközi együttműködést, az euro-atlanti együttműködést, a nemzetközi
válságkezelést és békefenntartást, valamint a nemzetközi terrorizmussal szembeni együttműködés összehangolását,
18. irányítja a hagyományos fegyverek korlátozásával, a leszereléssel, a fegyverzetcsökkentéssel,
a fegyverzetellenőrzéssel és non-proliferációval kapcsolatos feladatokat,
19. irányítja a humánpolitikai intézmény- és eszközrendszerrel, így különösen a személyi állomány
foglalkoztatásával, összetételének meghatározásával, az illetmény- és juttatási rendszerrel, a rekonverzió valamint
a szociális és kegyeleti gondoskodás elveivel, humánpolitikai intézkedésekkel összefüggő feladatok végrehajtását,
20. irányítja a nemzeti felsőoktatás honvédelmet érintő felső szintű feladatainak végrehajtását,
21. irányítja a nemzeti köznevelés és a szakképzés Honvédséget érintő felső szintű feladatainak végrehajtását, felelős
– a létesítés, a megszüntetés, a tevékenységi kör megállapítása és módosítása kivételével – a miniszter fenntartói
irányítása alá tartozó, honvédelmi szervezetnek nem minősülő köznevelési intézmény fenntartói irányításáért,
a katonai szakképesítések Honvédséget érintő felső szintű feladatok irányításáért,
22. irányítja a központi államigazgatási szervek, a területi és helyi közigazgatási szervek, a rendvédelmi szervek,
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Országgyűlési Őrség és a honvédelemben közreműködő szervek honvédelmi
igazgatási feladatainak meghatározásáról szóló kormányzati döntések előkészítését, az ellenőrzések végrehajtását,
a honvédelmi feladatokra történő felkészítést, a területi és helyi védelmi igazgatási szervek honvédelmi igazgatási
feladatait, valamint e tevékenységek felügyeletét,
23. irányítja a fegyveres összeütközések időszakában végrehajtandó polgári védelmi felkészítés követelményeinek
meghatározását,
24. irányítja a különleges jogrend bevezetésével, és az arra való felkészüléssel összefüggő a – jogalkotást nem
érintő – felső szintű döntések előkészítését,
25. irányítja a nemzeti katonai stratégia előkészítését,
26. irányítja a Honvédség és a külföldi fegyveres erők következő évre tervezett csapatmozgásai jegyzékének
előkészítését,
27. irányítja a honvédelmi szervezetek kapcsolattartását a NATO és az Európai Unió illetékes szerveivel,
28. irányítja az ágazat rekreációs és sporttevékenységével kapcsolatos stratégiai feladatokat,
29. előkészíti a miniszteri tudománypolitikai irányelveket és az ágazati tudományos stratégiát,
30. irányítja az ágazati képzés – ideértve a nyelvképzés – felső szintű feladatainak végrehajtását,
31. felelős az önkéntes tartalékos tiszt- és altisztképzés, szakkiképzési és távoktatási rendszer, motivációs és
ösztöndíjrendszer, a kadétrendszerhez kapcsolódó képzések, a hadtudományi kutatás-fejlesztéssel összefüggő,
valamint a pályára irányítással, a honvédelmi neveléssel összefüggő minisztériumi feladatok irányításáért,
32. szakterületén biztosítja a Magyar Honvédség parancsnoka bevonását a minisztériumi szakmai
döntés-előkészítési folyamatokba a Honvédség számára releváns kérdéseket illetően.
(2) A honvédelmi államtitkár irányítja a minisztérium szervezeti és működési szabályzata szerint irányítása
alá tartozó szervek és szervezetek működését, továbbá hivatali felettese az irányítása alá tartozó szervek és
szervezetek személyi állományának. Az (1) bekezdés szerinti feladatkörében szakmai felettese a Honvédség ezen
tevékenységeket végző személyi állományának.
(3) A honvédelmi államtitkár jóváhagyja az irányítása alá tartozó szervezetek szervezeti és működési szabályzatát.
(4) A honvédelmi államtitkár a Hvt. 45. § (1a) bekezdése szerint végzi a minisztérium és a miniszter közvetlen
irányítása alá tartozó szervezetek támogatását végző szervezet, valamint Magyarország katonai érdekeinek
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képviseletét a NATO és EU Katonai Bizottságnál, munkacsoportjainál és egyéb felső szintű bizottságainál és
testületeinél ellátó szervezet irányítását.
(5) A honvédelmi államtitkár a miniszter hatáskörébe tartozó döntések előkészítését, végrehajtásuk tervezését,
szervezését illető irányítási jogkörét közvetlenül vagy a feladat- és hatáskör szerint a védelempolitikáért felelős
helyettes államtitkár vagy a humánpolitikáért felelős helyettes államtitkár útján gyakorolja. A honvédelmi
államtitkár feladat- és hatáskör szerint felelős helyettes államtitkártól az irányítás jogát bármikor magához vonhatja.

4. A közigazgatási államtitkár feladat- és hatásköre
5. § (1) A közigazgatási államtitkár hivatali felettese a minisztérium hivatali szervezete és a miniszter közvetlen
alárendeltségébe tartozó szervezetek személyi állományának.
(2) A közigazgatási államtitkár 6. § szerinti feladatkörében szakmai felettese a Honvédség személyi állományának.
(3) A közigazgatási államtitkár irányítási jogkörét közvetlenül vagy a feladat- és hatáskör szerint a jogi és igazgatási
ügyekért vagy a védelemgazdaságért felelős helyettes államtitkár útján gyakorolja. A közigazgatási államtitkár
a feladat- és hatáskör szerint felelős helyettes államtitkártól az irányítás jogát bármikor magához vonhatja.
(4) A közigazgatási államtitkár gyakorolja a központi egészségügyi ellátásért felelős szervezet tekintetében a Hvt.
45. § (1a) bekezdésében meghatározott irányítási feladatokat.
6. § A közigazgatási államtitkár
1. irányítja a közigazgatási feladatok tervezésével és szervezésével összefüggő feladatok végrehajtását,
2. irányítja az integritásfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységet, ideértve a korrupció elleni tevékenység ágazati
összehangolását,
3. irányítja az államháztartási belső ellenőrzés kivételével az ellenőrzési rendszer felső szintű feladatainak
végrehajtását,
4. irányítja az ágazat létszámgazdálkodását, előkészíti a vonatkozó kormányzati és országgyűlési döntéseket,
a Honvédség létszámára, állományarányaira, felépítésére, felszerelésére, vonatkozó javaslatokat, és gondoskodik
a döntések végrehajtásáról,
5. irányítja a haderőfejlesztés – hatáskörébe utalt – ágazati feladatait,
6. irányítja az állami célú légiközlekedésben bekövetkezett légiközlekedési balesetek, súlyos repülőesemények és
repülőesemények szakmai vizsgálatával összefüggő feladatok végzését,
7. irányítja az HM Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszer működését, a rendszer fejlesztésére irányuló,
hatáskörébe tartozó alkalmazói követelmények kidolgozását,
8. ellátja a minisztérium és a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervek elhelyezésére szolgáló
objektumok objektumbiztonsági felelős feladatait, meghatározza e szerveknél az objektumokban történő
elhelyezés, továbbá a humán szakanyaggal történő ellátás rendjét,
9. a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben képviseli a minisztériumot,
10. irányítja a közigazgatási informatikai stratégia megvalósításával, az iratkezeléssel, valamint az ügyviteli
tevékenységgel, továbbá a minősített adatok védelmével és az információbiztonsággal kapcsolatos minisztériumi
feladatok végrehajtását, továbbá a Magyar Honvédség parancsnokával együttműködve felügyeli a Honvédség
különleges jogrendben bevezetésre kerülő vezetés-irányítási rendszerének minisztériumi szintű kialakítását,
11. a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat e tevékenységének kivételével, meghatározza a minősített adatok és
a személyes adatok védelmére vonatkozó feladatok végrehajtásának rendjét,
12. irányítja a NATO és az Európai Unió védelmi tervezési feladataival kapcsolatos hazai feladatok ellátását,
összehangolja az érintett szervezetek ezzel kapcsolatos tevékenységét,
13. irányítja az állami célú légiközlekedéssel – különösen a katonai légiforgalmi irányító és légiforgalmi tájékoztató
szolgálatokkal, valamint a repülésbiztonsággal – összefüggő felső szintű döntések előkészítését,
14. irányítja a tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi feladatok végrehajtását,
15. irányítja a területrendezés, a területfejlesztés, a településrendezés, a hulladékgazdálkodás, a nagyvízi
mederkezelés, a bányászati jelentés Honvédséget érintő egyeztetési- és adatszolgáltatási feladatainak ellátását,
16. irányítja a különleges jogrend bevezetésével és az arra való felkészüléssel összefüggő felső szintű jogalkotási
döntések előkészítését,
17. irányítja a jogi és a jogi képviseleti feladatok végrehajtását,
18. irányítja az ágazati hatósági és szakhatósági feladatok tervezését és szervezését,
19. irányítja az igazgatási és az ügyfélszolgálati feladatokat,
20. irányítja a honvédelmi szervezetek adatvédelmi és információszabadságra vonatkozó feladatai végrehajtását,
21. irányítja a biztonsági beruházások megvalósítását,
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22. irányítja a kontrolling tevékenységet,
23. irányítja a miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokkal, a vagyonkezeléssel,
a vagyongazdálkodással és a lakhatás támogatásával kapcsolatos tevékenységet,
24. irányítja az infrastrukturális tevékenységet,
25. irányítja a hadfelszerelés-fejlesztés, a haditechnika, és a kutatás-fejlesztés – hatáskörébe utalt – ágazati feladatait,
26. irányítja a hatáskörébe utalt beszerzések megvalósítását,
27. irányítja a környezetvédelem és a természetvédelem honvédelmi szervezeteket érintő infrastrukturális és
beruházási feladatainak végrehajtását,
28. irányítja a védelmi, valamint az erőforrás- és költségvetés-tervezés felső szintű feladatait,
29. irányítja a fejezet költségvetési gazdálkodását és a pénzügyi-számviteli feladatok végrehajtását,
30. irányítja a honvédelmi szervezetek gazdálkodási feladatait, figyelemmel a 11. § (1) bekezdés 15. pontjában
foglaltakra is,
31. irányítja a nemzetgazdaság védelmi felkészítésének minisztériumi feladatait,
32. összehangolja a honvédelmi szervezetek – ide nem értve a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatot – európai
uniós programok támogatásával kapcsolatos feladatainak végrehajtását, és irányítja a minisztériumi szervek ezzel
kapcsolatos tevékenységét,
33. irányítja a honvédelmi katasztrófavédelmi rendszer feladatkörébe utalt részeit,
34. gyakorolja a jogszabályokban és a közjogi szervezetszabályozó eszközökben hatáskörébe utalt jogköröket,
ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a miniszter eseti jelleggel megbízza,
35. irányítja a kormányzati informatikai fejlesztés, valamint az e-közigazgatás feladatait,
36. irányítja a miniszter törvényességi felügyeleti jogának gyakorlásával kapcsolatos feladatok tervezését,
szervezését és végrehajtását,
37. szakterületén biztosítja a Magyar Honvédség parancsnoka bevonását a minisztériumi szakmai
döntés-előkészítési folyamatokba a Honvédség számára releváns kérdéseket illetően,
38. irányítja a honvédelmi ágazat népegészségügyi, így különösen közegészségügyi, járványügyi,
egészségfejlesztési, egészségügyi igazgatási feladatainak végrehajtását.

5. A helyettes államtitkárok feladat- és hatáskörei
7. § (1) A helyettes államtitkárok
a) hivatali felettesei az irányításuk alá tartozó szervek és szervezetek személyi állományának, és
b) szakmai felettesei a feladat- és hatáskörükbe tartozó szakterületeken a Honvédség személyi állománynak.
(2) A helyettes államtitkárok felelősek a feladat- és hatáskörükbe tartozó szakterületekhez kapcsolódó szakmai
döntések előkészítéséért, összehangolásáért és végrehajtásáért.
(3) A helyettes államtitkárok jóváhagyják az irányításuk alá tartozó honvédelmi szervezetek szervezeti és működési
szabályzatát. E jogkörüket másra nem ruházhatják át.
8. § (1) A jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár átruházott jogkörben irányítja a 6. § 13–20. és
36. pontjában meghatározott feladatok végrehajtását.
(2) A védelempolitikáért felelős helyettes államtitkár átruházott jogkörben irányítja a 4. § 16–18. pontjában
meghatározott feladatok végrehajtását.
(3) A védelemgazdaságért felelős helyettes államtitkár átruházott jogkörben irányítja a 6. § 7. és 21–32. pontjában
meghatározott feladatok végrehajtását.
(4) A humánpolitikáért felelős helyettes államtitkár átruházott jogkörben irányítja a 4. § 8., 12., 14., 19–21.,
28–31. pontjában meghatározott feladatok végrehajtását.
(5) Az (1)–(4) bekezdésen túl a helyettes államtitkárok gyakorolják a jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályozó
eszközökben és a belső rendelkezésekben hatáskörükbe utalt feladatköröket.

6. A miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó honvédelmi szervezetek feladat- és hatáskörei
9. § (1) A miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó honvédelmi szervezetek részt vesznek
a) az ország honvédelmére és a válságkezelés katonai feladataira vonatkozó döntések előkészítésében,
b) a Honvédség irányításra vonatkozó döntések előkészítésében, a döntések végrehajtásában,
c) a honvédelemmel kapcsolatos központi közigazgatási feladatok ellátásában,
d) a honvédelmi szervezetek feletti miniszteri törvényességi felügyeleti jogkör gyakorlásában,
e) a lakosság honvédelmi célú tájékoztatásában,
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f ) a honvédelmi szervezetek feladataihoz szükséges feltételek biztosításában,
g) a jogszabályban, közjogi szervezetszabályozó eszközben vagy a miniszter által meghatározott feladatokban.
(2) Az (1) bekezdés szerinti e célra létrehozott honvédelmi szervezetek katona diplomáciai feladatot láthatnak el.

7. A Magyar Honvédség parancsnokának feladat- és hatásköre
10. § (1) A Magyar Honvédség parancsnoka a katonai szakmai követelmények érvényre juttatása érdekében szakmai
irányítási jogkörében felelős
a) a Honvédség alkalmazásával kapcsolatos feladatok végrehajtásáért,
b) a Honvédség készenléte fenntartásáért és fokozásáért,
c) a Honvédség kiegészítéséért,
d) a Honvédség kiképzésével és a felkészítésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáért,
e) a nemzeti doktrínarendszer összehangolásával és az egyes nemzeti doktrínák fejlesztésével kapcsolatos feladatok
végrehajtásáért,
f ) a katonai fegyelemért,
g) a Honvédség személyi állománya vonatkozásában a személyügyi igazgatási és a humánszolgálati rendszer
működtetéséért,
h) a Honvédség védelem-egészségügyi szakfeladatainak ellátásáért,
i) a Honvédség működtetéséért és fenntartásáért,
j) a műveleti tapasztalat-feldolgozó rendszer működtetéséért, a szakmai feladatokat ellátó szervezet kijelöléséért,
illetve a szervezet feladat- és hatáskörének meghatározásáért.
(2) A Magyar Honvédség parancsnoka az (1) bekezdés g) pontja szerinti jogkörét a központi személyügyi szerv
vezetője útján gyakorolja.
(3) A Magyar Honvédség parancsnoka az (1) bekezdés h) pontja szerinti jogkörét a Honvédség egészségügyi főnöke
útján gyakorolja.
(4) A Magyar Honvédség parancsnoka szakmai irányítási jogkörét közvetlenül vagy – a (2) és (3) bekezdésen túl –
a Magyar Honvédség Parancsnokság szervezeti és működési szabályzatában kijelölt elöljáró útján gyakorolja.
11. § (1) Magyar Honvédség parancsnoka a katonai-szakmai követelmények érvényre juttatása érdekében szakmai
irányítási jogkörében
1. felelős a nemzetközi szerződésekből és nemzetközi megállapodásokból eredő katonai kötelezettségek
teljesítéséért,
2. felelős az ország fegyveres védelmi tervének előkészítéséért,
3. felelős a Honvédség hadrendjének kidolgozásáért,
4. intézkedik az ország területének légvédelmi készenléti erőkkel való oltalmazására,
5. irányítja a honvédelmi katasztrófavédelmi rendszer feladatkörébe utalt részeit,
6. a Hvt. 37. § (3) bekezdésében meghatározott létszámnak megfelelően engedélyezi a Honvédségnek a Hvt. 36. §
(1) bekezdés h) pontja, valamint a Hvt. 36. § (2) bekezdése szerinti feladatok végrehajtására történő igénybevételét,
továbbá meghatározza a kirendelt erők eszközeit, fegyverzetét és az erőalkalmazás szabályait,
7. a Hvt. 37. § (3) bekezdésében meghatározott létszámnak megfelelően meghatározza a Hvt. 36. § (1) bekezdés
i) pontja és a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 7/E. § (7) bekezdése szerinti feladatban közreműködő
erőket, továbbá a kirendelt erők eszközeit, fegyverzetét és az erőalkalmazás szabályait,
8. felelős a Honvédség Műveleti Vezetési Rendszere működtetéséért, fejlesztéséért, működési feltételei
biztosításával kapcsolatos feladatok végrehajtásáért, az ehhez szükséges infrastruktúra és infokommunikációs
rendszer üzemeltetéséért,
9. közreműködik a Honvédség feladatainak teljesítése szempontjából fontos közlekedési hálózat, a híradó,
az informatikai és az információvédelmi feladatrendszer, a légi, sugárfigyelő, jelző- és riasztási rendszerek, valamint
az energetikai hálózatok elemei közül a létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmében,
10. vezeti a Honvédség haderőtervezéssel és képességfejlesztéssel kapcsolatos feladatainak végrehajtását,
az állománytáblákkal kapcsolatos feladatok végrehajtását, javaslatot tesz a Honvédség fejlesztésére, létszámára,
állományarányaira, szervezetére, felszerelésére, a békeidejű működéshez a normákon alapuló vagy szükséges
erőforrásokra, az ország területének védelmi célú előkészítésére,
11. irányítja a képzések összehangolt tervezését és végrehajtását,
12. felelős az operatív belső kontrollrendszer és az integritásirányítási rendszer Honvédségnél történő kialakításáért
és működtetéséért,
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13. javaslatot tesz a minisztérium vagyonkezelésében lévő ingatlan és ingó vagyontárgy honvédelmi célra
feleslegessé nyilvánítására,
14. felelős az önkéntes tartalékos rendszer tiszt- és altisztképzésével, szakkiképzési és távoktatási rendszerével,
motivációs és ösztöndíjrendszerével, a kadétrendszerhez kapcsolódó képzésekkel, a hadtudományi kutatásfejlesztéssel összefüggő katonai követelmények meghatározásával és a katonai szervezetek tudományos
tevékenységével, valamint a katonai pályára irányítással, a honvédelmi neveléssel, a katonai emlékhely- és
hadisírgondozással kapcsolatos honvédségi feladatokat,
15. irányítja a Honvédség logisztikai és gazdálkodási rendszerét, tervezi és szervezi a honvédelmi szervezetek
logisztikai és egészségügyi biztosítását, javaslatokat tesz a személyi állomány megfelelő élet-, szolgálati és
munkakörülményeinek biztosítására,
16. javaslatot tesz a főbb haditechnikai eszközök korszerűsítésére, próbahasználatot engedélyez, elrendeli
a csapatpróbát, kiadja az alkalmazásba vételi és a kivonási határozatot, megtervezteti az eszköztartalékokat,
valamint azok lépcsőzését és felhasználási lehetőségeit,
17. javaslatot dolgoz ki a Szent Korona veszélyeztetettsége esetén alkalmazandó eljárási szabályokra és a Honvéd
Koronaőrség feladataira,
18. egyetértési jogot gyakorol a Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzési programjának honvédelemmel kapcsolatos
katonai-szakmai követelményei vonatkozásában,
19. felelős a katonai köznevelési intézmény fenntartói irányításáért, a katonai szakképesítések katonai-szakmai
követelményeinek meghatározásáért,
20. vezeti a NATO Központi Rejtjel Elosztó Hatóság tevékenységét, az ügykezelés rendjére, az információbiztonságra
vonatkozó követelmények kidolgozását,
21. irányítja a honvédelmi földmérési és térképészeti tevékenységet,
22. felelős az európai fegyverzetkorlátozási, leszerelési, valamint nemzetközi biztonságpolitikai egyezményekből
eredő fegyverzet-ellenőrzési feladatok tervezéséért, összehangolásáért és végrehajtásáért,
23. felelős a Honvédség kiberműveleti tevékenységének tervezéséért, vezetéséért és fejlesztési irányainak
meghatározásáért, irányítja a katonai műveletek kibertámogatásához szükséges honvédségi feladatokat
a jogszabályban a honvédelmi ágazat elektronikus információbiztonságáért felelős szervezet egyetértésével,
24. meghatározza a Honvédség készenléte fenntartásának és fokozásának rendjét, a Kormánynak a Honvédség
készenléte fokozását elrendelő döntése esetén, a miniszter által meghatározottak szerint, intézkedik a Honvédség
egésze és az egyes katonai szervezetek készenlétének fokozására vagy csökkentésére,
25. irányítja a hatáskörébe tartozó elismerésekkel, kulturális, rekreációs, valamint a szociális és kegyeleti
gondoskodási tevékenységével kapcsolatos feladatok végrehajtását,
26. irányítja a katonai légiforgalmi irányító és a légvédelmi irányító szolgálatokat,
27. felelős a Magyar Honvédség Kormányzati Célú Elkülönült Hírközlő Hálózatának fejlesztéséért, működtetéséért,
megállapítja a Honvédség feladatainak teljesítése szempontjából fontos híradó, informatikai szolgáltatások és
információvédelmi feladatrendszer működőképességének biztosítása érdekében szükséges együttműködési
feladatokat,
28. felelős az MH Légi Kutató-Mentő Szolgálat létrehozásáért és fenntartásáért,
29. dönt a hadfelszerelés rendszeresítéséről,
30. irányítja a katonai meteorológiai tevékenységet,
31. irányítja a Honvédség hatáskörébe utalt beszerzéseket,
32. irányítja a Honvédség hatáskörébe utalt hadfelszerelés-fejlesztési, haditechnikai és kutatás-fejlesztési-innovációs
feladatok végrehajtását,
33. felelős az anyagi szabványosítási, egységesítési és katonai minőségügyi feladatok végrehajtásáért,
34. irányítja a Honvédség képesség- és hadfelszerelés fejlesztési programjainak és projektjeinek katonai szakmai
előkészítését, tervezését azoknak a Honvédségnél történő végrehajtását,
35. gyakorolja a Honvédség vezetési, hírközlő és informatikai rendszereinek hálózatfelügyeleti és
hálózatgazdálkodási jogosítványait,
36. irányítja a honvédségi alkalmazói követelmények kidolgozását a HM Költségvetés Gazdálkodási Információs
Rendszer fejlesztése vonatkozásában.
(2) A Magyar Honvédség parancsnoka jóváhagyja a közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozó katonai
szervezetek szervezeti és működési szabályzatát. E jogkörét másra nem ruházhatja át.
(3) A Magyar Honvédség parancsnoka a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben képviseli a Honvédséget,
gyakorolja a jogszabályokban és a közjogi szervezetszabályozó eszközökben hatáskörébe utalt jogköröket.
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(4) A Magyar Honvédség parancsnoka szakmai elöljárója a feladat- és hatáskörébe tartozó szakterületeken
a Honvédség személyi állományának.
(5) A Magyar Honvédség parancsnoka feladatai vonatkozásában felelős
a) az erőforrás-tervezéshez szükséges alapadatok biztosításáért,
b) a Honvédség működésével kapcsolatos infrastrukturális-elhelyezési igények meghatározásáért,
c) a védelmi tervezés felső szintű feladataihoz szükséges tervezési alapadatok biztosításáért,
d) a hadfelszerelés-fejlesztés feladataihoz kapcsolódó alapadatok meghatározásáért.

8. A Magyar Honvédség Parancsnokság
12. § (1) A Magyar Honvédség Parancsnokság az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:
Áht.) szerinti középirányító szerve az alárendeltségébe tartozó – költségvetési szervként működő – katonai
szervezeteknek.
(2) A Magyar Honvédség Parancsnokság az (1) bekezdés szerinti középirányító szervként – ha törvény vagy
kormányrendelet eltérően nem rendelkezik –
a) az Áht. 9. § b) pontjában,
b) az Áht. 9. § d) pontjában,
c) – a költségvetési szerv tevékenységének törvényességi és szakszerűségi ellenőrzése (ide nem értve
a költségvetési szerv tevékenységének a pénzügyi ellenőrzését) kivételével – az Áht. 9. § e) pontjában és
d) az Áht. 9. § g)–i) pontjában
meghatározott irányítási hatásköröket gyakorolja.

8/A. A Honvédség más magasabb szintű parancsnokságai
13. § (1) A Honvédség hadrendje szerinti más magasabb szintű parancsnokság irányítja az alárendeltségébe tartozó
katonai szervezetek tevékenységét.
(2) Az önkéntes tartalékosok területvédelmi feladatokra történő felkészítését végző, a Honvédség hadrendje szerinti
más magasabb szintű parancsnokság szervezeti felépítése többszintű, központi és területi elvű vezetési funkciót
ellátó és egyéb szaktevékenységet folytató szervezeti elemekre tagozódhat.
(3) A Honvédség hadrendje szerinti más magasabb szintű parancsnokság parancsnoka jóváhagyja
az alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek szervezeti és működési szabályzatát. E jogkörét másra nem
ruházhatja át.
(4) A Honvédség hadrendje szerinti más magasabb szintű parancsnokság az Áht. szerinti középirányító szerve
az alárendeltségébe tartozó – költségvetési szervként működő – katonai szervezeteknek.
(5) A Honvédség hadrendje szerinti más magasabb szintű parancsnokság a (4) bekezdés szerinti középirányító
szervként – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik –
a) az Áht. 9. § b) pontjában,
b) az Áht. 9. § d) pontjában,
c) – a költségvetési szerv tevékenységének törvényességi és szakszerűségi ellenőrzése (ide nem értve
a költségvetési szerv tevékenységének a pénzügyi ellenőrzését) kivételével – az Áht. 9. § e) pontjában és
d) az Áht. 9. § g)–i) pontjában
meghatározott irányítási hatásköröket gyakorolja.

8/B. A szolgálati elöljárókra, hivatali felettesekre, szakmai elöljárókra, szakmai felettesekre vonatkozó
előírások, valamint a Honvédség szakmai irányítási rendszere
14. § (1) A katonai szolgálati viszonyban álló vezető a katonai szolgálati viszonyban álló alárendelteknek szolgálati
elöljárója vagy szakmai elöljárója, a más jogviszonyban álló alárendelteknek hivatali felettese vagy szakmai felettese.
(2) A nem katonai szolgálati viszonyban álló vezető a neki alárendelteknek hivatali felettese vagy szakmai felettese.
(3) A szakmai felettes vagy szakmai elöljáró a szakmai irányítási jogkörében eljárva
a) a feladat- és hatáskörét érintő előterjesztések, döntések tervezetét véleményezi,
b) a feladat- és hatáskörét érintő előterjesztések és döntések előkészítése és végrehajtása során a honvédelmi
szervezetektől információkat kér, és részükre a szükséges információkat biztosítja,
c) előkészíti a jogszabályokat, a közjogi szervezetszabályozó eszközöket, szakterületét érintően kiadja a belső
rendelkezéseket és egyéb döntéseket,
d) ellenőrzi a honvédelmi szervezeteknek a szakterületéhez tartozó tevékenységet, valamint
e) szakterületéhez tartozó tevékenységére vonatkozó egységes gyakorlatának kialakítása érdekében dönt
a végrehajtás során felmerült vitás kérdésekben, szakmai állásfoglalás kiadásával biztosítja az egységes végrehajtást.
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(4) Az állami vezetők és a Magyar Honvédség parancsnoka az e rendeletben meghatározott szakterületükön
szakmai felettesként, illetve szakmai elöljáróként szakmai irányítást gyakorolnak, érintettség esetén a szakmai
irányítási aktusaik tervezeteit kölcsönösen egyeztetik.
(5) A Honvédség szakmai irányítása keretében kiadott döntések érvényesüléséért a hivatali felettes, szolgálati
elöljáró felel.

8/C. A Honvédség Műveleti Vezetési Rendszere speciális működési feltételei
15. § (1) A Honvédség Műveleti Vezetési Rendszere speciális működési feltételeit akkor kell biztosítani, ha
a döntéshozatal feltételei, az irányítási és vezetési rendszer működése békeidőszaki rendben nem biztosítható, vagy
a békeidőszaki vezetési objektum veszélyeztetettsége olyan mértékű, hogy az irányítás és vezetés feltételei nem
biztosíthatók. Ilyen esetben a Honvédség stratégiai és műveleti szintű vezetési elemei a békeidőszaki objektumtól
eltérő helyen működnek, ahol biztosítani kell az irányítás és vezetés biztonsági feltételeit.
(2) A Honvédség Műveleti Vezetési Rendszere speciális működésének infokommunikációs támogatását a Magyar
Honvédség Kormányzati Célú Elkülönült Hírközlő Hálózatának rendszerei, továbbá bérelt rendszerek biztosítják,
melyek szolgáltatása az ágazat valamennyi szervezetére kiterjed.”
2. §		
A Hvt. Vhr. 18. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A központi államigazgatási szerv – kivéve az autonóm államigazgatási szerv és az önálló szabályozó szerv – vezetője)
„j) évente a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről szóló kormányhatározatban meghatározott határidőig megküldi
a miniszternek a honvédelmi felkészítés feladattervében meghatározott feladatok végrehajtásáról és az e célra
jóváhagyott költségvetési források felhasználásáról szóló beszámolót, valamint a honvédelmi felkészítés következő
évi feladattervének összeállításához szükséges javaslatait és a szükséges költségvetési igényeket,”
3. §

(1) A Hvt. Vhr. 71. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Légitámadás esetére az államnak a személyi veszteségek és az anyagi károk csökkentése, megelőzése, az élet- és
vagyonmentés céljából riasztási és tájékoztatási rendszert (a továbbiakban: légiriasztási rendszer) kell fenntartania.”
(2) A Hvt. Vhr. 71. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A légiriasztási rendszer keretében elvégezhető az ország egész területén vagy meghatározott részén a lakosság
katasztrófa riasztása is, ez azonban nem veszélyeztetheti az (1) és (2) bekezdés szerinti feladatok elvégzését.
Különleges jogrend idején – a veszélyhelyzet kivételével – az (1) és (2) bekezdés szerinti feladatok végrehajtása
elsőbbséget élvez. A légiriasztási rendszernek lakosság katasztrófa riasztására történő felhasználása esetén nem
alkalmazható a 72. §, a 76/A. §, a 77. §, a 78. §, a 82. §, a 83. § (1) bekezdése, valamint a 8. és 9. melléklet.
(3) A Hvt. Vhr. 71. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A légiriasztási rendszer keretében elvégezhető az ország egész területén vagy meghatározott részén
terrortámadás jelentős és közvetlen veszélye, terrortámadás bekövetkezése vagy terrorveszélyhelyzet esetén
a lakosság riasztása és tájékoztatása is, ez azonban nem veszélyeztetheti az (1) és (2) bekezdés szerinti feladatok
elvégzését. Különleges jogrend idején – a terrorveszélyhelyzet kivételével – az (1), (2) és (3) bekezdés szerinti
feladatok végrehajtása elsőbbséget élvez. A légiriasztási rendszernek a terrortámadás jelentős és közvetlen veszélye,
terrortámadás bekövetkezése vagy terrorveszélyhelyzet esetén a lakosság riasztására történő felhasználása során
nem alkalmazható a 72. §, a 76. §, a 77. §, a 78. §, a 82. §, a 83. § (1) bekezdése, valamint a 8. és 9. melléklet.
(5) A lakosság tájékoztatásáért, szükség esetén a riasztásáért felelős szervek és személyek úgy kötelesek eljárni, hogy
megfelelően szolgálják a lakosság gyors tájékoztatását és riasztását.
(6) A légiriasztási közlemények lakosság részére történő közzétételét a közszolgálati, valamint a külön jogszabályban
kijelölt országos vagy helyi műsorszolgáltató, műsorcsatornákon a műsorszóró hálózatra telepített Országos
Légiriasztási Rendszer alkalmazásával kell végrehajtani.”

4. §		
A Hvt.Vhr. 72. §-a a következő c) ponttal egészül ki:
(A honvédelemért felelős miniszter)
„c) a HM védelmi igazgatási feladatokat ellátó szervezeti egysége útján
ca) koordinálja a légiriasztási rendszer kialakításával és fenntartásával kapcsolatos feladatokat,
cb) kapcsolatot tart a légiriasztás rendszerének fenntartását és működtetését ellátó honvédelemben közreműködő
szervekkel, koordinálja a honvédelmi felkészülés időszakában a szervezetek közötti együttműködést,
cc) közreműködik a műsorszóró hálózatra telepített Országos Légiriasztási Rendszer üzempróbái tapasztalatainak
feldolgozásában,
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cd) biztosítja a honvédelmi felkészülés időszakában a légiriasztási rendszer fenntartásában és működtetésében
közreműködő szervezeteknek a védelmi igazgatást érintő hazai és nemzetközi válságkezelési gyakorlatokon való
részvételt.”
5. §		
A Hvt.Vhr. 73. § d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter)
„d) gondoskodik a települések riasztását szolgáló berendezések telepítésével, működtetésével, karbantartásával,
időszakos hangos próbájával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról, a lakosság felkészítésétől, a légiriasztás
elrendelése után a lakosság magatartására vonatkozó szabályok megismeréséről,
e) váratlan támadás esetén, megelőző védelmi helyzetben, rendkívüli állapotban a katasztrófavédelem riasztási
rendszerében gondoskodik a lakosság légiriasztásáról”.
6. §		
A Hvt.Vhr. 74. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„74. § Az elektronikus hírközlésért felelős miniszter
a) közreműködik a légiriasztás honvédelmi feladatainak végrehajtásában részt vevő műsorszolgáltatók és
elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelölésében, feladataik meghatározásában,
b) együttműködik a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal a műsorszolgáltatók és elektronikus hírközlési
szolgáltatók légiriasztásra történő felkészítésének szervezési és technikai feltételei biztosításában, a technikai
rendszer korszerűsítésében, a működőképesség rendszeres ellenőrzésében,
c) közreműködik a légiriasztásban érintett szervezetek elektronikus hírközléssel és műsorszórással kapcsolatos
honvédelmi felkészítésében,
d) együttműködik a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal és a miniszterrel a közszolgálati és nem közszolgálati
műsorokat sugárzó rádió- és televízióállomások légiriasztási rendszerbe történő bevonására vonatkozó
követelmények kidolgozásában és esetenkénti felülvizsgálatában,
e) a költségvetés tervezése során gondoskodik az a)–d) pont szerinti feladatok végrehajtásának fedezetéről.”
7. §

(1) A Hvt.Vhr. 75. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság)
„a) hatáskörében végzi a légiriasztási rendszer működtetésével, fenntartásával, korszerűsítésével kapcsolatos
tervezési és szervezési feladatokat,
b) együttműködik a miniszterrel, az elektronikus hírközlésért felelős miniszterrel, a BM OKF-fel, a Terrorelhárítási
Központtal (a továbbiakban: TEK) és az MTVA-val,”
(2) A Hvt.Vhr. 75. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság)
„e) kijelöli a riasztás feladatainak végrehajtásában részt vevő műsorszolgáltatókat és elektronikus hírközlési
szolgáltatókat, meghatározza feladataikat, és biztosítja az átkapcsoló rendszerbe történő bevonásuk technikai
feltételeit,”
(3) A Hvt.Vhr. 75. §-a a következő g)–j) ponttal egészül ki:
(A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság)
„g) gondoskodik a műsorszolgáltatók és elektronikus hírközlési szolgáltatók légiriasztásra történő felkészítésének
szervezési és technikai feltételeiről, a technikai rendszer korszerűsítéséről, a működőképesség rendszeres
ellenőrzéséről az érintett szervekkel egyeztetett műsoridőben,
h) végzi – a miniszterrel egyetértésben – a légiriasztásban érintett szervezetek elektronikus hírközléssel és
műsorszórással kapcsolatos honvédelmi felkészítését,
i) vezeti és koordinálja – a miniszterrel egyetértésben – a légiriasztási rendszert érintő rombolások, üzemkiesések
helyreállításával összefüggő döntések végrehajtását,
j) a költségvetés tervezése során gondoskodik az a)–i) pont szerinti feladatok végrehajtásának fedezetéről.”

8. §		
A Hvt.Vhr. 76. §-a a következő f ) ponttal egészül ki:
(A BM OKF)
„f ) a légiriasztási rendszernek a lakosság katasztrófa riasztására történő felhasználása esetén az ügyeleti szolgálata
útján – a 78/A. §-ban meghatározott döntést követően – továbbítja az MTVA részére az a) pontban meghatározott
közleményt.”
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9. §		
A Hvt.Vhr. a következő 76/A. §-sal egészül ki:
„76/A. § A TEK
a) előkészíti a lakosság tájékoztatásához, szükség esetén a riasztásához szükséges okmányokat, a terrortámadás
jelentős és közvetlen veszélyével, a terrortámadással, illetve a terrorveszélyhelyzettel kapcsolatos közlendőket,
b) terrortámadás jelentős és közvetlen veszélye, terrortámadás bekövetkezése vagy terrorveszélyhelyzet esetén,
a lakosság tájékoztatása, szükség esetén a riasztása céljából az ügyeleti szolgálata útján – a 79. §-ban meghatározott
döntést követően – továbbítja az MTVA részére az a) pontban meghatározott közlendőket,
c) végrehajtja a kijelölt katonai szervezettel kötött együttműködési megállapodásban foglaltakat.”
10. §		
A Hvt.Vhr. 77. §-a a következő e) ponttal egészül ki:
(A kijelölt katonai szervezet vezetője)
„e) a TEK-kel, továbbá az MTVA-val kötött együttműködési megállapodásban meghatározza az együttműködés
rendjét, a terrortámadás jelentős és közvetlen veszélye, terrortámadás bekövetkezése vagy terrorveszélyhelyzet
esetén a lakossági tájékoztatás, szükség esetén a riasztás elemeit, a riasztás elrendelésére és feloldására jogosult
személyeket, az összeköttetés rendjét, a riasztásban érintett szervezetek feladatait, a riasztással kapcsolatos
okmányok tárolására és kezelésére vonatkozó szabályokat, a riasztás feltételrendszerére és fejlesztésére vonatkozó
szabályokat.”
11. §		
A Hvt.Vhr. a következő 79. §-sal egészül ki:
„79. § Terrortámadás jelentős és közvetlen veszélye, terrortámadás bekövetkezése vagy terrorveszélyhelyzet esetén
a lakosság tájékoztatását, szükség esetén a riasztását a TEK főigazgatója vagy az általa kijelölt személy rendelheti el
és oldhatja fel, amelyről értesíti a légierő ügyeletes parancsnokát.”
12. §

(1) A Hvt.Vhr. 80. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az MTVA)
„a) a légiriasztás elrendelésének vagy feloldásának vételére folyamatos ügyeleti szolgáltatást működtet,”
(2) A Hvt.Vhr. 80. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az MTVA)
„d) végzi a jogszabályban kijelölt országos vagy helyi műsorszolgáltató, műsorcsatorna légiriasztási közlemény
adására történő központi átkapcsolását, visszakapcsolását a kiépített műszaki rendszerben, az átkapcsolási
rendszer katasztrófák elleni védekezés során, valamint terrortámadás jelentős és közvetlen veszélye, terrortámadás
bekövetkezése vagy terrorveszélyhelyzet esetén is felhasználható a lakosság riasztására,”

13. §		
A Hvt.Vhr. 82. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A légiriasztásra vonatkozó, a légierő ügyeletes parancsnokától érkező jelzés vételét követően)
„a) az MTVA a közszolgálati műsorszolgáltatásban és a külön jogszabályban kijelölt országos vagy helyi
műsorszolgáltatók a műsoraikban a közlemények átvételével,”
(a légiriasztást azonnal végre kell hajtani.)
14. §		
A Hvt.Vhr. 83. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„83. § (1) A légiriasztásra vonatkozó, a légierő ügyeletes parancsnokától érkező jelzés vételét követően
az MTVA stúdiójából a légiriadó elrendelése vagy feloldása a 9. melléklet II. pontja szerint történik.
(2) A légiriasztás jele a katasztrófavédelem rendszerében: a 9. melléklet I.1. pontjában meghatározott jelzés.
(3) A légiriasztás feloldásának jele a katasztrófavédelem rendszerében: a 9. melléklet I.2. pontjában meghatározott
jelzés.”
15. §		
A Hvt.Vhr. az 1. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.
16. §		
A Hvt.Vhr.
a)
1. § d) pontjában az „infokommunikációs rendszer” szövegrész helyébe az „a honvédelmi igazgatás
infokommunikációs rendszere” szöveg,
b)
1. § k) pontjában, 25. alcím címében az „a Honvédség és a rendvédelmi szervek” szövegrész helyébe
az „a Honvédség, a rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és az Országgyűlési Őrség” szöveg,
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c)
d)
e)
f)

g)

h)

i)
j)

k)
l)
m)

25. § (2) bekezdés j) pontjában, 31/B. § (2) bekezdés j) pontjában az „a támogató infokommunikációs
rendszer” szövegrész helyébe az „a honvédelmi igazgatás infokommunikációs rendszere” szöveg,
26. § c) pontjában az „infokommunikációs rendszere” szövegrész helyébe „a honvédelmi igazgatás
infokommunikációs rendszere” szöveg,
29. § (1) bekezdés c) pontjában a „rendvédelmi szervek” szövegrész helyébe a „rendvédelmi szervek és
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal” szöveg,
29. § (1) bekezdés e) pontjában, 65. § (1), (5) és (6) bekezdésében, 66. § (3) bekezdésében, 69. § (1), (2),
(6)–(7) bekezdésében a „Honvéd Vezérkar főnöke” szövegrész helyébe a „Magyar Honvédség parancsnoka”
szöveg,
34. § (2) és (3) bekezdésében, 35. § (2) bekezdésében a „Honvédség és a rendvédelmi szervek” szövegrész
helyébe a „Honvédség, a rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Országgyűlési Őrség és
a honvédelemben közreműködő szervek” szöveg,
42. § (1) bekezdésében a „jogkört miniszter gyakorolja, és az igénybevevő a Honvédség vagy rendvédelmi
szerv, a szolgáltatás igénylésére a Honvédséget, illetve a rendvédelmi szervet irányító miniszter” szövegrész
helyébe a „jogkört a miniszter gyakorolja, és az igénybevevő honvédelmi szervezet, rendvédelmi szerv,
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagy az Országgyűlési Őrség, a szolgáltatás igénylésére a Kormány e szerveket
irányító tagja, az Országgyűlési Őrség esetén az Országgyűlés elnöke” szöveg,
42. § (2) bekezdésében a „rendvédelmi szerv” szövegrész helyébe a „rendvédelmi szerv, a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal” szöveg,
55. § (1) bekezdésében a „Honvédség és a rendvédelmi szervek” szövegrész helyébe a „honvédelmi szervezet,
a rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Országgyűlési Őrség és a honvédelemben
közreműködő szervek” szöveg,
65. § (3) bekezdésében, 66. § (2) bekezdésében, 69. (3) bekezdésében a „rendvédelmi szerveknél” szövegrész
helyébe a „rendvédelmi szerveknél, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, az Országgyűlési Őrségnél” szöveg,
69. § (8) bekezdésében a „Honvéd Vezérkar főnöke” szövegrészek helyébe a „Magyar Honvédség parancsnoka”
szöveg,
1. melléklet II. kategória 17. pontjában a „rendvédelmi szervek” szövegrész helyébe a „rendvédelmi szervek,
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és az Országgyűlési Őrség” szöveg

lép.
17. §		
Hatályát veszti a Hvt.Vhr. 1. § b) és n) pontja.
18. §		
Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 281/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez
„9. melléklet a 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelethez

A légiriadó elrendelésének és feloldásának jelzése a polgári védelmi és az Országos Légiriasztási
Rendszerben
I. A polgári védelmi rendszer hangjelzései (szirénajelek, jelzések)
I.1.
Légiriasztás elrendelésekor leadásra kerülő hangjelzés
A jelzés megnevezése: LÉGIRIADÓ
A jelzés leírása: háromszor egymás után megismételt, 30 másodpercig tartó, váltakozó hangmagasságú
(280 Hz és 400 Hz közötti) szirénahang, 30 másodperces szünettel.
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I.2.

Légiriasztás feloldásakor leadásra kerülő hangjelzés
A jelzés megnevezése: LÉGIRIADÓ ELMÚLT
A jelzés leírása: kétszer egymás után megismételt 30 másodpercig tartó egyenletes hangmagasságú (400 Hz)
szirénahang, a jelzések közötti 30 másodperces szünettel.
A riadó elmúlt jelzés a légiriadó, valamint a katasztrófariadó jelzés feloldására is vonatkozik.
II. A riasztás Országos Légiriasztási Rendszerben történő megjelenítése
A légiriasztás hangban és képben történő megjelenítése az OLGI rendszer vevőberendezéseinek átkapcsolásához,
illetve visszakapcsoláshoz szükséges időtartamok figyelembevételével, az elrendelés és feloldás esetén is azonos,
a 9. melléklet II.1. és II.2. pontjaiban rögzített rend szerint történik. A légiriasztás elrendelése és feloldása a televízióés rádióadásokban egyidejűleg kerül megjelenítésre.
II.1. A kisugárzott hang
A légiriasztási közérdekű közlemény közzététele szirénahanggal kezdődik, majd 30 másodperc elteltével,
halkabb szirénahanggal a háttérben, 5 másodperces megszakítássokkal háromszor egymás után hallható
a légiriadó elrendelésének, illetve lefújásának 8. melléklet szerinti szövege. A szöveg elhangzását követően
a szirénahang továbbra is hallható, és 30 másodperc alatt teljesen elhalkul.
A szirénahang a közlemény szövegének megfelelően, a légiriasztás elrendelésének és feloldásának
9. melléklet I. részével összhangban váltakozó vagy állandó hangmagasságú.
II.2
A kisugárzott kép
A képernyő felső harmadában, középen Magyarország címere, középső harmadában, középen a „LÉGIRIADÓ”
felirat olvasható. A felirat előtt és után egy-egy repülőgép körvonala látható. A képernyő alsó harmadában
megjelenített szövegsávon. A szövegsáv bal oldalán, jobbra dőlő fekete csíkozás, középen a légiriasztás
elrendelésének, illetve feloldásának 8. melléklet szerinti szövege olvasható. A légiriasztás szövege,
az egyidejűleg hallható szöveggel szinkronban háromszor, fekete nagybetűkkel jelenik meg. A sugárzott
kép feliratai, valamint a repülőgépek körvonalai ütemezetten halványulnak el és válnak ismét láthatóvá
(pulzálnak).
A „LÉGIRIADÓ” felirat, a repülőgépek és a szövegsáv narancssárga színű. A címer, a felirat, a repülőgépek
körvonalai és a szövegsáv mögötti háttér fekete színű.”

A Kormány 282/2018. (XII. 21.) Korm. rendelete
az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bn) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (2) bekezdése a következő 10a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„10a. kiemelt budapesti nemzetközi sportesemény: a Budapesten megvalósuló, kiemelt jelentőségű nemzetközi
vagy nemzetközi érdeklődésre számot tartó, esetileg vagy ismétlődő jelleggel, jelentős részben központi
költségvetési forrásból vagy egyéb állami támogatással lebonyolított sporteseményeknek – így többek között, de
nem kizárólagosan az olimpiai sportágak felnőtt Európa- és világbajnokságai, egyéb világversenyei, a nemzetközi
sportvilág ernyőszervezetei, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, a Nemzeti Olimpiai Bizottságok Szövetsége (ANOC),
a Nemzetközi Sportszövetségek Szövetsége (GAISF), a téli és nyári olimpiai sportágak nemzetközi szövetségei
(ASOIF, AIOWF) éves eseményei és jelentős fórumai.”
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2. §		
A Korm. rendelet 32. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
[A miniszter a Versenysport támogatása előirányzat terhére költségvetési támogatást nyújthat az a)–d) pont szerinti
kiemelt hazai rendezésű, nemzetközi jelentőségű sport- és sportdiplomáciai események rendezésével összefüggő
költségek fedezetéhez:]
„e) olimpiai, paralimpiai kvalifikációs verseny.”
3. §		
A Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A sportrendezvény rendezési jogára vonatkozó pályázat benyújtási határidejét megelőzően legalább negyvenöt
nappal a 4. melléklet 4. sorában meghatározott szervezet − a 33/A. § (1) bekezdésében meghatározott esetet
kivéve − a sportesemény megrendezésének szándékát és az előirányzat terhére nyújtandó költségvetési támogatás
iránti kérelmét tartalmazó regisztrációs kérelmet nyújt be a miniszter részére. A regisztrációs kérelmet az 5. melléklet
szerinti – a minisztérium honlapján is közzétett – formanyomtatvány alkalmazásával kell postai és elektronikus úton
megküldeni.”
4. §		
A Korm. rendelet a következő 33/A. §-sal egészül ki:
„33/A. § (1) A 33/B. § (1) bekezdésében meghatározott esetet kivéve az 50 millió forintot meghaladó költségvetési
támogatási igényű, a 32. § (1) bekezdése szerinti sportesemény rendezésére történő pályázati szándéka esetén, vagy
ha az 50 millió forint alatti költségvetési támogatási igényű sportesemény rendezési jogára vonatkozó pályázathoz
a Kormány döntését igénylő létesítményfejlesztés, beruházás szükséges, a 4. melléklet 4. sorában meghatározott
szervezet az 5/A. melléklet szerinti – a minisztérium honlapján is közzétett – formanyomtatvány alkalmazásával
kérelmet nyújt be a miniszter részére. Ha a sportesemény rendezési jogára vonatkozó pályázathoz a Kormány
döntését igénylő létesítményfejlesztés, beruházás szükséges, a kérelemhez a sportesemény tervezett helyszínéül
szolgáló létesítmény vezetőjének a sportesemény megrendezéséhez szükséges előzetes és részletes beruházási és
fejlesztési költségtervét tartalmazó írásbeli nyilatkozatát is csatolni kell.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelmet a 4. melléklet 4. sorában meghatározott szervezet a pályázat benyújtási
határidejét megelőzően legalább kilencven nappal nyújtja be elektronikus úton, majd gondoskodik a postai
úton történő megküldésről is. A kérelem a kilencven napos határidőn belül, de legkésőbb a pályázat benyújtási
határidejét megelőző 45. napig benyújtható, ha a nemzetközi szövetség írásban igazolja, hogy a pályázati kiírás
megjelenésére a kilencven napos határidő lejártát követően került sor.
(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelmet a miniszter megvizsgálja, az abban foglalt esemény kapcsán elvégzi
a költséghatékonysági elemzést, és dönt az esemény támogathatóságáról.
(4) Ha a miniszter az eseményt támogathatónak tartja, a Kormány garanciavállalásával kapcsolatos kormányelőterjesztést készít (a továbbiakban: előterjesztés). Az előterjesztés tartalmazza a költséghatékonysági elemzést,
az esemény előzetes költségtervét évenkénti bontásban, valamint az esemény tervezett évében megrendezésre
kerülő költségvetési támogatási igényű kiemelt hazai, illetve kiemelt budapesti nemzetközi sporteseményekről
szóló összefoglaló táblázatot. Ha a pályázat benyújtásához a nemzetközi szövetség a Kormány részéről
garanciavállalási nyilatkozatok aláírását kívánja meg, az előterjesztés mellékletét képezi a nyilatkozatok magyar és
angol nyelvű szövege is.
(5) Ha az érintett nemzetközi szövetség előzetes írásbeli egyeztetést követően a sportesemény megrendezésére
felkéri a 4. melléklet 4. sorában meghatározott szervezetet, a rendezési lehetőség tudomására jutását követően
a 4. melléklet 4. sorában meghatározott szervezet az (1) bekezdés szerinti kérelmet soron kívül megküldi a miniszter
részére.
(6) A Kormány döntését követően a miniszter haladéktalanul értesíti a 4. melléklet 4. sorában meghatározott
szervezetet a döntés tartalmáról.
(7) A 4. melléklet 4. sorában meghatározott szervezet a kormánygarancia birtokában benyújtott pályázat
eredményéről annak kihirdetését követő 5 napon belül elektronikus úton tájékoztatja a minisztert.
(8) A miniszter a (7) bekezdésben meghatározott tájékoztatást követően, de legkésőbb az állami támogatás
biztosítását megelőző naptári évben az esemény megszervezésével kapcsolatos további kormányzati
intézkedésekről és a részletes költségterv bemutatásáról előterjesztést készít a Kormány részére. A 4. melléklet 4.
sorában meghatározott szervezet az előzetes költségtervben bemutatott költségektől legfeljebb 10%-kal térhet el
a részletes költségtervben az eltérés részletes indokolása mellett.
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(9) Nem kaphat állami sport célú támogatást a 4. melléklet 4. sorában meghatározott szervezet, ha:
a) az (1) bekezdés szerinti kérelem benyújtását elmulasztja,
b) az 50 millió forint alatti költségvetési támogatási igényű regisztrációs kérelmét követően 50 millió forintot
meghaladó támogatási kérelmet nyújt be.”
5. §		
A Korm. rendelet a következő 33/B. §-sal egészül ki:
„33/B. § (1) A kiemelt budapesti nemzetközi sportesemények megrendezésére irányuló, állami támogatás igényére is
számot tartó pályázati szándéka esetén a 4. melléklet 4. sorában meghatározott szervezet az 5/A. melléklet szerinti
– a minisztérium honlapján is közzétett – formanyomtatvány alkalmazásával kérelmet nyújt be a miniszter részére.
Ha a sportesemény rendezési jogára vonatkozó pályázathoz a Kormány döntését igénylő létesítményfejlesztés,
beruházás szükséges, a kérelemhez a sportesemény tervezett helyszínéül szolgáló létesítmény vezetőjének
a sportesemény megrendezéséhez szükséges előzetes és részletes beruházási és fejlesztési költségtervét tartalmazó
írásbeli nyilatkozatát is csatolni kell.
(2) A 4. melléklet 4. sorában meghatározott szervezet mellett a budapesti fejlesztésekért és a nemzetközi
sportpályázatokért felelős kormánybiztos (a továbbiakban: kormánybiztos) is kezdeményezheti a miniszterrel és
a pályázat benyújtására jogosult szervezettel történt egyeztetést és jóváhagyást követően a sportszövetségekhez
közvetlenül nem köthető kiemelt budapesti nemzetközi sportesemények megrendezését az (1) bekezdésnek
megfelelő módon.
(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelmet a 4. melléklet 4. sorában meghatározott szervezet a pályázat benyújtási
határidejét megelőzően legalább kilencven nappal nyújtja be elektronikus úton, majd gondoskodik a postai
úton történő megküldésről is. A kérelem a kilencven napos határidőn belül, de legkésőbb a pályázat benyújtási
határidejét megelőző 45. napig benyújtható, ha a nemzetközi szövetség írásban igazolja, hogy a pályázati kiírás
megjelenésére a kilencven napos határidő lejártát követően került sor.
(4) Az (1) bekezdés szerinti kérelmet a miniszter sportszakmai szempontból megvizsgálja, az abban foglalt esemény
kapcsán elvégzi a költséghatékonysági elemzést és dönt az esemény támogathatóságáról. A miniszter a döntéséről
8 napon belül tájékoztatja elektronikus úton a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős minisztert
és a kormánybiztost.
(5) Ha a miniszter az eseményt támogathatónak tartja, a kormánybiztos, a miniszter és a Budapest és a fővárosi
agglomeráció fejlesztéséért felelős miniszter és a pályázatot benyújtó, a 4. melléklet 4. sorában meghatározott
szervezet bevonásával a Kormány garanciavállalásával kapcsolatos előterjesztést készít. A Kormány egyedi döntéssel
határozhat úgy, hogy az előterjesztés készítésének első helyi felelőse a miniszter. Az előterjesztés tartalmazza
a költséghatékonysági elemzést, az esemény előzetes költségtervét évenkénti bontásban, valamint az esemény
tervezett évében megrendezésre kerülő költségvetési támogatási igényű kiemelt hazai, illetve kiemelt budapesti
nemzetközi sporteseményekről szóló összefoglaló táblázatot. Ha a pályázat benyújtásához a nemzetközi szövetség
a Kormány részéről garanciavállalási nyilatkozatok aláírását kívánja meg, az előterjesztés mellékletét képezi
a nyilatkozatok magyar és angol nyelvű szövege is.
(6) Ha az érintett nemzetközi szövetség előzetes írásbeli egyeztetést követően a sportesemény megrendezésére
felkéri a 4. melléklet 4. sorában meghatározott szervezetet, a rendezési lehetőség tudomására jutását követően
a 4. melléklet 4. sorában meghatározott szervezet az (1) bekezdés szerinti kérelmet soron kívül megküldi a miniszter
részére.
(7) A Kormány döntését követően a kormánybiztos haladéktalanul értesíti a 4. melléklet 4. sorában meghatározott
szervezetet a döntés tartalmáról.
(8) A kormánybiztos koordinálja a pályázással kapcsolatos kormányzati feladatokat, a Kormány nevében kapcsolatot
tart és együttműködik Budapest Főváros Önkormányzatával, a Magyar Olimpiai Bizottsággal, a Nemzetközi Olimpiai
Bizottsággal, a hazai és nemzetközi sportági szakszövetségekkel, a külföldi kiemelt nemzetközi sportesemények
házigazdáival és szervezőbizottságaival, valamint a kiemelt nemzetközi sportesemények jogtulajdonosaival és
szervezőivel. A pályázathoz biztosított központi költségvetési forrás a Miniszterelnökség költségvetési fejezetében
kerül biztosításra.
(9) A 4. melléklet 4. sorában meghatározott szervezet a kormánygarancia birtokában benyújtott pályázat
eredményéről annak kihirdetését követő 5 napon belül elektronikus úton tájékoztatja a minisztert, a Budapest és
a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős minisztert és a kormánybiztost.
(10) A miniszter, a kormánybiztos, valamint a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős miniszter
a (9) bekezdésben meghatározott tájékoztatást követően, de legkésőbb az állami támogatás biztosítását megelőző
naptári évben az esemény megszervezésével kapcsolatos további kormányzati intézkedésekről, a szervezőbizottság
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feladatairól és összetételéről, a rendezéshez szükséges forrásbiztosításról előterjesztést készít a Kormány részére.
A 4. melléklet 4. sorában meghatározott szervezet az előzetes költségtervben bemutatott költségektől legfeljebb
10%-kal térhet el a részletes költségtervben az eltérés részletes indokolása mellett. A Kormány egyedi döntéssel
határozhat úgy, hogy az előterjesztés készítésének első helyi felelőse a kormánybiztos.
(11) A kiemelt budapesti nemzetközi sportesemények megrendezéséhez szükséges forrást a miniszter által kezelt
fejezeti kezelésű előirányzatra kell biztosítani. A támogatási jogviszony létesítéséről a miniszter gondoskodik
a kormánybiztos szakmai közreműködésével és egyetértésével. A támogatási jogviszony létesítésekor
a kormánybiztos a szakmai közreműködés keretében különösen az alábbi szakmai szempontok érvényesüléséről
gondoskodik:
a) a kiemelt budapesti nemzetközi sportesemények megpályázásával és lebonyolításával kapcsolatos 2030-ig tartó
időszak kormányzati stratégiájához (a továbbiakban: stratégia) való illeszkedés, illetve egyéb sporteseményhez
illeszkedő, egységes arculat,
b) kiemelt budapesti nemzetközi sportesemények előkészítésével és megrendezéséhez kapcsolódó, egységes,
a stratégiába illeszkedő nemzetközi kommunikáció,
c) a nemzetközi kommunikáció részeként nemzetközi sajtó- és sportdiplomáciai kapcsolatok, jelentős nemzetközi
sportszervezetekkel való kapcsolatok elmélyítése és erősítése,
d) további események Budapestre vonzásának elősegítése,
e) Budapest népszerűsítése,
f ) a sportpályázatok során vállalt kötelezettségek teljesülésének nyomon követése,
g) kiemelt vendégek meghívása és budapesti programjaik szervezése,
h) a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: MTÜ)
együttműködésben az MTÜ által kidolgozott országmárka megjelenítése.
(12) A miniszter a (11) bekezdésben foglalt szakmai szempontok érvényesítése érdekében előzetes egyetértés
kérése céljából megküldi a támogatási szerződés, illetve a támogatói okirat tervezetét a kormánybiztos részére.
A kormánybiztos 5 munkanapon belül tájékoztatja a minisztert előzetes egyetértése megadásáról vagy annak
mellőzéséről. A kormánybiztos előzetes egyetértésének mellőzése esetén – az erről megküldött tájékoztatását
követő 5 munkanapon belül – a miniszter és a kormánybiztos további egyeztetést folytat. A kormánybiztos előzetes
egyetértéséig támogatási szerződés nem köthető, támogatói okirat nem bocsátható ki. Ha a kormánybiztostól
határidőben nem érkezik meg a válasz, azt úgy kell tekinteni, hogy a támogatási szerződés, illetve támogatói okirat
tervezetével szakmailag egyetért.
(13) A Kormány egyedi döntéssel határozhat úgy, hogy a kiemelt budapesti nemzetközi sportesemények
megrendezéséhez szükséges forrást a miniszter által kezelt fejezeti kezelésű előirányzattól eltérő előirányzatra
biztosítja. Ebben az esetben a miniszter részére előzetes egyetértés céljából megküldi az előirányzatot kezelő
miniszter a támogatási szerződés, illetve a támogatói okirat tervezetét. A miniszter 5 munkanapon belül tájékoztatja
az előirányzatot kezelő minisztert az előzetes egyetértése megadásáról vagy annak mellőzéséről. A miniszter
előzetes egyetértésének mellőzése esetén – az erről megküldött tájékoztatását követő 5 munkanapon belül –
a miniszter és az előirányzatot kezelő miniszter további egyeztetést folytat. A miniszter előzetes egyetértéséig
támogatási szerződés nem köthető, támogatói okirat nem bocsátható ki. Ha a miniszter határidőben nem tesz
észrevételt, azt úgy kell tekinteni, hogy a támogatási szerződés, illetve támogatói okirat tervezetével szakmailag
egyetért.
(14) Nem kaphat állami sport célú támogatást a 4. melléklet 4. sorában meghatározott szervezet, ha az (1) bekezdés
szerinti kérelem benyújtását elmulasztja.”
6. §		
A Korm. rendelet 34. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 33/A. § (1) bekezdése és a 33/B. § (1) bekezdése szerinti eseteket kivéve a 4. melléklet 4. sorában
meghatározott szervezet a sportesemény rendezési jogának elnyerése esetén támogatási kérelmet nyújthat be
– legkésőbb a sportesemény időpontját megelőző év április 30-ig – a miniszter részére. A támogatási kérelmet
a 6. melléklet szerinti – a minisztérium honlapján is közzétett – nyomtatvány alkalmazásával kell postai és
elektronikus úton megküldeni.”
7. §		
A Korm. rendelet 35. § (2) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(A tárgyévre vonatkozó költségvetési támogatásról való döntés során a következő szempontokra kell figyelemmel lenni:)
„j) a költséghatékonysági elemzés adatlapja.”

36262

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 208. szám

8. §		
A Korm. rendelet az 1. melléklet szerinti 5/A. melléklettel egészül ki.
9. §		
A Korm. rendelet 32. § (1) bekezdésében az „az a)–d) pont szerinti” szövegrész helyébe az „a következő” szöveg lép.
10. §		
Hatályát veszti a Korm. rendelet 33. § (4) bekezdése.
11. §		
Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 282/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez
„5/A. melléklet a 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelethez

KÉRELEM
KORMÁNYGARANCIA VÁLLALÁSRA
a hazai rendezésű nemzetközi sportesemények megrendezésére vonatkozó pályázatának
benyújtásához
1. Az Emberi Erőforrások Minisztériumához (EMMI) kormánygaranciára vonatkozó kérelmet benyújtó
sportszövetségre vonatkozó adatok
A sportszövetség
1.1. Neve:
1.2. Székhelye:
1.3. Levelezési címe:
1.4. A sportszövetség képviseletére jogosult
személy neve:
1.5. A kapcsolattartó személy neve:
1.6. Telefonszáma:
1.7. E-mail-címe:
tárgyévet megelőző 5. évben
1.8. Nemzetközi eredményesség (az
tárgyévet megelőző 4. évben
elmúlt öt évben világbajnokságon,
tárgyévet megelőző 3. évben
Európa-bajnokságon, világkupán elért
tárgyévet megelőző 2. évben
pontszerző helyezések):
tárgyévet megelőző évben
2. A sporteseményre vonatkozó adatok
A sportesemény
2.1. Megnevezése:
2.2. Tervezett időpontja:
2.3. Tervezett helyszíne:
2.4. Jellege:

kezdete:

vége:

világbajnokság
Európa-bajnokság
Világkupa
Olimpiai/paralimpiai
kvalifikációs verseny
2.5. Tervezett létesítménye:
neve:
címe:
2.6. A sporteseményen részt vevő országok
A sporteseményen részt vevő
várható száma:
magyar versenyzők várható száma:
2.7. A sporteseményre kilátogató nézők
A sporteseményen részt vevő sajtó
várható száma:
munkatársak várható száma:
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2.8. A sportesemény várható média
megjelenése:
2.9. A sportesemény sportdiplomáciai
jelentősége:
3. Pályázási folyamattal kapcsolatos információk
3.1. A pályázat nemzetközi szövetséghez történő
benyújtásának időpontja:
3.2. A rendezés jogáról való döntés időpontja:
3.3. Garanciavállalás jellege:

Várható vendégéjszakák száma:

pénzbeli
garancialevél ellenjegyzése1

4. Létesítményfejlesztéssel kapcsolatos információk
4.1. Van-e az eseménnyel kapcsolatban
igen:
létesítményfejlesztési támogatási igény?
4.2. Eseménnyel kapcsolatos létesítmény fejlesztési támogatási igény esetén:
4.2.1. Létesítmény neve:
4.2.2. Létesítmény címe:
4.2.3. A létesítmény fenntartója / üzemeltetője:
4.2.4. A beruházás rövid összefoglalása:
4.2.5. Létesítményfejlesztéssel kapcsolatos
beruházás tervezett összege:
4.2.6. A létesítmény-beruházás, -fejlesztés hosszú
távú hatásai:
5. A sportesemény tervezett költségvetése
5.1. Bevételek éves bontásban (ezer Ft)
év
5.1.1. Az EMMI-től igényelt, közvetlenül
a rendezéssel összefüggő támogatás:
5.1.2. Egyéb sport célú állami támogatás
(intézmény):
5.1.3. Saját bevételek
5.1.3.1. Szponzori bevételek
5.1.3.2. Reklámbevétel összesen:
5.1.3.3. Tv jogdíj:
5.1.3.4. Jogtulajdonostól származó
bevétel:
5.1.3.5. Jegybevétel:
5.1.3.6. Akkreditáció díjak:
5.1.3.7. Nevezési díjak:
5.1.3.8. Egyéb bevétel:
5.1.4. Bevételek összesen:
5.2. Kiadások éves bontásban (ezer Ft)
év
5.2.1. Jogdíj:
5.2.2. Reklámjogdíj:
5.2.3. Tv jogdíj:
5.2.4. Utazási költség:
5.2.5. Szállásköltség:
5.2.6. Étkezési költség:

nem:

év

év

év

év

Összesen

év

év

év

év

Összesen

Amennyiben a pályázat benyújtásához egy vagy több garancia levél aláírása szükséges a kormánytól vagy bármely más közjogi szervezettől,
a kérelemhez a garancialevél/garancialevelek magyar és angol nyelvű változatát is csatolni szükséges.

1

36264

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 208. szám

5.2.7. Szállítás (helyi) összesen:
5.2.8. Létesítmény bérleti díja (technikai
feltételek biztosításával) összesen:
5.2.9. Versenyhelyszín kiépítésével
összefüggő kiadások összesen:
5.2.10. Sajtóközpont, média állások:
5.2.11. Bérleti díjak összesen:
5.2.12. Akkreditáció:
5.2.13. Érmek/serlegek:
5.2.14. Tiszteletdíjak
5.2.15. Eseménnyel kapcsolatos
ünnepségek/értekezletek
5.2.16. Biztonsági szolgálat:
5.2.17. Sportegészségügyi/
mentőszolgálat:
5.2.18. Doppingellenőrzés:
év

év

év

év

év

Összesen

5.2.19. Informatikai szolgáltatás:
5.2.20. Marketing kiadások összesen:
5.2.21. Személyi jellegű kiadások
összesen:
5.2.22. Formaruha:
5.2.23. Eszközbeszerzés várható költsége
5.2.24. Egyéb kiadások:
5.2.25. Kiadások összesen
Kelt: ..............................................................
Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
P. H.
		
		

...............................................................................
a képviseletre jogosult személy aláírása
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,
valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének
rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 48/2018. (XII. 21.) MNB rendelete
a Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör
gyakorlója helyettesítésének részletes szabályairól
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 173/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti
Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (7)–(9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket
rendelem el:

1. A rendelet alkalmazási köre
1. §		
E rendeletet
a)
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNB tv.) 39–41. §-ában
meghatározott törvények, illetve az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai hatálya alá tartozó
személyek és szervezetek (a továbbiakban együtt: felügyelt szervezet), valamint tevékenységek feletti,
az MNB tv. 4. § (9) bekezdése szerinti felügyelet gyakorlásával kapcsolatos hatósági eljárásokban hozott,
b)
– a külön törvényben meghatározott szanálást elrendelő, valamint szanálási intézkedést alkalmazó határozat
kivételével – az MNB tv. 4. § (8) bekezdése szerinti, külön törvényben meghatározott szanálási feladatkör
gyakorlásával kapcsolatos hatósági eljárásokban hozott,
c)
az MNB tv. 4. § (7) bekezdése szerinti makroprudenciális feladatkör gyakorlásával kapcsolatos hatósági
eljárásokban hozott
hatósági döntések meghozatala és – az MNB tv. eltérő rendelkezése hiányában – aláírása során kell alkalmazni.

2. Hatósági döntések meghozatala
2. §

(1) A Pénzügyi Stabilitási Tanács (a továbbiakban: PST) hoz döntést az 1. § a) pontja szerinti, következő esetekben:
a)
felügyeleti biztos hitelintézethez való kirendelése és visszahívása,
b)
helyreállítási tervvel kapcsolatban nemzetközi felügyeleti együttműködés során kiadandó együttes döntésről
készült határozat,
c)
a belső minősítésen alapuló módszerrel történő kockázattal súlyozott kitettség érték számításának
engedélyezése,
d)
az MNB tv. 171. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott makroprudenciális, valamint az MNB tv.
172. § (1) bekezdése szerinti MNB rendelet hatósági ellenőrzésével kapcsolatos eljárásokban intézkedés
alkalmazása,
e)
a hitelintézet, harmadik országbeli hitelintézet magyarországi fióktelepe alapításának és a működés,
tevékenység engedélyezésére, az engedély módosítására és visszavonására vonatkozó határozat, ide nem
értve, ha a döntés alapját képező eljáráshoz szanálási hatáskörben hozott döntés is kapcsolódik,
f)
a globálisan és egyéb rendszerszinten jelentős befektetési vállalkozás tevékenységi engedélye megadására,
az engedély módosítására és visszavonására vonatkozó határozat, ide nem értve, ha a döntés alapját képező
eljáráshoz szanálási hatáskörben hozott döntés is kapcsolódik,
g)
a hitelintézetek átalakulásának, egyesülésének, szétválásának engedélyezésére, továbbá a hitelitézetben és
a globálisan és egyéb rendszerszinten jelentős befektetési vállalkozásban történő befolyásoló részesedés
megszerzésére és a befolyásszerzés módosításának engedélyezésre vonatkozó határozatok, amennyiben
a tulajdoni részesedés vagy szavazati jog eléri vagy meghaladja a 20, 33 vagy 50 százalékos határértéket; ide
nem értve, ha a döntés alapját képező eljáráshoz szanálási hatáskörben hozott döntés is kapcsolódik,
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h)

a globálisan és egyéb rendszerszinten jelentős hitelintézet és befektetési vállalkozás átfogó vizsgálatának
lezárására és célvizsgálat intézkedéssel történő lezárására vonatkozó határozatok, ide nem értve, ha a vizsgált
intézmény szanálás alatt áll a döntés meghozatalakor,
i)
a piacfelügyeleti eljárás vagy fogyasztóvédelmi eljárás keretében 50 millió forintot meghaladó személyi vagy
50 millió forintot meghaladó intézményi bírság kiszabását tartalmazó határozat, ide nem értve, ha a bírság
megfizetésére kötelezett szanálás alatt álló felügyelt szervezet,
j)
a fizetési rendszer működtetése tevékenység engedélyezése, e tevékenység végzéséhez kapcsolódó egyéb
engedély kiadása, valamint a jelen pont szerinti engedélyek módosítása és visszavonása,
k)
a fizetési rendszer működtetése, a központi szerződő fél és a központi értéktári tevékenység ellenőrzése
során intézkedés, kivételes intézkedés és bírság alkalmazása, ide nem értve az eljárási bírság kiszabását,
l)
a pénzfeldolgozási tevékenység engedélyezése, az engedély módosítása és visszavonása,
m)
a hitelező által bejelentett kamatváltoztatási és kamatfelár-változtatási mutatók és a referenciakamatlábak
elutasítása,
n)
az Innovációs Pénzügyi Tesztkörnyezetben való részvétel engedélyezése, az eltérés engedélyezése és
az engedélyezés feltételeinek megállapítása,
o)
az a)–n) pontban nem nevesített minden olyan egyéb ügy, melyben a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és
Működési Szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) szerint illetékes szervezeti egység irányításáért felelős
alelnök, főigazgató, ügyvezető igazgató írásbeli kezdeményezése alapján a PST a döntés meghozatalát
magához vonja.
(2) A pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnök hoz döntést – az (1), (3) és
(4) bekezdésben foglaltak kivételével – az 1. § a) pontja szerinti következő esetekben:
a)
az átfogó, cél-, téma-, utóvizsgálatot lezáró határozat és eljáráson kívül hozott határozat, ide nem értve
a kizárólag fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárásban és eljáráson kívül, rendkívüli adatszolgáltatást elrendelő,
valamint a teljesítési határidő meghosszabbítása tárgyában hozott döntést,
aa)
a 2. § (1) bekezdés h) pontja alá nem tartozó, az éves beszámoló alapján 100 milliárd forintot
meghaladó mérlegfőösszeggel rendelkező hitelintézet, valamint
ab)
az előző év december 31-i felügyeleti adatszolgáltatás alapján 50 milliárd forintnál nagyobb éves
díjbevétellel rendelkező biztosító
esetében,
b)
a felügyelt szervezetek – a közvetítők kivételével – működési, tevékenységi engedélyének hivatalból történő
visszavonásáról szóló határozat,
c)
intézkedést, kivételes vagy rendkívüli intézkedést tartalmazó alábbi döntések:
ca)
a hitelintézetekről és a pénzügyi vállakozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban:
Hpt.) szerinti kivételes intézkedést tartalmazó döntés, kivéve az (1) bekezdés a) pontja szerinti
döntést,
cb)
a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) 291. §
(1) bekezdés d), i), n), r), s) pontja, valamint a q) pont qa), qd)–qg) alpontja szerinti döntések,
cc)
az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 65. § (3) bekezdés
c), d) és i)–m) pontjai szerinti döntések,
cd)
a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 110. §
(1) bekezdés c) és i)–m) pontja szerinti döntések,
ce)
a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény 64. § (1) bekezdés c) és
i)–n) pontja szerinti döntések,
cf )
a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 164. § (1) bekezdés h), j), k), n), r) és
u) pontja szerinti döntések,
cg)
a kollektív befektetési formákról és kezelőkről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények
módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 169. § (1) bekezdés h), j)–m) és q) pontja szerinti
döntések,
ch)
a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 400. § (1) bekezdés d), h), i), l) és q) pontja szerinti
döntések, kivéve egy meghatározott tőzsdei termék forgalmazásának felfüggesztésével kapcsolatos
döntések,
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a pénzmosás és a terrorizmus finaszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi
LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 69. § (1) bekezdés d) pontja szerinti, a szolgáltató működési,
tevékenységi engedély felfüggesztésével kapcsolatos döntés, továbbá a Pmt. 69. § (1) bekezdés f ) és
g) pontja szerinti döntések,
d)
a tőzsdei forgalmazás felfüggesztésével kapcsolatos határozatok, ide nem értve egy meghatározott tőzsdei
termék forgalmazásának felfüggesztését,
e)
az MNB tv. 49/D. §-a szerinti ideiglenes intézkedést magában foglaló végzések,
f)
hatósági szerződéssel kapcsolatos döntés,
g)
a short ügyletekről és a hitel-nemteljesítési csereügyletekkel kapcsolatos egyes szempontokról szóló
2012. március 14-i 236/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. cikk (4) bekezdése alapján hozott
határozat,
h)
belső tőkemegfelelés értékelési folyamat felülvizsgálata keretében meghatározott tőkekövetelményről, belső
likviditásmegfelelés értékelési folyamat felülvizsgálata keretében meghatározott likviditás megfelelésről,
vagy modell validációról szóló nemzetközi felügyeleti együttműködés során kiadandó együttes döntésről
készült határozat,
i)
az (1) bekezdés e)–i) pontja alapján a PST döntési jogkörébe nem tartozó valamennyi határozat.
A statisztikáért és pénzügyi infrastruktúrákért felelős alelnök hoz döntést – az (1) bekezdésben foglaltak
kivételével – az 1. § a) pontja szerinti következő esetekben:
a)
a pénzforgalmi ellenőrzés során intézkedés, kivételes intézkedés és bírság alkalmazása, ide nem értve
az eljárási bírság kiszabását,
b)
a pénzforgalmi, a fizetési rendszer működtetése, a központi szerződő fél és a központi értéktári tevékenység
ellenőrzése során az MNB tv. 49/D. § (1) bekezdése szerinti ideiglenes intézkedés alkalmazása,
c)
a felügyelt szervezet MNB rendelettel elrendelt statisztikai, valamint a d) pont szerint elrendelt
adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése során bírság alkalmazása, ide nem értve az eljárási
bírság kiszabását,
d)
az irányítása alatt álló szervezeti egység SZMSZ szerinti felügyeleti feladata ellátásához az MNB tv. 48. §
(3) bekezdése szerinti rendszeres és rendkívüli adatszolgáltatás elrendelésére vonatkozó határozat.
A főigazgató hoz döntést – az (1) bekezdésben foglaltak kivételével – az 1. § a) pontja szerinti következő esetekben:
a)
a pénzfeldolgozási és készpénzforgalmazási tevékenység, valamint a b) pont szerint elrendelt
adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése során intézkedés, kivételes intézkedés és bírság
alkalmazására vonatkozó határozat, ide nem értve az eljárási bírság kiszabását,
b)
az irányítása alatt álló szervezeti egység SZMSZ szerinti felügyeleti feladata ellátásához az MNB tv. 48. §
(3) bekezdése szerinti rendszeres és rendkívüli adatszolgáltatás elrendelésére vonatkozó határozat.
A pénzügyi szervezetek felügyeletéért felelős ügyvezető igazgató hoz döntést – az (1) és (2) bekezdésben foglaltak
kivételével – az 1. § a) pontja szerinti következő esetekben:
a)
az SZMSZ szerint illetékes pénzpiaci, biztosítási és pénztári jogérvényesítésért felelős szervezeti
egység által előkészített határozatokról és végzésekről, kivéve az engedélyezési tárgyú döntéseket,
az eljárást megszüntető, az eljárást felfüggesztő, a felfüggesztés megszüntetését elrendelő és az idéző
végzéseket, továbbá az egyidejűleg, azonos adattartalommal, több felügyelt szervezet számára rendkívüli
adatszolgáltatást elrendelő határozatokat,
b)
a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos
kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról szóló 2014. november 26-i 1286/2014/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikke alapján hozott döntés.
A fogyasztóvédelemért és piacfelügyeletért felelős ügyvezető igazgató hoz döntést – az (1) és (2) bekezdésben
foglaltak kivételével – az 1. § a) pontja szerinti következő esetekben:
a)
piacfelügyeleti, illetve fogyasztóvédelmi eljárás keretében hozott, 5 000 000 Ft-ot meghaladó bírságösszeget
tartalmazó határozat,
b)
a tőzsdei kibocsátókat érintő – a tájékoztatási kötelezettség ellenőrzésére irányuló – ellenőrzési eljárás, illetve
folyamatos felügyelés gyakorlása keretében hozott, 5 000 000 Ft-ot meghaladó bírságösszeget tartalmazó
határozat,
c)
az MNB tv. 64. § (1) bekezdés b) pontja alapján személyes felelősség tárgykörében indított célvizsgálatban
hozott határozat,
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d)

tőkepiaci átfogó, cél-, téma-, rendkívüli cél- és utóvizsgálatban, valamint folyamatos felügyelés keretében
hozott, kivételes és rendkívüli intézkedést nem tartalmazó határozat, amelyben a kiszabott bírságösszeg
az 5 000 000 Ft-ot meghaladja,
e)
a nemzeti otthonteremtési közösségek és azokat szervező vállalkozások felügyeletét érintően hozott,
5 000 000 Ft-ot meghaladó bírságösszeget tartalmazó határozat,
f)
az irányítása alá tartozó szervezeti egység által – ezen szervezeti egység feladatellátáshoz szükséges –
a felügyelt szervezet részére előírt rendszeres és rendkívüli adatszolgáltatást előíró határozat,
g)
az irányítása alá tartozó szervezeti egység által folytatott hatósági eljárásban hozott, 2 000 000 Ft-ot
meghaladó összegű eljárási bírságot tartalmazó döntés,
h)
a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzése és megakadályozása tárgyában folyatatott, cél-,
téma-, rendkívüli cél- és utóvizsgálatban, valamint folyamatos felügyelés gyakorlása keretében hozott,
5 000 000 Ft-ot meghaladó bírságösszeget tartalmazó határozat,
i)
a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 2014. május 15-i 600/2014/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet 42. cikke alapján hozott döntés.
(7) Az engedélyezésért és a jogérvényesítésért felelős ügyvezető igazgató hoz döntést – az (1) és (2) bekezdésben
foglaltak kivételével – az 1. § a) pontja szerinti következő esetekben:
1.
hitelintézet kivételével a felügyelt szervezet tevékenységi, működési engedélyének kérelemre történő
visszavonása,
2.
a bizalmi vagyonkezelő tevékenységének, tevékenysége módosításának engedélyezése,
3.
tőzsde alapításának, tevékenységének, tevékenysége módosításának engedélyezése, valamint a központi
értéktár, központi szerződő fél tevékenységének, tevékenysége módosításának engedélyezése,
4.
befektetési vállalkozás, árutőzsdei szolgáltató állomány-átruházásának engedélyezése,
5.
a tőzsde, az elszámolóház, a központi értéktár és a központi szerződő fél, a befektetési vállalkozás és
a befektetési alapkezelő szabályzatának, szabályzat-módosításának jóváhagyása,
6.
globálisan és egyéb rendszerszinten jelentősnek nem minősülő befektetési vállalkozás és egyéb tőkepiaci
intézmény tevékenységének, tevékenysége módosításának engedélyezése,
7.
globálisan és egyéb rendszerszinten jelentősnek nem minősülő befektetési vállalkozásban és egyéb tőkepiaci
intézményekben történő minősített befolyásszerzés és a befolyásszerzés módosításának engedélyezése,
amennyiben a tulajdoni részesedés vagy szavazati jog eléri vagy meghaladja a 20, 33 vagy 50 százalékos
határértéket,
8.
tőkepiaci intézményeknek az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa szerinti engedélyezési,
jóváhagyási eljárásai,
9.
globálisan és egyéb rendszerszinten jelentős hitelintézet vezető állású személye megválasztásának,
kinevezésének engedélyezése,
10.
a Hpt. 17. §-a szerinti betétállomány és a Hpt. 17/A. §-a szerinti szerződésállomány átruházásának
engedélyezése,
11.
hitelintézet esetében devizakülföldinek minősülő vállalkozásban történő befolyásoló részesedésszerzés és
a befolyásszerzés módosításának engedélyezése, amennyiben a tulajdoni részesedés vagy szavazati jog eléri
vagy meghaladja a 20, 33 vagy 50 százalékos határértéket,
12.
magyarországi székhelyű hitelintézet fióktelepének, leányvállalatának harmadik országban történő
létesítésének engedélyezése,
13.
pénzforgalmi intézmény, elektronikus-pénzkibocsátó intézmény pénzügyi szolgáltatási tevékenységének,
kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységének, tevékenységi köre módosításának engedélyezése,
14.
pénzforgalmi intézmény, elektronikus-pénzkibocsátó intézmény által fizetési művelet érdekében átvett
pénzeszköz szerződéses állománya átruházásának engedélyezése,
15.
pénzforgalmi intézmény, elektronikus-pénzkibocsátó intézmény tőkekövetelményének költség módszerrel
vagy irányadó mutató módszerrel történő meghatározásának engedélyezése,
16.
lakástakarékpénztár szerződéses állománya más lakástakarékpénztárra történő átruházásának
engedélyezése,
17.
jelzálog-hitelintézet vagyonellenőre megbízásának, a megbízás felmondásának, módosításának
engedélyezése,
18.
jelzálog-hitelintézet átalakítása vagy felszámolása esetén a kibocsátott jelzáloglevelekkel és a megkötött
derivatív ügyletekkel kapcsolatos szerződésből származó jogok és kötelezettségek átruházásának
engedélyezése,
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hitelintézet európai gazdasági egyesülésben történő tagsági jogviszonya létesítésének engedélyezése,
harmadik országbeli hitelintézet fióktelepének betétállománya átruházásának engedélyezése,
a hitelintézeteknek a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről
és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet szerinti engedélyezési, jóváhagyási eljárásai,
pénzügyi vállalkozás alapításának, működésének, tevékenységi köre módosításának engedélyezése,
pénzügyi vállalkozás átalakulásának, egyesülésének, szétválásának engedélyezése,
pénzügyi vállalkozásban befolyásoló részesedés megszerzésének, és a befolyásszerzés módosításának
engedélyezése, amennyiben a tulajdoni részesedés vagy szavazati jog eléri vagy meghaladja a 20, 33 vagy
50 százalékos határértéket,
biztosító vagy viszontbiztosító alapításának engedélyezése,
belföldi biztosító vagy viszontbiztosító által harmadik országban működő biztosító alapításának
engedélyezése,
belföldi biztosító vagy viszontbiztosító által harmadik országban fióktelep létesítésének engedélyezése,
biztosítási vagy viszontbiztosítási tevékenység megkezdésének, módosításának, megszüntetésének
engedélyezése,
biztosítási vagy viszontbiztosítási tevékenységgel közvetlenül összefüggő tevékenységek engedélyezése,
a harmadik országban székhellyel rendelkező biztosító vagy viszontbiztosító által létesíteni kívánt
fióktelep biztosítási vagy viszontbiztosítási tevékenységének, továbbá a biztosítási vagy viszontbiztosítási
tevékenységgel közvetlenül összefüggő tevékenysége megkezdésének engedélyezése,
harmadik országbeli biztosító vagy viszontbiztosító több tagállamban engedélyezett fióktelepeinek nyújtott
kedvezmények alkalmazásának engedélyezése,
teljes vagy részleges belső modell alkalmazásának, a belső modell jelentős módosításának, a belső modell
módosítására vonatkozó szabályzat módosításának, a standard modellhez való visszatérés, a standard
modellen belül biztosítóspecifikus elemek alkalmazásának engedélyezése,
a biztosítási, viszontbiztosítási állomány átruházásának engedélyezése,
belföldi biztosító vagy viszontbiztosító által harmadik országban székhellyel rendelkező biztosítóban vagy
viszontbiztosítóban történő részesedés megszerzésének engedélyezése,
biztosító vagy viszontbiztosító részvénytársaságban vagy biztosító szövetkezetben történő minősített
befolyás megszerzésének engedélyezése,
biztosító vagy viszontbiztosító részvénytársaságban minősített befolyás módosításának engedélyezése,
amennyiben a tulajdoni részesedés vagy szavazati jog eléri vagy meghaladja a 20, 33 vagy 50 százalékos
határértéket,
biztosító vagy viszontbiztosító átalakulásának, egyesülésének, szétválásának engedélyezése,
különleges célú gazdasági egység létrehozásának engedélyezése,
a biztosítási és a viszontbiztosítási tevékenységhez kapcsolódó fizetőképességről és pénzügyi helyzetről
szóló jelentéssel összefüggő részletszabályokról szóló rendeletben meghatározott információk közzététele
mellőzésének, más közzététel alkalmazásának vagy az arra történő hivatkozás engedélyezése,
a Bit. 6. mellékletében rögzített eszközkategóriáktól, valamint a Bit. 222. és 223. §-ában meghatározott
korlátoktól való eltérés engedélyezése kisbiztosítók részére,
az élet- és nem életbiztosítási ág együttes művelésére jogosult biztosító esetében valamely biztosítási ágban
adódó szavatoló tőkehiány másik biztosítási ágból történő pótlásának engedélyezése,
a biztosító egyesület alapszabályának a tagi vagyonrész terhére történő kifizetésekről szóló szabályai
módosításának engedélyezése, ha az egyesület a tagi vagyonrészeket a szavatoló tőke számításakor
figyelembe veszi,
a viszontbiztosítás biztonsági tőkébe történő beszámításának engedélyezése biztosító egyesület részére,
az alárendelt kölcsöntőkére vonatkozó szerződés módosításának, korábbi felmondásának, az alárendelt
kölcsöntőke előzetes visszafizetésének engedélyezése,
a kiegészítő szavatolótőke meghatározásához, a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység
megkezdéséről és gyakorlásáról szóló, 2009. november 25-i 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 97. cikk (1) bekezdésében meghatározott tárgykörben kiadott, felhatalmazáson alapuló bizottsági
rendeletben a szavatolótőke-elemek szintekre való besorolása céljából meghatározott felsorolásban nem
szereplő szavatolótőke-elem értékeléséhez és besorolásához szükséges, a Bit. 237. § (1) bekezdés g) pont
szerinti engedély,
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46.

a biztosítók és a viszontbiztosítók szavatolótőkéjéről és biztosítástechnikai tartalékairól szóló 43/2015.
(III. 12.) Korm. rendelet 9. és 10. §-a, illetve a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek
megfelelően a különleges célú gazdasági egységek létrehozásának felügyeleti jóváhagyására, a felügyeleti
hatóságok között a különleges célú gazdasági egységek tekintetében folytatott együttműködéssel
és információcserével kapcsolatos eljárásokra, valamint a különleges célú gazdasági egységek általi
adatszolgáltatás formátumának és tábláinak meghatározására vonatkozó végrehajtás-technikai standardok
megállapításáról szóló 2015. március 19-i (EU) 2015/462 bizottsági végrehajtási rendelet szerinti illeszkedési
kiigazítás alkalmazásának engedélyezése,
47.
az önsegélyező pénztár kivételével az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár (a továbbiakban: önkéntes
pénztár) tevékenysége megkezdésének engedélyezése,
48.
átalakulás során, az önsegélyező pénztár kivételével a jogutód önkéntes pénztár részére engedély
a tevékenység megkezdéséhez,
49.
az önkéntes pénztár kiegészítő vállalkozási tevékenységének engedélyezése,
50.
önkéntes pénztári választható portfoliós rendszer bevezetésének és módosításának engedélyezése,
51.
önkéntes pénztári tevékenység lezárásának engedélyezése,
52.
az önkéntes pénztár esetében ideiglenes tagzárlat, a tevékenység szünetelés engedélyezése,
53.
magánnyugdíjpénztár átalakulása során a jogutód pénztár részére a tevékenység megkezdésének
engedélyezése,
54.
a szolgáltatási szabályzat hatálybalépésének és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének engedélyezése
magánnyugdíjpénztár esetén,
55.
magánnyugdíjpénztári tevékenység lezárásának engedélyezése,
56.
a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tevékenysége megkezdésének engedélyezése,
57.
a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tagfelvétele ideiglenes szüneteltetésének, tevékenysége
szüneteltetésének engedélyezése,
58.
a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény állománya átruházásának engedélyezése,
59.
a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény átalakulásának, egyesülésének, szétválásának engedélyezése,
60.
a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által az Európai Unió más tagállamában és az Európai
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban történő foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató
intézmény alapításának, vagy az Európai Unió más tagállamában és az Európai Gazdasági Térségről
szóló megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkező foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató
intézményben részesedés megszerzésének engedélyezése,
61.
egy meghatározott tőzsdei termék forgalmazásának felfüggesztésével kapcsolatos határozat, ideértve
az egyidejűleg bírságot is tartalmazó határozatot,
62.
az 5 milliárd forintot meghaladó nyilvános értékpapír-kibocsátással kapcsolatos határozatok.
(8) A pénzügyi infrastruktúrákért és bankműveletekért felelős ügyvezető igazgató hoz döntést az 1. § a) pontja szerinti
következő esetekben:
a)
a fizetési rendszer működtetése tevékenység engedélyezése, e tevékenység végzéséhez kapcsolódó egyéb
engedély kiadása, valamint a jelen pont szerinti engedélyek módosítása és visszavonása iránti eljárásban
hozott végzések,
b)
– a (3) bekezdés b) pontjában foglalt döntés kivételével – a pénzforgalmi, a fizetési rendszer működtetése,
a központi szerződő fél és a központi értéktári tevékenység ellenőrzésével kapcsolatos végzések, ideértve
az eljárási bírság kiszabását, az ellenőrzés alapján előírt, meghatározott cselekmény teljesítésére való
kötelezettség teljesítésének halasztása iránti kérelemről való döntést, valamint az ellenőrzés alapján kiszabott
bírság mérséklése és elengedése iránti kérelem visszautasítását is.
(9) A pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnök irányítása alá tartozó, a feladatköre
alapján illetékes igazgató hoz döntést az 1. § a) pontja szerinti, az (1), (2), (5)–(7), (13), (14) és (16) bekezdésben nem
nevesített esetekben.
(10) A Készpénzlogisztikai igazgatóságot vezető igazgató hoz döntést az 1. § a) pontja szerinti következő esetekben:
a)
a pénzfeldolgozási tevékenység engedélyezése, az engedély módosítása és visszavonása iránti eljárásban
hozott végzések,
b)
a pénzfeldolgozási és készpénzforgalmazási tevékenység ellenőrzésével kapcsolatos végzések, ideértve
az eljárási bírság kiszabását, az ellenőrzés alapján előírt, meghatározott cselekmény teljesítésére való
kötelezettség teljesítésének halasztása iránti kérelemről való döntést, valamint az ellenőrzés alapján kiszabott
bírság mérséklése és elengedése iránti kérelem visszautasítását is.
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(11) A Statisztikai igazgatóságot vezető igazgató hoz döntést az 1. § a) pontja szerinti következő esetekben:
a)
a felügyelt szervezet MNB rendelettel elrendelt statisztikai, valamint a (3) bekezdés d) pontja szerint
elrendelt adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése alapján intézkedés, kivételes intézkedés
alkalmazása,
b)
a felügyelt szervezet MNB rendelettel elrendelt statisztikai, valamint a (3) bekezdés d) pontja szerint elrendelt
adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzésével kapcsolatos végzések, ideértve az eljárási
bírság kiszabását, az ellenőrzés alapján előírt, meghatározott cselekmény teljesítésére való kötelezettség
teljesítésének halasztása iránti kérelemről való döntést, valamint az ellenőrzés alapján kiszabott bírság
mérséklése és elengedése iránti kérelem visszautasítását is.
(12) A Jogi igazgatóságot vezető igazgató hoz az 1. § a) pontja szerinti döntést a bírságköveteléssel kapcsolatos
halasztásra vagy részletfizetésre irányuló kérelem vonatkozásában.
(13) A fogyasztóvédelemért és piacfelügyeletért felelős ügyvezető igazgató irányítása alá tartozó szervezeti egység
illetékes főosztályvezetője hoz döntést az 1. § a) pontja szerinti következő esetekben:
a)
az általa irányított főosztály feladatkörébe tartozó alábbi végzések:
aa)
idéző végzés,
ab)
zárt adatkezelést elrendelő vagy azt elutasító végzés,
ac)
nyilatkozattételre, adatszolgáltatásra felhívó végzés,
ad)
megkeresést tartalmazó végzés,
b)
fogyasztóvédelmi eljárásokban a nyilatkozattételre, hiánypótlásra felhívó végzések.
(14) Az engedélyezésért és a jogérvényesítésért felelős ügyvezető igazgató irányítása alá tartozó szervezeti egység
illetékes főosztályvezetője hoz döntést az 1. § a) pontja szerinti, az általa irányított főosztály feladatkörébe tartozó
következő esetekben:
a)
az eljárást kérelemre megszüntető végzés,
b)
a megkeresés iránti végzés,
c)
hatáskör hiánya miatti áttételt elrendelő végzés,
d)
a hiánypótlást elrendelő végzés,
e)
a kérelemre induló fogyasztóvédelmi eljárásokban a kérelmet visszautasító, valamint az eljárást megszüntető
végzések.
(15) Az Általános jogi főosztály vezetője hoz döntést az 1. § a) pontja szerinti következő esetekben:
a)
a felügyeleti díj tartozást és késedelmi pótlék tartozás megállapító határozat,
b)
a felügyeleti díj és bírság, valamint késedelmi pótlék tartozás meg nem fizetése miatt végrehajtás
elrendelésével és megszüntetésével kapcsolatos végzés,
c)
a felügyeleti díj és annak késedelmes megfizetése miatt felszámított késedelmi pótlék megfizetésének
halasztása, részletfizetése iránti kérelemre indult eljárásban a hiánypótlást elrendelő végzés, a kérelem
elbírálásáról szóló, valamint a kérelemre indult eljárást megszüntető, a felügyeleti díj és annak késedelmes
megfizetése miatt felszámított késedelmi pótlék mérséklése és elengedése iránti kérelmet visszautasító
végzés,
d)
a bírság késedelmes megfizetése miatt felszámított késedelmi pótlék megfizetésének halasztása és
részletfizetés iránti kérelemre indult ügyben a hiánypótlást elrendelő végzés,
e)
a bírság késedelmes megfizetése miatt felszámított késedelmi pótlék megfizetésének halasztása és
részletfizetés iránti kérelem elbírálásáról szóló végzés, kivéve, ha ez utóbbi kérelem a bírság megfizetése
halasztására vagy részletekben történő teljesítésére is irányul.
(16) A vizsgálatvezető hoz döntést – a (8) bekezdés b) pontjában, a (10) bekezdés b) pontjában és a (11) bekezdés
b) pontjában foglaltak kivételével – az 1. § a) pontja szerinti, a felügyelt szervezettel kapcsolatos felügyelet
gyakorlása során, az ellenőrzési eljárás vagy felügyeleti ellenőrzés, illetve a helyszíni kutatás során végzés
formájában történő adatbekérés esetében.
(17) Amennyiben a döntés több olyan tárgykört érint, amellyel kapcsolatban a döntés meghozatala az (1)–(16) bekezdés
szerint egyidejűleg különböző személyek vagy szerv hatáskörébe tartozik, akkor a döntéshozatalra jogosult
a)
a PST érintettsége esetén a PST,
b)
különböző vezetési szinten álló, vezetői hatáskörrel rendelkező személyek érintettsége esetén az SZMSZ
szerint a magasabb vezetési szinten álló személy,
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c)

3. §

azonos vezetési szinten álló, vezetői hatáskörrel rendelkező személyek érintettsége esetén, illetve
amennyiben a b) pont alapján nem határozható meg a döntéshozatalra jogosult személy, a felügyelt
szervezet felügyeletéért SZMSZ szerint felelős szervezeti egység tekintetében vezetői hatáskörrel rendelkező
személy.

(1) A PST hoz döntést az 1. § b) pontja szerinti következő esetekben:
a)
a független vagy ideiglenes vagyonértékelés jóváhagyása,
b)
a szanálási feltételek fenn nem állta vagy fennállta tényének megállapítása,
c)
a szanálási biztos kirendelése és visszahívása,
d)
az áthidaló intézmény feletti irányítás gyakorlása körében hozott döntések,
e)
áthidaló intézmény működésének meghosszabbítása, megszüntetése,
f)
a szanálási vagyonkezelő feletti tulajdonosi jogok gyakorlása körében hozott döntések,
g)
a hitelezői feltőkésítést követő reorganizációs terv elkészítésével és jóváhagyásával kapcsolatos döntések,
h)
a szanálás megszüntetése,
i)
a szavatolótőkére, leírható és átalakítható kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelmény és
a teljesítésére adott határidő meghatározása, illetve a követelmény alóli mentesítés,
j)
a szanálhatóság értékelésére irányuló eljárás szanálhatóság jelentős akadályának megállapításával történő
lezárása,
k)
a rendszerszinten jelentős intézmények esetében bírság alkalmazása,
l)
a szanálási hatósági feladatok ellátásához szükséges, a (2) bekezdésben nem nevesített döntések.
(2) A Szanálási igazgatóság igazgatója hoz döntést az 1. § b) pontja szerinti, (1) bekezdésbe nem tartozó következő
esetekben:
a)
a szanálási vagyonértékelés lefolytatására irányuló eljárás megindítása és független értékelő kirendelése,
b)
egyéb szakértő kirendelése,
c)
a szakértői díj megállapítása,
d)
a szanálási költségek szanálás alá vont intézménnyel való megtéríttetése,
e)
a szanálhatóság akadályainak megszüntetésére irányuló eljárás megindítása, szanálhatósági akadályok
hatósági úton történő elhárítása,
f)
a szanálhatóság értékelésére irányuló eljárás szanálhatóság jelentős akadályának megállapítása nélkül
történő lezárása,
g)
rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettség előírása,
h)
a nem rendszerszinten jelentős intézmények esetében bírság alkalmazása,
i)
a szanálási hatóság által folytatott vizsgálatot akadályozó jogsértő magatartástól való eltiltás és bírság
alkalmazása,
j)
az intézkedést nem tartalmazó végzés, így különösen határidő-hosszabbításról rendelkező, eljárást
felfüggesztő, eljárást megszüntető végzés,
k)
a hiánypótlásra felhívó végzés,
l)
a feladatkörébe tartozó idéző végzések, a zárt adatkezelést elrendelő, valamint a belföldi jogsegélyre felhívó
végzés, továbbá a hatósági bizonyítvány,
m)
az információkérésre, iratbetekintésre irányuló kérelem tárgyában hozott döntés,
n)
az értékelés elvégzésének tűrésére és az értékelésben való közreműködésre kötelezésre irányuló döntés,
o)
a szanálhatósági akadály kiküszöbölésére irányuló felhívás.

4. §		
A PST hoz döntést az 1. § c) pontja szerinti, következő esetekben:
a)
a globálisan és egyéb rendszerszinten jelentős hitelintézetre, befektetési vállalkozásra vonatkozó tőkepuffer
képzésére és tartására kötelezés, valamint annak évenkénti felülvizsgálata,
b)
rendszerkockázati tőkepuffer képzésére és tartására kötelezés, valamint annak évenkénti felülvizsgálata.

3. Hatósági döntések aláírása
5. §

(1) A döntéshozó személy jogosult az általa hozott döntés aláírására.
(2) A döntéshozó akadályoztatása vagy a 2–4. §-ban a döntéshozatalra kijelölt munkakör betöltetlensége esetén
a helyettesítésre vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandók.
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4. Helyettesítésre vonatkozó szabályok
6. §

(1) A hatáskörgyakorlásra jogosult vezető akadályoztatása esetén
a)
az alelnököt az ügyvezető igazgató, amennyiben több ügyvezető igazgatót felügyel, az általa kijelölt
ügyvezető igazgató,
b)
a főigazgatót a Készpénzlogisztikai igazgatóságot vezető igazgató,
c)
az ügyvezető igazgatót az általa vagy az SZMSZ szerinti közvetlen felettes vezetője által kijelölt igazgató vagy
– az igazgatói munkakör betöltetlensége esetén – főosztályvezető,
d)
az igazgatót az általa vagy az SZMSZ szerinti közvetlen felettes vezetője által kijelölt, vezetői hatáskörrel
rendelkező személy,
e)
a főosztályvezetőt az általa vagy az SZMSZ szerinti közvetlen felettes vezetője által kijelölt osztályvezető,
illetve ennek hiányában az SZMSZ szerinti közvetlen felettes vezetője,
f)
az osztályvezetőt az SZMSZ szerinti közvetlen felettes vezetője,
g)
vizsgálatvezetőt az SZMSZ szerinti közvetlen felettes vezetője
helyettesíti.
(2) A hatáskörgyakorlásra jogosult vezetői munkakör betöltetlensége esetén, helyettes kijelölésének, megbízásának
hiányában, továbbá a hatáskörgyakorlásra jogosult és helyettese egyidejű távolléte vagy akadályoztatása esetén,
az SZMSZ szerinti közvetlen felettes vezető a hatáskör gyakorlója.
(3) A hatáskörgyakorlásra az (1) és (2) bekezdés alapján kijelölt, illetve megbízott személy ezen jogkörét másra nem
delegálhatja.

5. Hatáskörgyakorlásra vonatkozó további rendelkezések
7. §		
A döntés módosítására, visszavonására, kijavító és kiegészítő döntés meghozatalára és aláírására az adott döntés
meghozatalára és aláírására eredetileg hatáskörrel rendelkező személy vagy szerv jogosult.

6. Záró rendelkezések
8. §		
Ez a rendelet 2018. december 29-én lép hatályba.
9. §		
E rendeletet mindazon hatósági ügyekben alkalmazni kell, amelyekben a hatálybalépés napján a Magyar Nemzeti
Bank végleges döntést nem hozott.
		
		

Nagy Márton s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank alelnöke
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A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 7/2018. (XII. 21.) NVTNM rendelete
a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az NFSI Nemzeti Fejlesztési
és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok
és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló
gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló
személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 144. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és
kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §

(1) A Rendelet 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(2) A Rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

3. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. §, a 2. és a 3. melléklet 2019. január 1-jén lép hatályba.
		

Bártfai-Mager Andrea s. k.,

		
		

nemzeti vagyon kezeléséért felelős
tárca nélküli miniszter

1. melléklet a 7/2018. (XII. 21.) NVTNM rendelethez
A Rendelet 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a következő 32. sorral egészül ki:
(A)
(Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve)

„32.

Corvinus Nemzetközi Befektetési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(B)
(Cégjegyzékszám)

01-10-043547

2. melléklet a 7/2018. (XII. 21.) NVTNM rendelethez
Hatályát veszti a Rendelet 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 14. sora.

(C)
(Tulajdonosi joggyakorlás
időtartamának vége)

2022. december 31.”
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3. melléklet a 7/2018. (XII. 21.) NVTNM rendelethez
A Rendelet 3. melléklete a következő IV. pont szerinti táblázattal egészül ki:
„IV. Tulajdonosi joggyakorló: a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
A

1.

B

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-200849

C
Tulajdonosi joggyakorlás
időtartamának vége

2022. december 31.
”

A belügyminiszter 35/2018. (XII. 21.) BM rendelete
egyes migrációs tárgyú és más kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról
A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. §
(2) bekezdés a) pontjában, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II.
törvény 111. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
igazságügyi miniszterrel egyetértésben –,
a 2. alcím tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról
szóló 2007. évi I. törvény 86. § (2) bekezdés c) pontjában, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és
tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladatés hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
– a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben –,
a 3. alcím és a 4 melléklet tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (3) bekezdésében, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról
és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,
a 4. alcím tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 7. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím és az 5. melléklet tekintetében a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 35. § (2) bekezdés
h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet
40. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 6. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) pontjában és 85. §
(8) bekezdés b) pontjában, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról
szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 21. pont f ) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva,
a 7. alcím tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 7. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
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a 8. alcím tekintetében a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.
évi LXXVIII. törvény 87. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 9. alcím és a 6. melléklet tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében és a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 10. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (7) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. §
(1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018.
(V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével
egyetértésben –
a következőket rendelem el:

1. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról
szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és
tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet
módosítása
1. §		
A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi
I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi
II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet [a továbbiakban: 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet] 5. §
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A tartózkodási kártya cseréjére illetékes regionális igazgatóság az új tartózkodási kártyát – a meglévő
tartózkodási kártya bevonása mellett – a magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező
családtagja, illetve az EGT-állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére kiadja.”
2. §		
A 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet 10/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10/A. § A tartózkodási jogot igazoló okmányt az érvénytelenségét megállapító, az okmány cseréjét vagy pótlását
végző regionális igazgatóság kártya formátumú okmány esetén kilyukasztással érvényteleníti, és gondoskodik
az érvénytelenség tényének, okának és időpontjának a központi idegenrendészeti nyilvántartásba történő
bejegyzéséről.”
3. §		
A 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A harmadik országbeli állampolgárt terhelő költségek megállapítása során a következő kiadásokat kell
figyelembe venni:
a) az utazási költségek,
b) a kitoloncolás végrehajtásának szabályairól szóló jogszabályban felsorolt, a kitoloncolás foganatosításában
közreműködő kísérő költsége, különösen a menetjegy, a vízumdíj, az egészségügyi támogatás és a biztosítás díja,
c) a harmadik országbeli állampolgár ellátásával kapcsolatos költségek, beleértve az idegenrendészeti őrizet,
a kiutasítást előkészítő őrizet időtartama alatt a tartására és ellátására fordított költségeket is,
d) a harmadik országbeli állampolgár részére megelőlegezett költségek, különösen a kitoloncolás végrehajtásához
szükséges menetjegy, úti okmány kiállításának díja, vízumdíj, valamint a Harmtv. 61. § (4) bekezdés e) pontja
szerinti, illetve a Harmtv. 62. § (4) bekezdésében meghatározott költségek.”
4. §		
A 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet a 26. §-t követően a következő alcímmel, valamint 27. §-sal és 28. §-sal egészül ki:
„Átmeneti rendelkezések
27. § E rendeletnek az egyes migrációs tárgyú és más kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról szóló
35/2018. (XII. 21.) BM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépését
követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
28. § A magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére az 5. §
(2) bekezdése vagy a 6. § (2) bekezdése alapján kiállított tartózkodási kártyát az okmány érvényességi idejéig
a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló,
2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendeletben, valamint a harmadik országok állampolgárai tartózkodási
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engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. április
18-i 380/2008/EK tanácsi rendeletben meghatározott formátumú és adattartalmú okmányként kell kiállítani.”
5. §		
A 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet
a)
3. § (1) bekezdésében az „EGT-állampolgár és a magyar állampolgár” szövegrész helyébe az „EGT-állampolgár”
szöveg,
b)
3. § (4) bekezdés b) pontjában a „részére” szövegrész helyébe a „részére kiadott okmány pótlása vagy cseréje
esetén” szöveg,
c)
6. § (3) bekezdésében a „kártyát, illetve tartózkodási kártyát tartalmazó úti okmányt” szövegrész helyébe
a „kártyát” szöveg
lép.
6. §		
A 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet
a)
2. melléklete helyébe az 1. melléklet,
b)
3. melléklete helyébe a 2. melléklet,
c)
7. melléklete helyébe a 3. melléklet
lép.
7. §		
Hatályát veszti a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet 3. § (6) bekezdése.

2. A kitoloncolás végrehajtásának szabályairól szóló 26/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosítása
8. §		
A kitoloncolás végrehajtásának szabályairól szóló 26/2007. (V. 31.) IRM rendelet
a)
5. § b) pontjában és 9. § (6) bekezdésében a „köztisztviselője” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselője”
szöveg,
b)
5. § d) pontjában a „szakorvos” szövegrész helyébe a „szakorvos, valamint egészségügyi dolgozó” szöveg
lép.

3. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli
állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló
28/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosítása
9. §		
A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok
beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet 2. melléklete
a 4. melléklet szerint módosul.

4. A menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet módosítása
10. §		
A menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet [a továbbiakban: 52/2007. (XII. 11.)
IRM rendelet] 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A menekültügyi hatóság jogszabályban meghatározott feladatait a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal
(a továbbiakban: Hivatal) látja el.”
11. §		
Az 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet 3. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) Természetben biztosított étkezés esetén naponta legalább 10 900 Kjoule energiatartalmú élelmet kell
biztosítani. Az élelmezésnél az elhelyezett egészségi állapotát, korát, és vallásának étkezési előírásait figyelembe
kell venni. Várandós nőnek vagy szoptatós anyának, valamint kiskorúnak naponta tejterméket és gyümölcsöt, illetve
– ha az egészségügyi okból indokolt – ezekkel egyenértékű más élelmiszert kell biztosítani.”
12. §		
Az 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet 4/D. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az étkeztetés során naponta legalább 10 900 Kjoule energiatartalmú élelmet kell biztosítani. Az élelmezésnél
a tranzitzónában elhelyezett egészségi állapotát, korát és vallásának étkezési előírásait figyelembe kell venni.
Várandós nőnek vagy szoptatós anyának, valamint kiskorúnak naponta tejterméket és gyümölcsöt, illetve – ha
az egészségügyi okból indokolt – ezekkel egyenértékű más élelmiszert kell biztosítani.”
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13. §		
Az 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet
a)
1. § (2) bekezdés e) pontjában a „felügyeli” szövegrész helyébe a „fenntartja” szöveg,
b)
2. § (5) bekezdésében és 1. melléklet 14. pontjában az „igazgatójának” szövegrész helyébe a „vezetőjének”
szöveg,
c)
1. melléklet 1. pontjában a „Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal Befogadó Állomás, Bicske valamennyi
telephelye azok” szövegrész helyébe a „Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal által fenntartott befogadó
állomás annak” szöveg,
d)
1. melléklet 4. pontjában az „igazgatójához” szövegrész helyébe a „vezetőjéhez” szöveg,
e)
1. melléklet 15. pontjában a „telephelyen” szövegrész helyébe a „befogadó állomáson” szöveg,
f)
1. melléklet 15. pontjában a „telephely” szövegrész helyébe a „befogadó állomás” szöveg,
g)
1. melléklet 17. pontjában az „igazgatójánál” szövegrész helyébe a „vezetőjénél” szöveg,
h)
1. melléklet 21. pontjában az „igazgatója” szövegrész helyébe a „vezetője” szöveg
lép.
14. §		
Hatályát veszti az 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet
a)
2. § (1) és (2) bekezdése,
b)
4/A. § (1) és (2) bekezdése.

5. A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése,
irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről,
a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok
átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet módosítása
15. §		
A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy
felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása
keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló
9/2011. (III. 23.) BM rendelet 2. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

6. A lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet módosítása
16. §		
A lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet 3. § b) pont bi) alpontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(A belügyi szervek lakásügyi szervei:
helyi lakásügyi szerv:)
„bi) a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal: a saját dolgozói állománya vonatkozásában,”

7. A menekültügyi őrizet végrehajtásának szabályairól és a menekültügyi óvadékról szóló
29/2013. (VI. 28.) BM rendelet módosítása
17. §		
A menekültügyi őrizet végrehajtásának szabályairól és a menekültügyi óvadékról szóló 29/2013. (VI. 28.)
BM rendelet [a továbbiakban: 29/2013. (VI. 28.) BM rendelet] 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A menekültügyi őrzött befogadó központ rendjének fenntartása érdekében a napirendet – az országos
rendőrfőkapitány egyetértésével – a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal főigazgatója határozza meg. Ettől eltérni
csak rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a menekültügyi őrzött befogadó központ vezetőjének utasítására
lehet.”
18. §		
A 29/2013. (VI. 28.) BM rendelet
a)
9. § (1) bekezdésében a „14 éven aluli elismerését kérő” szövegrész helyébe a „kiskorú gyermek, várandós nő
vagy szoptatós anya” szöveg,
b)
9. § (2) bekezdésében a „joule” szövegrész helyébe a „Kjoule” szöveg,
c)
9. § (2) bekezdésében a „Terhes és kisgyermekes anyának” szövegrész helyébe a „Várandós nőnek vagy
szoptatós anyának” szöveg
lép.
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19. §		
Hatályát veszti a 29/2013. (VI. 28.) BM rendelet 19. § d) pontja.

8. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 75/2013. (XII. 18.) BM rendelet módosítása
20. §		
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 75/2013. (XII. 18.) BM rendelet 2. § b) pont bi) alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(A belügyi szervek lakásügyi szervei:
helyi lakásügyi szerv:)
„bi) a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal: a saját dolgozói állománya vonatkozásában,”

9. A belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek
meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet módosítása
21. §		
A belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek
meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

10. A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal által fenntartott, a menekültügyi őrizet végrehajtására
szolgáló intézményre, a befogadó állomásra és a közösségi szállásra, valamint a rendőrség által
fenntartott, az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet végrehajtására szolgáló őrzött szállásra
vonatkozó közegészségügyi követelményekről, a közegészségügyi ellenőrzésekről, valamint
az egészségügyi államigazgatási szervvel való együttműködés rendjéről szóló
57/2016. (XII. 22.) BM rendelet módosítása
22. §		
A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal által fenntartott, a menekültügyi őrizet végrehajtására szolgáló
intézményre, a befogadó állomásra és a közösségi szállásra, valamint a rendőrség által fenntartott,
az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet végrehajtására szolgáló őrzött szállásra vonatkozó közegészségügyi
követelményekről, a közegészségügyi ellenőrzésekről, valamint az egészségügyi államigazgatási szervvel való
együttműködés rendjéről szóló 57/2016. (XII. 22.) BM rendelet 1. § 2. pontjában a „főigazgatójának irányítása alatt
álló” szövegrész helyébe az „által fenntartott” szöveg lép.

11. Záró rendelkezések
23. §		
Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter
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1. melléklet a …/2018. (…) BM rendelethez

1. melléklet a 35/2018. (XII. 21.) BM rendelethez

„2. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez
„2. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

ADATLAP
tartózkodási kártya kiállításához/meghosszabbításához és az első lakóhely bejelentéséhez
A hatóság tölti ki!
A kérelmet átvevő hatóság:

Gépi ügyszám: ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀

A kérelem benyújtásának dátuma:
______ év ______ hónap ____ nap
Arcfénykép
helye

Az adatlap célja:
Okmány kiállítása.
Okmány meghosszabbítása.
A kérelmező családtagja:
EGT-állampolgár.
Tartózkodási kártya száma:
Tartózkodási kártya érvényességi ideje:

[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű
aláírás mintája]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre
kell esni!

______ év ______ hónap ____ nap

Az okmány átvétele:
A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.

E-mail cím:

A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.

Telefonszám:

1. A kérelmező személyes adatai
családi név (útlevél szerint):

utónév (útlevél szerint):

születési családi név:

születési utónév:

anyja születési családi és utóneve:

nem:
férfi

nő

családi állapot:
nőtlen/hajadon
özvegy

házas
elvált
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születési idő:

születési hely (település):

év
hó
állampolgársága:

ország:

nap

2. A kérelmező útlevelének adatai
útlevél száma:

kiállításának ideje, helye:

útlevél típusa:

érvényességi ideje:

év

magánútlevél

szolgálati

diplomata

hó

év

egyéb

nap

hó

nap

3. Magyarországi lakóhelye
Irányítószám:
Település:
Közterület neve:
Közterület jellege (út, utca, tér stb.):
Házszám:
Épület:
Lépcsőház :

Kerület:

Helyrajzi szám:
Emelet:

Ajtó:

A lakcímre való bejelentkezés jogalapja:
Kijelentem, hogy a feltüntetett lakás felett tulajdonjoggal rendelkezem.
Mellékelem a feltüntetett lakás tulajdonosának vagy a lakás használatára egyéb jogcímen jogosultnak a hozzájáruló
nyilatkozatát.
4. Annak az EGT állampolgárnak az adatai, akit a kérelmező kísér, vagy akihez csatlakozik
családi név (útlevél szerint):

utónév (útlevél szerint):

születési családi név:

születési utónév:

anyja születési családi és utóneve:

nem:
férfi

születési idő:

nő

születési hely (település):
év

hó

nap

állampolgársága:

Rokonsági foka:

Szülő

Gyermek

Házastárs

Élettárs, amennyiben
Egyéb, éspedig:
magyar hatóság vagy az Abban
az
országban
ahonnan
Európai Unió más
érkeznek:
tagállamának hatósága
EGT állampolgár eltartottja volt
előtt regisztrált élettársi
EGT
állampolgárral
egy
kapcsolatot létesített
háztartásban élt
akiről súlyos egészségügyi okból az
EGT állampolgár személyesen
gondoskodik

2
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5. Egyéb adatok
Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző
betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
Igen
Nem
Ha a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres
Nem
egészségügyi ellátásban?
Igen
Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye:
Ország:
Település:
Közterület neve:
Amennyiben felhagy a tartózkodási jog gyakorlásával, illetve a tartózkodási joga megszűnését követően melyik országba utazik
tovább?
Ország:
Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: _________________________

_________________________________
aláírás

Elektronikus fizetési eszközzel vagy banki befizetés útján történő fizetés tranzakciós száma:

A hatóság tölti ki!
A kérelmező részére a tartózkodási kártya kiállítását/meghosszabbítását ___________év______hónap _____napig tartó
érvényességgel engedélyezem.
Kelt: .............................................................
Kiadott okmány száma:
A tartózkodási kártyát átvettem.

...................................................
(aláírás, pecsét)
____________________________________

Kelt: ...........................................
Hosszabbítás esetén az előző tartózkodási kártya száma: ..........................

..........................................
(a kérelmező aláírása)

A kérelem elutasítása esetén
Elutasító határozat száma: ...........................................
Az elutasítás kelte: ______év _______ hónap ___ nap
Az elutasítás jogalapja:
Az eljárás megszüntetése esetén
A megszüntető döntés száma: ……………………………..
A döntés kelte: ______ év _______ hónap ______ nap
A döntés jogalapja:

”
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2. melléklet a 35/2018. (XII. 21.) BM rendelethez
„3. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez
„3. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

I.
ADATLAP
az állandó tartózkodási kártya kiállításához
A hatóság tölti ki!
Kérelmet átvevő hatóság:

Gépi ügyszám: ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀

A kérelem átvétel dátuma:

Arcfénykép

______ év ______ hónap ____ nap
A kérelem jogalapja:

□ Állandó tartózkodási kártya kiadása első alkalommal
□ Állandó tartózkodási kártya meghosszabbítása
Állandó tartózkodási kártya száma :

érvényessége: .............. év ……........ hó ........ nap

[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell
esni!

Az okmány átvétele:
A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.

E-mail cím:

A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.

Telefonszám:

4
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1. A kérelmező személyes adatai
családi név (útlevél szerint):

utónév (útlevél szerint):

születési családi név:

születési utónév:

anyja születési családi és utóneve:

nem:
férfi

születési idő:
év

nő

születési hely (település):
hó

családi állapot:
nőtlen/hajadon
özvegy
ország:

házas
elvált

nap

állampolgársága:

nemzetisége (nem kötelező kitölteni):

2. A kérelmező úti okmányának adatai
(Harmadik országbeli állampolgár esetén az útlevél, EGT-állampolgár esetén az útlevél vagy személyazonosító igazolvány adatai)
Okmány típusa
úti okmány
személyazonosító igazolvány
útlevél / személyazonosító igazolvány száma:

kiállításának ideje, helye:
év

útlevél típusa:
magánútlevél

hó

nap

érvényességi ideje:
szolgálati

diplomata

év

egyéb

hó

nap

3. Hosszabbítási kérelem esetén a jelenlegi állandó tartózkodási kártya adatai
Jelenlegi okmányának száma:
Kiállítási ideje:
Érvényessége:

év
év

hónap
hónap

nap
nap

4. Magyarországi lakóhelye
Irányítószám:
Település:

Kerület:

Közterület neve:
Közterület jellege (út, utca, tér stb.):
Házszám :

Helyrajzi szám:

Épület:
Lépcsőház :
Emelet:
Ajtó:
A lakcímre való bejelentkezés jogalapja első lakóhely bejelentése esetén:
Kijelentem, hogy a feltüntetett lakás felett tulajdonjoggal rendelkezem.
Mellékelem a feltüntetett lakás tulajdonosának vagy a lakás használatára egyéb jogcímen jogosultnak a hozzájáruló nyilatkozatát.

5
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5. Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye:
Ország:
Település:
Közterület neve:
6. Az elmúlt öt évben külföldön töltött napok száma:
A hat hónapot meghaladó külföldi tartózkodás indoka:
7. Ha felhagy a tartózkodási jog gyakorlásával, illetve az állandó tartózkodási joga megszűnését követően melyik országba
utazik tovább?
Ország:
8. A tartózkodás jogszerűségét, tartamát és folyamatosságát alátámasztó tények megjelölése
(FIGYELEM: A megnevezett tényeket alátámasztó okiratok, iratok csatolása szükséges!)
EGT-állampolgár, aki
5 éven át megszakítás
nélkül, jogszerűen
Magyarország területén
tartózkodott

EGTállampolgár, aki
Magyarország
területén
keresőtevékenység
folytatása céljából
tartózkodik és
teljesíti az Szmtv.
18.§ (1) bekezdése
szerinti feltételeket

személy, aki az
EGT- állampolgárra
tekintettel
fennmaradó joggal
rendelkezik, és 5
éven át megszakítás
nélkül, jogszerűen
Magyarország
területén
tartózkodott

családtag, aki 5
éven át megszakítás
nélkül, jogszerűen
Magyarország
területén
tartózkodott

Ha EGT-állampolgár családtagjaként kérelmezi az állandó tartózkodási kártya kiállítását vagy meghosszabbítását, a családtag
adatai:
Családi neve:
Utóneve (i):
Születési helye:
év
Születési ideje:
Anyja neve:
Neme: Férfi
Nő
Állampolgársága:

hónap

nap

Rokonsági foka:
szülő
gyermek
házastárs
Élettárs, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot
létesített
egyéb
Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: _________________________

________________________________
aláírás

Elektronikus fizetési eszközzel vagy banki befizetés útján történő fizetés tranzakciós száma:

6
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Hatóság tölti ki!
A kérelmező részére az állandó tartózkodási kártya kiállítását/meghosszabbítását _________ év ______ hónap ______napig tartó
érvényességgel/ határozatlan ideig engedélyezem.
Kelt: .............................................................

...................................................
(aláírás, pecsét)

Kiadott okmány száma:
Az állandó tartózkodási kártyát átvettem.
Kelt: ...........................................

..........................................
(a kérelmező aláírása)

Hosszabbítás esetén az előző állandó tartózkodási kártya száma:
A kérelem elutasítása esetén
Elutasító határozat száma:
Az elutasítás kelte: ______év _____ hónap ___ nap
Az elutasítás jogalapja:

Az eljárás megszüntetése esetén
A megszüntető döntés száma:
A döntés kelte: ______év _____ hónap ___ nap
A döntés jogalapja:

7
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II.
ADATLAP
az állandó tartózkodási kártya kiadásához/meghosszabbításához letelepedett/bevándorolt
személyek részére
A hatóság tölti ki!
Kérelmet átvevő hatóság:

Gépi ügyszám: ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀

A kérelem átvétel dátuma:

Arcfénykép

______ év ______ hónap ____ nap
A kérelem jogalapja:

□ Állandó tartózkodási kártya kiadása első alkalommal
□ Állandó tartózkodási kártya meghosszabbítása
Állandó tartózkodási kártya száma :

érvényessége: .............. év ……........ hó ........ nap

[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell
esni!

Az okmány átvétele:
A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.

E-mail cím:

A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.

Telefonszám:

8
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1. A kérelmező személyes adatai
családi név (útlevél szerint):

utónév (útlevél szerint):

születési családi név:

születési utónév:

anyja születési családi és utóneve:

nem:
férfi

születési idő:
év
hó
állampolgársága:

nő

születési hely (település):

családi állapot:
nőtlen/hajadon
özvegy
ország:

házas
elvált

nap
nemzetisége (nem kötelező kitölteni):

2. A kérelmező úti okmányának adatai
(Harmadik országbeli állampolgár esetén útlevél, EGT-állampolgár esetén útlevél vagy személyazonosító igazolvány)
Okmány típusa
úti okmány
személyazonosító igazolvány
útlevél / személyazonosító igazolvány száma:

kiállításának ideje, helye:
év

útlevél típusa:
magánútlevél

hó

nap

érvényességi ideje:
szolgálati

diplomata

év

egyéb

3. Állandó tartózkodási kártya kiadása esetén a
kérelmező letelepedési/bevándorlási engedélyének/
személyazonosító igazolványának száma:

hó

nap

érvényességi ideje:
év

hó

nap

4. Magyarországi lakóhelye
Irányítószám:
Település:

Kerület:

Közterület neve:
Közterület jellege (út, utca, tér stb.):
Házszám :
Épület:

Helyrajzi szám:
Lépcsőház :

Emelet:

Ajtó:

5. Rendelkezik más országban tartózkodási/letelepedési engedéllyel?
igen
nem
Ha, igen melyik országban:
Az okmány típusa:
Az okmány száma:
érvényessége:

9
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6. Az elmúlt öt évben külföldön töltött napok száma:
A hat hónapot meghaladó külföldi tartózkodás indoka:
7. Ha felhagy a tartózkodási jog gyakorlásával, illetve az állandó tartózkodási joga megszűnését követően melyik országba
utazik tovább?
Ország:
8. A tartózkodás jogszerűségét, tartamát és folyamatosságát alátámasztó tények megjelölése
(FIGYELEM: A megnevezett tényeket alátámasztó okiratok, iratok csatolása szükséges!)
EGT-állampolgár, aki
5 éven át megszakítás
nélkül, jogszerűen
Magyarország területén
tartózkodott

EGT-állampolgár, aki
Magyarország területén
keresőtevékenység
folytatása céljából
tartózkodik és teljesíti az
Szmtv. 18.§ (1) bekezdése
szerinti feltételeket

személy, aki az EGTállampolgárra tekintettel
fennmaradó joggal
rendelkezik, és 5 éven át
megszakítás nélkül,
jogszerűen Magyarország
területén tartózkodott

családtag, aki 5 éven át
megszakítás nélkül,
jogszerűen Magyarország
területén tartózkodott

EGT5 éven át
nélkül, jo
Magyaror
tartózkod

9. Ha EGT-állampolgár családtagjaként kérelmezi az állandó tartózkodási kártya kiállítását vagy meghosszabbítását, a
családtag adatai:
Családi neve:
Utóneve (i):
Anyja neve:
Születési helye:
év
Születési ideje:
Neme: Férfi
Nő
Állampolgársága:
Magyarországi lakcíme:

hónap

nap

Rokonsági foka:
szülő
gyermek
házastárs
Élettárs, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot
létesített
egyéb
Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: _________________________

________________________________
aláírás

Elektronikus fizetési eszközzel vagy banki befizetés útján történő fizetés tranzakciós száma:

10
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Hatóság tölti ki!
A kérelmező részére az állandó tartózkodási kártya kiadását/meghosszabbítását _________ év ______ hónap ______napig tartó
érvényességgel/ határozatlan ideig engedélyezem.
Kelt: .............................................................

...................................................
(aláírás, pecsét)

Kiadott okmány száma:
Az állandó tartózkodási kártyát átvettem.
Kelt: ...........................................

..........................................
(a kérelmező aláírása)

Hosszabbítás esetén az előző állandó tartózkodási kártya száma:
A kérelem elutasítása esetén
Elutasító határozat száma:
Az elutasítás kelte: ______év _____ hónap ___ nap
Az elutasítás jogalapja:
Az eljárás megszüntetése esetén
A megszüntető döntés száma:
A döntés kelte: ______év _____ hónap ___ nap
A döntés jogalapja:

”
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3. melléklet a …/2018. (…) BM rendelethez

3. melléklet a 35/2018. (XII. 21.) BM rendelethez
„7. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

BEVÁNDORLÁSI ÉS
MENEKÜLTÜGYI
HIVATAL

ELTARTÁSI NYILATKOZAT
A nyilatkozattevő:
!

EGT-állampolgár (I. pont kitöltendő)

I. Alulírott
Születési hely és idő:
Anyja neve:
kijelentem, hogy
nevű
állampolgár
Születési hely és idő:
Anyja neve:
eltartására magyarországi tartózkodása idejére kötelezettséget vállalok.
II. Alulírott
Születési hely és idő:
Anyja neve:
kijelentem, hogy elegendő forrással rendelkezem ahhoz, hogy magyarországi tartózkodásom
ne jelentsen indokolatlan terhet Magyarország szociális ellátórendszerére.
Kelt
nyilatkozattevő aláírása
Előttünk mint tanúk előtt:

(név, lakcím)

(név, lakcím)”
12
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4. melléklet a 35/2018. (XII. 21.) BM rendelethez
Hatályát veszti a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli
állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet
2. melléklet V. pont 2. és 3. alpontja.

5. melléklet a 35/2018. (XII. 21.) BM rendelethez
Hatályát veszti a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése,
irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező
foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés
rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet 2. melléklet 14. és 15. pontja.

6. melléklet a 35/2018. (XII. 21.) BM rendelethez
Hatályát veszti a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek
meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet 1. melléklet C) rész 1. pont 1.7. alpontja.
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1767/2018. (XII. 21.) Korm. határozata
a Hungary Helps Program megvalósításával kapcsolatos feladatokról
A Kormány
1. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Hungary Helps Program
(a továbbiakban: Program) hatékony megvalósítása érdekében a Miniszterelnökséget vezető miniszter
bevonásával gondoskodjon a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság útján az állam
100%-os tulajdonában álló nonprofit, zártkörűen működő részvénytársaság megalapításáról, annak működése
megindításához szükséges 2. pont alapján meghatározott forrás szerinti jegyzett tőke és tőketartalék mellett,
Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Ügynökség)
elnevezéssel;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a forrás rendelkezésre bocsátását követően azonnal
2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a pénzügyminiszter és a nemzeti vagyon kezeléséért felelős
tárca nélküli miniszter bevonásával tekintse át, és határozza meg az Ügynökség megalapításához és működésének
megindításához szükséges központi költségvetési forrás mértékét;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
pénzügyminiszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a 2. pontban meghatározott vizsgálat lefolytatását követően, szükség szerint
gondoskodjon az 1. pont szerinti központi költségvetési forrás biztosításáról a Magyarország 2019. évi központi
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: központi költségvetés) 1. melléklet XLIII. Az állami
vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
– 2019. január 1-jei fordulónappal – elrendeli a központi költségvetés 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet,
30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 28. Üldözött keresztények segítésének feladatai
jogcímcsoporton belül a 3. Hungary Helps Program jogcím létrehozását;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
2019. január 5.
5. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Program működtetéséhez szükséges stratégiát és belső
szabályzatokat dolgozza ki.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a társaság megalapítását követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1768/2018. (XII. 21.) Korm. határozata
a gyermekek otthongondozási díjának, valamint az ápolási díj összegének a 2020–2022. években
megvalósuló emeléséről
A Kormány – a gyermeküket és más hozzátartozójukat otthonukban ápolók áldozatos munkájának elismeréséül, a magyar
gazdaság teljesítőképessége növekedésének figyelembevételével – döntött a 2019. január 1-jétől gyermekek otthongondozási
díja megnevezéssel bevezetésre kerülő új ellátás, valamint az ápolási díj 2020. és 2022. közötti, három ütemben megvalósítandó
emeléséről.
A Kormány
1. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, a pénzügyminisztert és az igazságügyi minisztert, hogy a gyermekek
otthongondozási díja összegének évenkénti emelésére akként kerüljön sor, hogy az ellátás bruttó összege
megegyezzen
a)
2020. évben a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére a teljes munkaidő teljesítése esetén
2020. évre megállapított alapbér kötelező legkisebb havi összegének a 77%-ával,
b)
2021. évben a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére a teljes munkaidő teljesítése esetén
2021. évre megállapított alapbér kötelező legkisebb havi összegének a 88%-ával,
c)
2022. évtől kezdődően a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére a teljes munkaidő
teljesítése esetén a 2022. évre megállapított alapbér kötelező legkisebb havi összegével;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
pénzügyminiszter
igazságügyi miniszter
Határidő:
első alkalommal a 2020. évi központi költségvetés tervezésével egyidejűleg
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, a pénzügyminisztert és az igazságügyi minisztert, hogy 2020. és
2022. között három ütemben valósuljon meg az ápolási díj összegének évenkénti 5%-os emelése;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
pénzügyminiszter
igazságügyi miniszter
Határidő:
első alkalommal a 2020. évi központi költségvetés tervezésével egyidejűleg
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a gyermekek otthongondozási díja és az ápolási díj összegének
1. és 2. pontban meghatározott mérték szerinti emeléséhez szükséges forrás biztosításáról.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2020. évi, a 2021. évi és a 2022. évi központi költségvetés tervezése során
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

