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II. Törvények

2019. évi CVII. törvény
a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról*

Az Országgyűlés a hatékonyan működő, költségtakarékos, az adminisztratív terheket minimalizáló, a szükségesnél nem nagyobb, 
de a  változásokhoz gyorsan és rugalmasan alkalmazkodni képes, Magyarország érdekeit legmegfelelőbben szolgáló állami 
szervezetrendszer kialakítása, a különleges jogállású szervek foglalkoztatottai jogviszonyának átláthatóbb keretek között történő 
újraszabályozása érdekében a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. §  [Hatály]
 (1) E  törvény hatálya a  2.  § (1)  bekezdése szerinti különleges jogállású szervekre és az  általuk közszolgálati 

jogviszonyban foglalkoztatottakra terjed ki.
 (2) A XVI. fejezet hatálya a különleges jogállású szervek munkavállalóira terjed ki.
 (3) A különleges jogállású szervekre és az általuk foglalkoztatottakra a különleges jogállású szervet létrehozó törvény 

az e törvényben foglaltaktól eltérő rendelkezéseket állapíthat meg.
 (4) A  különleges jogállású szervhez a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény alapján beosztott bíróra, 

valamint az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló törvény alapján beosztott bírósági titkárra, ha 
törvény másként nem rendelkezik, a közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatottakra vonatkozó rendelkezéseket kell 
megfelelően alkalmazni.

2. §  [A különleges jogállású szervek]
 (1) E törvény alkalmazásában különleges jogállású szerv:

a) a Köztársasági Elnöki Hivatal,
b) az Alkotmánybíróság Hivatala,
c) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
d) az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala,
e) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal,
f ) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,
g) a Gazdasági Versenyhivatal,
h) a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága,
i) a Magyar Művészeti Akadémia Titkársága,
j) az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára,
k) az Egyenlő Bánásmód Hatóság,
l) a Közbeszerzési Hatóság,
m) a Nemzeti Választási Iroda és
n) a Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala.

 (2) A  különleges jogállású szervek szervezetét a  szervet létrehozó törvény, vagy annak felhatalmazása alapján 
a  különleges jogállású szerv alapító okirata vagy a  különleges jogállású szerv szervezeti és működési szabályzata 
határozza meg.

* A törvényt az Országgyűlés a 2019. december 10-i ülésnapján fogadta el.
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II. FEJEZET
A KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK ALAPLÉTSZÁMA ÉS ÁLLÁSHELYEI

3. §  [Az alaplétszám megállapítása és módosítása]
 (1) A különleges jogállású szerv alaplétszámát a szerv vezetője határozza meg a szerv rendelkezésére álló költségvetési 

forrás és a szerv feladatai figyelembevételével.
 (2) A különleges jogállású szerv alaplétszámát a szerv vezetője módosíthatja a szerv rendelkezésére álló költségvetési 

forrás és a szerv feladatai figyelembevételével.

4. §  [Az álláshely besorolása]
 (1) A különleges jogállású szerv alaplétszámába tartozó álláshelyet a szerv vezetője sorolja be a (2) vagy (3) bekezdés 

szerinti kategóriák valamelyikébe a  különleges jogállású szerv rendelkezésére álló költségvetési keret 
figyelembevételével.

 (2) Az álláshely besorolási kategóriái a 69. § (1) bekezdése szerinti különleges jogállású szervnél:
a) ügyintéző, ezen belül:

aa) tanácsos,
ab) vezető-tanácsos,
ac) főtanácsos,
ad) vezető-főtanácsos,

b) vezető, ezen belül:
ba) szakmai vezető I. (önálló szervezeti egység vezetője),
bb) szakmai vezető II. (nem önálló szervezeti egység vezetője).

 (3) Az álláshely besorolási kategóriái a 69. § (2) bekezdése szerinti különleges jogállású szervnél:
a) ügyintéző, ezen belül:

aa) tanácsos,
ab) vezető-tanácsos,
ac) főtanácsos I.,
ad) főtanácsos II.,
ae) vezető-főtanácsos,

b) vezető, ezen belül:
ba) szakmai vezető I. (önálló szervezeti egység vezetője),
bb) szakmai vezető II. (nem önálló szervezeti egység vezetője).

 (4) A (2) bekezdés b) pontja és (3) bekezdés b) pontja szerinti vezetői álláshely a szervezeti és működési szabályzatban 
meghatározott szervezeti egység vezetésére tölthető be.

 (5) A  különleges jogállású szerv vezetője és annak helyettese vonatkozásában az  álláshely besorolási kategóriáját 
a szervet létrehozó törvény, a különleges jogállású szerv alapító okirata vagy a különleges jogállású szerv szervezeti 
és működési szabályzata határozza meg.

5. §  [Az álláshely felhasználásának esetei]
 (1) A különleges jogállású szerv alaplétszámába tartozó álláshelyen

a) közszolgálati jogviszony,
b) munkaviszony
hozható létre.

 (2) Az  álláshely betölthető a  különleges jogállású szervhez vezényelt, a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek 
hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti jogviszonyban (a  továbbiakban: hivatásos 
szolgálati jogviszony), valamint a  különleges jogállású szervhez a  honvédek jogállásáról szóló törvény szerint 
vezényelt vagy kirendelt hivatásos vagy szerződéses szolgálati viszonyban (a  továbbiakban: katonai szolgálati 
viszony) álló személlyel is, azzal, hogy ebben az  esetben a  hivatásos szolgálati jogviszony, valamint a  katonai 
szolgálati viszony továbbra is fennáll.

 (3) Egy álláshelyen egyidejűleg – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – egy jogviszony hozható létre.
 (4) Több jogviszony egy álláshelyen

a) részmunkaidőben történő foglalkoztatás,
b) fizetés nélküli szabadság,
c) a munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés,
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d) tartós távollét,
e) a (2) bekezdés szerinti vezénylés
esetén hozható létre, azzal, hogy részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén az  álláshelyen foglalkoztatottak 
munkaideje együttesen nem haladhatja meg az általános teljes napi munkaidőt.

6. §  [Az álláshely betöltésének feltételei]
 (1) Az álláshely olyan személlyel tölthető be, aki az adott álláshely vonatkozásában megfelel

a) az 5. § (1) bekezdése szerinti jogviszony létesítésére jogszabályban meghatározott feltételeknek, és
b) a munkáltató által a (2) bekezdés szerint meghatározott szakmai követelményeknek.

 (2) A munkáltató – az álláshelyen ellátandó feladatok figyelembevételével – szabályzatban határozza meg az álláshely 
betöltésének szakmai feltételeit, így különösen:
a) az iskolai végzettséget,
b) a szakképzettséget, szakképesítést,
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.

7. §  [Az álláshelyen ellátandó feladat]
Az álláshelyen ellátandó feladatot a különleges jogállású szerv vezetője határozza meg.

8. §  [Az álláshelyváltás]
 (1) Nem érinti a köztisztviselő közszolgálati jogviszonyának fennállását, ha a köztisztviselőt a különleges jogállású szerv 

egyik álláshelyéről ugyanazon 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 munkáltatói jogkör leendő gyakorlója hozza meg.

III. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

9. §  [A jóhiszeműség és a tisztesség elve]
 (1) A  közszolgálati jogviszonyban a  köz szolgálatának elsődlegessége alapján és a  jó közigazgatásba vetett bizalom 

fenntartásának szem előtt tartásával kell eljárni.
 (2) A  jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a  jóhiszeműség és a  tisztesség elvének megfelelően kell 

eljárni, továbbá kölcsönösen együtt kell működni és nem lehet olyan magatartást tanúsítani, amely a másik fél jogát, 
jogos érdekét sérti.

 (3) Az  e  törvény hatálya alá tartozók kötelesek egymást minden olyan tényről, adatról, körülményről, vagy ezek 
változásáról tájékoztatni, amely a közszolgálat létesítése, valamint az e törvényben meghatározott jogok gyakorlása 
és a kötelezettségek teljesítése szempontjából lényeges.

10. §  [A joggal való visszaélés tilalma]
 (1) 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.

 (2) A köztisztviselő a munkaidején kívül sem tanúsíthat olyan magatartást, amely – különösen az álláshelyen ellátandó 
feladatai jellege, a  munkáltató szervezetében elfoglalt helye alapján – közvetlenül és ténylegesen alkalmas 
munkáltatója helytelen megítélésére, az  általa betöltött beosztás tekintélyének, a  munkáltató jó hírnevének, a  jó 
közigazgatásba vetett bizalomnak, valamint a közszolgálat céljának veszélyeztetésére.

 (3) A köztisztviselő köteles megtartani a minősített adatot. Ezen túlmenően illetéktelen személynek és szervnek nem 
adhat tájékoztatást olyan tényekről, amelyek tevékenysége során jutottak tudomására és kiszolgáltatásuk az állam, 
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a  különleges jogállású szerv, munkatársa vagy az  állampolgár számára hátrányos vagy jogellenesen előnyös 
következményekkel járna.

 (4) 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.

11. §  [A személyiségi jogok védelme]
 (1) Az e törvény hatálya alá tartozók személyiségi jogait tiszteletben kell tartani.
 (2) A  köztisztviselő 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 köztisztviselőt előzetesen tájékoztatni kell.

 (3) A  köztisztviselő a  személyiségi jogáról általános jelleggel előre nem mondhat le. A  köztisztviselő 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 irányadók.
 (5) A köztisztviselő sérelemdíj megfizetésére kötelezésére a 86. §-ban meghatározott szabályokat kell alkalmazni azzal 

az eltéréssel, hogy az eljárás megindítására az elévülésre vonatkozó rendelkezések az irányadók.
 (6) Az  (5)  bekezdéstől eltérően, ha a  köztisztviselő jogviszonya megszűnik, a  munkáltató a  köztisztviselő sérelemdíj 

megfizetésére kötelezése érdekében közvetlenül bírósághoz fordulhat.
 (7) A  köztisztviselőtől 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 munkáltató a köztisztviselőt csak a közszolgálattal összefüggő magatartása körében ellenőrizheti. A munkáltató 
ellenőrzése és az annak során alkalmazott eszközök, módszerek nem járhatnak az emberi méltóság megsértésével. 
A köztisztviselő magánélete nem ellenőrizhető.

 (9) A munkáltató előzetesen tájékoztatja a köztisztviselőt azoknak a technikai eszközöknek az alkalmazásáról, amelyek 
a köztisztviselő ellenőrzésére szolgálnak.

12. §  [Az egyoldalú jognyilatkozat, nyilatkozat]
 (1) Egyoldalú jognyilatkozatból csak az e törvényben, 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 jognyilatkozat tekintetében a  15–18.  §-ban foglalt rendelkezéseket kell megfelelően 
alkalmazni.

13. §  [A tájékoztatás]
 (1) Ha e törvény valamely fél számára tájékoztatási kötelezettséget ír elő, a tájékoztatást közöltnek kell tekinteni, ha azt 

a helyben szokásos és általában ismert módon közzéteszik.
 (2) A  tájékoztatást olyan időben és módon kell megtenni, hogy az  lehetővé tegye a  jog gyakorlását és kötelezettség 

teljesítését.

14. §  [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  közszolgálat a  köztisztviselő hátrányára 
módosulna vagy a közszolgálat megszűnését eredményezné.



8960 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 206. szám 

 (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.

15. §  [A képviselet]
 (1) A munkáltató képviseletében jognyilatkozat tételére a munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult.
 (2) A  köztisztviselő a  kinevezés elfogadásával, a  megállapodás megkötésével, módosításával, a  közszolgálat 

megszüntetésével és a munkavégzéssel összefüggő jognyilatkozatát csak személyesen teheti meg.
 (3) A  köztisztviselő 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.

 (4) A  (3)  bekezdésben meghatározott meghatalmazás hiányában is eljárhat a  köztisztviselő képviseletében 
hozzátartozója, ha a  jognyilatkozat megtételében a  köztisztviselő akadályozva van. Vita esetén az  akadályoztatás 
tényét igazolnia kell.

 (5) A  munkáltatónak a  köztisztviselő személyesen tett jognyilatkozatát kell figyelembe vennie, ha a  köztisztviselő és 
a (3) és (4) bekezdésben említett képviselő jognyilatkozatai eltérnek.

 (6) A  köztisztviselő – kivéve, ha a  képviselet tartalma egyértelműen korlátozott – nem hivatkozhat arra, hogy 
képviselője jogkörét túllépve járt el.

16. §  [Az alaki kötöttség]
 (1) A  közszolgálatot érintő minden lényeges megállapodást és jognyilatkozatot írásba kell foglalni. A  köztisztviselő 

kérésére a munkáltatónak a jognyilatkozatát akkor is írásba kell foglalnia, ha az egyébként nem kötelező.
 (2) A megállapodást – ha írásba kellett foglalni – módosítani vagy megszüntetni csak írásban lehet.
 (3) 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.

 (4) A  munkáltató az  egyoldalú jognyilatkozatát az  e  törvényben meghatározott esetben köteles írásban indokolni, 
valamint az  igény érvényesítésének módjáról – és ha az  elévülési időnél rövidebb –, annak határidejéről 
a köztisztviselőt ki kell oktatni. A határidőről való kioktatás elmulasztása esetén hat hónap elteltével az igény nem 
érvényesíthető.

 (5) A munkáltató köteles a megállapodás írásba foglalásáról gondoskodni és ennek egy példányát a köztisztviselőnek 
átadni.

 (6) A  megállapodásban meg kell jelölni a  felek nevét, továbbá a  megállapodás teljesítése szempontjából lényeges 
adatait.

 (7) A  (9)  bekezdésben foglaltak kivételével írásbelinek kell tekinteni a  jognyilatkozatot, ha annak közlése 
a jognyilatkozatban foglalt információ változatlan visszaidézésére, a nyilatkozattevő személyének és a jognyilatkozat 
megtétele időpontjának azonosítására alkalmas elektronikus dokumentumban (a  továbbiakban: elektronikus 
dokumentum) kerül sor.

 (8) A  nyilatkozattevő személyének (7)  bekezdés szerinti azonosításához nem szükséges a  nyilatkozattevő fokozott 
biztonságú vagy minősített elektronikus aláírása.

 (9) A kinevezési okmány, a kinevezés elfogadása, a kinevezés módosítása, a jogviszony megszüntetésével kapcsolatos 
jognyilatkozat, az  összeférhetetlenség megszüntetésére irányuló felszólítás és a  fizetési felszólítás, a  fegyelmi és 
kártérítési ügyben hozott határozat és a  sérelemdíj megfizetése ügyében hozott határozat a  munkáltatói jogkör 
gyakorlója részéről elektronikusan legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kiadmányozható.

 (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) Az  elektronikus dokumentum akkor válik hozzáférhetővé, amikor a  címzettnek vagy az  átvételre jogosult más 
személynek lehetősége nyílik arra, hogy annak tartalmát megismerje.
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 (12) 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.
 (13) Vita esetén a jognyilatkozatot tevő felet terheli annak bizonyítása, hogy a közlés szabályszerűen megtörtént.
 (14) Az  írásbeli jognyilatkozatokat a  köztisztviselők esetében a  (7) és (9)  bekezdés szerint kell kiadmányozni és 

a (10) bekezdés, valamint a 17. § szerint kézbesíteni.
 (15) A  (7)–(9), a  (11) és a  (14)  bekezdés, valamint a  17.  § (4)  bekezdése akkor alkalmazandó, ha a  szerv vezetője 

a munkáltatói intézkedések elektronikus úton való kiadmányozásáról döntött.

17. §  [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 
(3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket a  (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni azzal, hogy ügyfél 
alatt köztisztviselőt, elektronikus ügyintézést biztosító szerv alatt pedig a különleges jogállású szervet kell érteni.

 (2) A  köztisztviselő 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 köztisztviselő 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  köztisztviselővel 
a papíralapú kiadmányt kell közölni.

18. §  [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 a  számánál fogva a  kezdő napnak megfelelő 
napot megelőző nap. 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.
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19. §  [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 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 a  téves feltevés 
akkor, ha annak ismeretében a fél nem vagy más tartalommal kötötte volna meg a megállapodást.

 (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 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.

20. §  [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  munkáltató köteles haladéktalanul, azonnali 
hatállyal megszüntetni, feltéve, hogy az érvénytelenség okát a felek a közérdek sérelme nélkül rövid időn belül nem 
hárítják el.

 (2) A  munkáltató köteles a  köztisztviselőnek annyi időre járó illetményt megfizetni, amennyi a  munkáltató részéről 
történő 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  közszolgálat megszüntetésére irányuló jognyilatkozat érvénytelensége esetén – a  munkáltató saját 

jognyilatkozatának sikeres megtámadását kivéve – a 94. §-ban foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.
 (6) A  megállapodás érvénytelenségéből származó kár megtérítésére az  e  törvény szerinti kártérítési felelősség 

szabályait kell megfelelően alkalmazni.

IV. FEJEZET
A KÖZSZOLGÁLATI JOGVISZONY ÉS ANNAK ALANYAI

21. §  [A közszolgálati jogviszony alanyai, jellege]
 (1) A közszolgálati jogviszony a köz szolgálata és munkavégzés céljából létesített különleges jogviszony.
 (2) A  közszolgálati jogviszony a  különleges jogállású szerv mint munkáltató és a  köztisztviselő mint foglalkoztatott 

között jön létre.
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 (3) A  különleges jogállású szerv vezetője és vezetőjének helyettese – ha a  különleges jogállású szervet létrehozó 
törvény eltérően nem rendelkezik – közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselő.

22. §  [A munkáltatói jogkör gyakorlása]
 (1) A köztisztviselők felett a munkáltatói jogokat – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a különleges jogállású szerv 

hivatali szervezetének vezetője, vagy testület gyakorolja. Törvény eltérő rendelkezése hiányában a  munkáltatói 
jogkör gyakorlása – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – vezetői álláshelyet betöltő köztisztviselőre 
írásban átruházható. Az átruházott munkáltatói jogkör nem ruházható tovább.

 (2) Nem ruházható át
a) a  különleges jogállású szerv alaplétszámába tartozó álláshelyen ellátandó feladat szabályzatban történő 

meghatározása, és
b) a  különleges jogállású szerv alaplétszámába tartozó álláshely betöltése szakmai követelményeinek 

meghatározása.
 (3) Ha a  köztisztviselő kinevezése testület hatáskörébe tartozik, a  kinevezést, a  felmentést és az  összeférhetetlenség 

megállapítását, továbbá a fegyelmi eljárás megindítását és a fegyelmi büntetés kiszabását – a 84. § (9) bekezdését 
kivéve – a testület nem ruházhatja át.

 (4) Ha a munkáltatói jogkört nem az arra jogosított személy (szerv, testület) gyakorolta, eljárása érvénytelen, kivéve, ha 
a munkáltatói jogkör gyakorlója a jognyilatkozatot hat hónapon belül írásban jóváhagyta. Jóváhagyás hiányában is 
érvényes a jognyilatkozat, ha a köztisztviselő a körülményekből alappal következtethetett az eljáró jogosultságára.

 (5) A munkáltató akkor hivatkozhat arra, hogy képviselője jogkörét túllépve járt el, ha a köztisztviselő a körülményekből 
nem következtethetett alappal az eljáró jogosultságára.

 (6) Ahol e törvény „munkáltatót” említ, azon „különleges jogállású szervet” kell érteni.

V. FEJEZET
A KÖZSZOLGÁLATI JOGVISZONY LÉTESÍTÉSE

23. §  [A közszolgálati jogviszony létesítése, a kinevezés időtartama]
 (1) A  közszolgálati jogviszony – a  98.  §-ban meghatározott kivétellel – kinevezéssel és annak elfogadásával jön 

létre. Eltérő rendelkezés hiányában a  közszolgálati 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 köztisztviselő hivatkozhat a munkába lépést követő harminc napon belül.

 (2) Közszolgálati jogviszony – ha törvény eltérően nem rendelkezik – tartósan távol levő köztisztviselő helyettesítése 
céljából vagy esetenként szükségessé váló feladat elvégzésére létesíthető határozott időre.

 (3) A  határozott idejű közszolgálati jogviszony időtartamát naptárilag vagy más alkalmas módon – így különösen 
meghatározott munka elvégzéséhez, feladat ellátásához vagy esemény bekövetkeztéhez kötődően – kell 
meghatározni. A közszolgálati jogviszony megszűnésének időpontja nem függhet kizárólag a különleges jogállású 
szerv, illetve a köztisztviselő akaratától, ha a felek a közszolgálati jogviszony időtartamát nem naptárilag határozták 
meg. Ez  utóbbi esetben a  munkáltatói jogkör gyakorlója tájékoztatja a  köztisztviselőt a  közszolgálati jogviszony 
várható időtartamáról.

 (4) A közszolgálati jogviszonyt határozatlan idejűnek kell tekinteni, ha a határozott időre történő kinevezés nem felel 
meg a (2) bekezdésben foglaltaknak.

24. §  [A kinevezés általános feltételei]
 (1) Közszolgálati jogviszony

a) büntetlen előéletű,
b) cselekvőképes,
c) legalább érettségi végzettséggel rendelkező
magyar állampolgárral létesíthető és tartható fenn.

 (2) Nem létesíthető közszolgálati 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 
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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) Közszolgálati jogviszony nem létesíthető
a) azzal, aki

aa) a 2013. június 30-ig hatályban volt emberölés [az 1978. évi IV. törvény 166. § (2) bekezdés i) pont], 
öngyilkosságban való 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],

ab) 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 [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,

b) azzal, aki a Btk. 52. § (3) bekezdése szerinti foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, és
c) azzal, aki az a) pontban meghatározott bűncselekmények elkövetése miatt kényszergyógykezelés alatt áll.

 (4) Közszolgálati 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.

 (5) A jogszabály alapján nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső közszolgálati jogviszony nem létesíthető azzal,
a) aki nemzetbiztonsági ellenőrzéséhez nem járul hozzá,
b) akinek nemzetbiztonsági ellenőrzése során nemzetbiztonsági kockázatot állapítottak meg, kivéve, ha törvény 

szerint arra feljogosított személy, szerv vagy testület a közszolgálati jogviszony létesítését jóváhagyta.
 (6) Ha a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső közszolgálati jogviszonyba jelölt személy

a) nemzetbiztonsági ellenőrzéséhez nem járul hozzá vagy
b) nemzetbiztonsági ellenőrzése során nemzetbiztonsági kockázatot állapítottak meg és a  közszolgálati 

jogviszony létesítését törvény szerint arra feljogosított személy, szerv vagy testület nem hagyta jóvá,
a különleges jogállású szerv – mérlegelése alapján – a  közszolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy 
részére más olyan álláshelyet ajánlhat fel, amelyhez tartozó feladat alapján nem esik nemzetbiztonsági ellenőrzés 
alá. Felajánlható álláshely hiányában, vagy ha a közszolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy a felajánlott 
álláshelyet nem fogadja el, közszolgálati jogviszony nem létesíthető.
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 (7) Ha a köztisztviselő a közszolgálati 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  közszolgálati 

jogviszony fenntartását törvény alapján arra feljogosított személy, szerv vagy testület nem hagyta jóvá,
a munkáltató – mérlegelése alapján – a köztisztviselő részére más olyan álláshelyet ajánlhat fel, amelyhez tartozó 
feladat alapján nem esik nemzetbiztonsági ellenőrzés alá. Felajánlható álláshely hiányában, vagy ha a közszolgálati 
jogviszonyt létesíteni szándékozó személy a  felajánlott álláshelyet nem fogadja el, a  közszolgálati jogviszonyt 
azonnali hatállyal meg kell szüntetni.

 (8) A  közszolgálati jogviszonynak a  (7)  bekezdés szerinti megszüntetése esetén a  köztisztviselőt felmentési idő és 
végkielégítés nem illeti meg. A megszüntetés okát és jogkövetkezményeit közölni kell a köztisztviselővel.

 (9) Ha a  rendőrségről szóló törvény lehetővé teszi, hogy a  köztisztviselő szolgálati feladatainak törvényes ellátását 
a  belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv – törvényben meghatározott esetekben és 
módon  – megbízhatósági vizsgálattal ellenőrizze, a  közszolgálati jogviszony létesítésének és fenntartásának 
feltétele az ellenőrzéshez való hozzájárulás.

 (10) Csak különösen indokolt esetben nevezhető ki köztisztviselőnek az e törvényben meghatározott öregségi nyugdíjra 
való jogosultsággal rendelkező személy, erről a  munkáltató a  közszolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó 
személy kérelmére dönt.

 (11) Az  e  törvényben meghatározott alkalmazási feltételek alól a  különleges jogállású szervre vonatkozó törvényben 
meghatározott esetben és módon felmentés adható. A köztisztviselőnek a közszolgálati jogviszony teljes időtartama 
alatt meg kell felelnie az  e  törvényben és a  különleges jogállású szervre vonatkozó törvényben meghatározott 
alkalmazási feltételeknek.

 (12) A  közszolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy a  kinevezést megelőzően hatósági bizonyítvánnyal 
igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá nem áll a (2) bekezdés szerinti büntetőeljárás hatálya alatt.

 (13) A  munkáltatói jogkör gyakorlója felhívására a  közszolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági 
bizonyítvánnyal igazolja, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a  közszolgálati jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé.

 (14) Indokolt esetben a munkáltatói jogkör gyakorlója írásban felszólíthatja a köztisztviselőt, hogy a felhívástól számított 
tizenöt munkanapon belül – ha e határidőn belül menthető ok miatt nem lehetséges, annak megszűnését követően 
haladéktalanul – hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű, illetve nem áll az  álláshelyéhez 
kapcsolódó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

 (15) Ha a köztisztviselő igazolja, hogy
a) büntetlen előéletű és nem áll a (2) bekezdés szerinti büntetőeljárás hatálya alatt,
b) nem áll a (14) bekezdés szerinti, álláshelyhez kapcsolódó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
a különleges jogállású szerv a  bűnügyi nyilvántartó szerv által az  igazolás céljából kiállított hatósági bizonyítvány 
kiadása iránti eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat a köztisztviselő részére megtéríti.

 (16) A  különleges jogállású szerv a  foglalkoztatást kizáró és a  (13)–(14)  bekezdés alapján vizsgálandó ok ellenőrzése 
céljából kezeli
a) a közszolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy,
b) a köztisztviselő
azon személyes adatait, amelyeket a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány tartalmaz.

 (17) A  (12)–(16)  bekezdésben foglaltak alapján megismert személyes adatokat a  különleges jogállású szerv 
a közszolgálati jogviszony létesítéséről meghozott döntés időpontjáig vagy – közszolgálati jogviszony létesítése és 
fennállása esetén – a közszolgálati jogviszony megszűnéséig, megszüntetéséig kezeli.

25. §  [A kinevezési okmány és a próbaidő kikötése]
 (1) A kinevezési okmánynak tartalmaznia kell a köztisztviselő

a) álláshelyének besorolási kategóriáját,
b) illetményét,
c) álláshelyén ellátandó feladatok meghatározását,
d) munkavégzésének a helyét,
e) munkaidejét,
f ) közszolgálati jogviszonya kezdetének napját,
g) közszolgálati jogviszonya időtartamát,
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h) próbaidejének kezdő és befejező napját,
i) foglalkoztató különleges jogállású szerv és szervezeti egység megnevezését.

 (2) Ha a  kinevezési okmány nem tartalmaz az  (1)  bekezdés f )  pontjában foglalt napra vonatkozóan rendelkezést, 
a jogviszony kezdete a kinevezés elfogadását követő nap.

 (3) A kinevezési okmány a közszolgálati jogviszonyt érintő egyéb kérdésekről is rendelkezhet.
 (4) Az álláshelyen ellátandó feladat meghatározható a különleges jogállású szerv szabályzatára történő hivatkozással.
 (5) A  köztisztviselő és a  munkáltató a  kinevezés elfogadása és a  közszolgálati jogviszony kezdetének napja közötti 

időszakban nem tanúsíthatnak olyan magatartást, amely a közszolgálati jogviszony létrejöttét meghiúsítaná.
 (6) Ha a  kinevezés érvénytelenségét a  munkába lépés előtt állapítják meg, akkor az  érvénytelenséget előidéző ok 

megszüntetéséig a köztisztviselő nem állítható munkába. Ha az érvénytelenség oka a munka megkezdése után jut 
a kinevezési jogkört gyakorló tudomására, a köztisztviselőt az érvénytelenség orvoslásáig a munkavégzéstől el kell 
tiltani.

 (7) A kinevezésben – a 28. § (4) bekezdésében, a 37. §-ban és a 38. § (5) bekezdésében meghatározott eset, valamint 
a  (10)  bekezdés kivételével – a  közszolgálati jogviszony létesítésekor legalább három, de legfeljebb hat hónapig 
terjedő próbaidőt kell kikötni.

 (8) A próbaidő nem hosszabbítható meg.
 (9) A próbaidő alatt a közszolgálati 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.

26. §  [Az eskü]
 (1) A köztisztviselőnek kinevezésekor esküt kell tennie a kötelességeinek pontos betartására.
 (2) 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!”

 (3) Az  eskütételt a  különleges jogállású szerv köteles a  köztisztviselői kinevezés előtt megszervezni. Az  eskütételre 
a munkáltatói jogkör gyakorlója vagy az általa kijelölt vezető előtt kerülhet sor. Az esküt szóban kell elmondani és 
írásban megerősíteni.

 (4) Az  eskütétel elmaradása érvénytelenségi ok. Eskütétel hiányában a  köztisztviselő nem állítható szolgálatba, erre 
bárki hivatkozhat.

27. §  [A kiválasztási eljárás]
 (1) Jogszabály vagy a különleges jogállású szerv döntése alapján a kinevezés meghívásos vagy pályázati eljárás alapján 

történhet. Pályázati eljárás esetén kinevezést adni csak olyan személynek lehet, aki a  pályázaton részt vett és 
a pályázati feltételeknek megfelelt.

 (2) A  különleges jogállású szerv vezetője a  betöltetlen álláshely betöltése céljából a  toborzási adatbázisban 
nyilvántartott személyek egyéni azonosításra alkalmas módon nyilvántartott adataihoz közvetlenül hozzáférhet.

 (3) A  (2)  bekezdés alapján megismert személyes adatokat a  különleges jogállású szerv a  közszolgálati jogviszony 
létesítéséről meghozott döntés időpontjáig vagy – közszolgálati jogviszony létesítése és fennállása esetén – 
a közszolgálati jogviszony megszűnéséig, illetve megszüntetéséig kezeli.

 (4) A  kiválasztás során, az  álláshely betöltéséhez előírt szakmai végzettséggel, szakképzettséggel, szakképesítéssel, 
tapasztalattal, képességgel egyformán rendelkező jelöltek esetén
a) előnyben lehet részesíteni azt a személyt, aki több gyermeket nevel, valamint
b) előnyben kell részesíteni az önkéntes tartalékos szolgálati viszonyban állókat.

28. §  [Az ösztöndíj]
 (1) A különleges jogállású szerv a közigazgatási szakmai gyakorlat támogatására ösztöndíjat alapíthat.
 (2) Az  ösztöndíjat elnyert személy (a  továbbiakban: ösztöndíjas) a  különleges jogállású szervvel ösztöndíjas 

jogviszonyban áll.
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 (3) Az ösztöndíjas jogviszony beszámít
a) az álláshelyi elismeréshez és a szolgálati elismeréshez szükséges időtartamba,
b) a közigazgatási szakvizsgához szükséges gyakorlati időbe, valamint
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 közszolgálati jogviszonyt létesítő szerv próbaidőt nem köthet ki.

 (5) Az ösztöndíjas jogviszonyra
a) megfelelően alkalmazni kell e  törvény 9.  §-át, 10.  § (1) és (3)  bekezdését, 11.  § (1)–(7) és (9)  bekezdését, 

12.  §-át, 13.  §-át, 15.  § (2)–(6)  bekezdését, 16–20.  §-át, 25.  § (1)  bekezdés b), d) és f )  pontját, 30.  § 
(1) bekezdését, 36. §-át, 44. §-át, 46. § (1) bekezdés a)–b) és d)–i) pontját, valamint (2)–(5) bekezdését, 47. §-át, 
53. § (2) bekezdését, 54. § (1), (3), (5) bekezdését, (7) bekezdés a) pontját és (11) bekezdését, 55. §-át, 56. § 
(1), (4) és (6) bekezdését, 62. §-át, 63. § (1), (6), (7), (9)–(12) bekezdését, 64. §-át, 68. § (1) bekezdés a) pontjából 
a  rendes munkaidő nyilvántartására vonatkozó és c) pontjában foglalt szabályokat, 70. § (3) bekezdés a) és 
d) pontját és (4) bekezdését, 71. §-át, 72. §-át, 86. §-át, 87. §-át, 92. §-át, 93. §-át,

b) ahol e törvény
ba) illetményt említ, azon ösztöndíjat;
bb) kinevezést vagy kinevezési okmányt említ, azon ösztöndíjas jogviszonyt létrehozó szerződést;
bc) közszolgálati jogviszonyt említ, ott ösztöndíjas jogviszonyt;
bd) köztisztviselőt említ, ott ösztöndíjast;
be) munkáltatót említ, azon befogadó intézményt;
bf ) munkát, munkavégzést, feladatkört említ, azon szakmai gyakorlatot;
bg) szabadságot említ, azon távollétet

 kell érteni.

29. §  [A kinevezés módosítása]
 (1) A kinevezés tartalmát módosítani csak a különleges jogállású szerv és a köztisztviselő közös megegyezésével lehet. 

A kinevezés tartalmának módosítására a kinevezésre és annak elfogadására vonatkozó szabályokat kell megfelelően 
alkalmazni.

 (2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem kell a köztisztviselő beleegyezése
a) a munkavégzés helyének kizárólag a település területén belüli megváltoztatásakor,
b) ha az általa ellátandó feladatok megváltoztatása indokolja a kinevezés módosítását, valamint
c) az e törvényben meghatározott egyéb esetekben.

 (3) A  (2)  bekezdés a)  pontjában meghatározott okból a  kinevezést abban az  esetben módosíthatja a  munkáltató 
a köztisztviselő belegyezése 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 köztisztviselő esetében a két órát 
nem haladja meg.

 (4) A  (2)  bekezdés b)  pontjában meghatározott okból a  kinevezést abban az  esetben módosíthatja a  munkáltató 
a  köztisztviselő belegyezése nélkül, ha az  új feladat megfelel a  köztisztviselő iskolai végzettségének, 
szakképzettségének vagy szakképesítésének, szakmai tapasztalatának.

 (5) A (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott okból a kinevezést abban az esetben módosíthatja a munkáltató 
a  köztisztviselő belegyezése nélkül, ha a  köztisztviselőre nézve – különösen egészségi állapotára vagy családi 
körülményeire tekintettel – aránytalan sérelemmel nem jár.

 (6) A vezetőre az (5) bekezdés nem alkalmazandó.
 (7) A  köztisztviselőt a  (2)  bekezdés b) vagy c)  pontjában meghatározott okból történő kinevezésmódosítás 

közlésétől számított négy munkanapon belül írásban benyújtott kérelmére a  39.  § (3)  bekezdés e)  pontja alapján 
– a nyilatkozattétel időpontjával kezdődően – fel kell menteni, ha
a) az illetményének összege a kinevezésmódosítást követően nem éri el a korábbi illetménye 80%-át,
b) vezetői álláshelyről nem vezetői álláshelyre történő helyezésre kerül sor, vagy
c) munkaideje megváltozik.

 (8) A  köztisztviselő (7)  bekezdés szerinti felmentése esetén a  kinevezésmódosítást megelőző illetményét kell alapul 
venni a felmentési időre járó illetmény, a végkielégítés, valamint az egyéb kifizetések összegének meghatározásakor.



8968 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 206. szám 

30. §  [A várandós köztisztviselő kinevezésének módosítása]
 (1) A  köztisztviselőnek 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 köztisztviselő illetménye az (1) bekezdés szerinti esetben nem lehet kevesebb a korábbi illetményénél.
 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti köztisztviselőt a  munkavégzési kötelezettség alól mentesíteni kell, ha az  egészségi 

állapotának megfelelő foglalkoztatása – a  (2)  bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a  különleges jogállású 
szervnél nem lehetséges. A köztisztviselő a munkavégzés alóli mentesítés idejére az illetményére jogosult, kivéve, ha 
a felajánlott álláshelyet alapos ok nélkül nem fogadja el.

31. §  [Kötelező részmunkaidő kikötése]
 (1) A  teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő írásbeli kérelmére a  munkáltató köteles a  kinevezésben heti 

húszórás részmunkaidőt kikötni, ha a  köztisztviselő a  kérelem benyújtásakor a  66.  §-ban foglalt fizetés nélküli 
szabadságot vesz igénybe.

 (2) A munkáltató a köztisztviselőnek a munkaidő egyenlőtlen beosztására vonatkozó kérelmét csak abban az esetben 
tagadhatja meg, ha az  számára lényegesen nagyobb munkaszervezési terhet jelentene. A  munkáltató köteles 
írásban megindokolni a kérelem megtagadását.

 (3) A részmunkaidő kikötése
a) a fizetés nélküli szabadság megszűnését követő naptól,
b) ha a  köztisztviselőnek betegsége vagy a  személyét érintő más elháríthatatlan akadály esetén 

az  akadályoztatás megszűnésétől számított harminc napon belül ki kell adni rendes szabadságát, 
a szabadság leteltét követő naptól

hatályos.
 (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 munkáltatóval közölni. A kérelemben a köztisztviselő köteles tájékoztatni a munkáltatót
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 munkáltató a köztisztviselőt
a) a kérelem szerinti időpontig, de
b) legfeljebb a gyermek hároméves koráig, három vagy több gyermeket nevelő köztisztviselő esetén a gyermek 

ötéves koráig
köteles foglalkoztatni. Ezt követően a  köztisztviselő munkaidejét a  kérelem benyújtása előtti mérték szerint kell 
megállapítani.

 (7) Az (1)–(6) bekezdés nem alkalmazható a vezetői álláshelyet betöltő köztisztviselő tekintetében.

VI. FEJEZET
A KINEVEZÉSTŐL ELTÉRŐ FOGLALKOZTATÁS

32. §  [A kinevezéstől eltérő foglalkoztatás közös szabályai]
 (1) A köztisztviselő kiküldetéssel ideiglenesen a kinevezéstől eltérően is foglalkoztatható.
 (2) A  kinevezéstől eltérő ideiglenes foglalkoztatás elrendelése a  köztisztviselőre nézve – különösen korára, egészségi 

állapotára vagy egyéb körülményeire tekintettel – aránytalan sérelemmel nem járhat.
 (3) A  köztisztviselőt legkésőbb tíz munkanappal korábban írásban kell tájékoztatni a  kinevezéstől eltérő ideiglenes 

foglalkoztatás – ide nem értve a kiküldetés – elrendeléséről, valamint annak várható időtartamáról.
 (4) A  kiküldetés alapján történő munkavégzés időtartama külön-külön nem haladhatja meg – a  munkáltatói jogkör 

gyakorlója és a  köztisztviselő eltérő megállapodása hiányában – naptári évenként a  negyvennégy munkanapot. 
Ha a kiküldetés időtartama egy munkanapon belül a négy órát meghaladja, azt egy munkanapként kell számításba 
venni.
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 (5) Kiküldetés keretében – beleegyezése nélkül – nem kötelezhető más helységben történő munkavégzésre
a) a köztisztviselő várandóssága megállapításától gyermeke hároméves koráig,
b) kiskorú gyermekét egyedül nevelő köztisztviselő,
c) tartósan ápolásra szoruló közeli hozzátartozóját gondozó köztisztviselő,
d) a köztisztviselő, akinek legalább ötvenszázalékos mértékű egészségkárosodását rehabilitációs szakértői szerv 

megállapította.
 (6) Ha az  (5)  bekezdésben meghatározott okok bármelyike a  kinevezéstől eltérő ideiglenes foglalkoztatás ideje alatt 

következik be, akkor a köztisztviselő erre irányuló kérelmére kell megszüntetni a kiküldetést.

33. §  [A kiküldetés]
 (1) A  különleges jogállású szerv a  szokásos munkavégzési hely szerinti településen kívüli munkavégzésre kötelezheti 

a  köztisztviselőt. Ennek feltétele, hogy a  köztisztviselő a  kiküldetés időtartama alatt is a  munkáltató irányítása és 
utasítása alapján végezze a munkát.

 (2) Nem minősül kiküldetésnek, ha a  köztisztviselő a  munkáját – a  munka természetéből eredően – szokásosan 
a  különleges jogállású szerv székhelyén kívül végzi, valamint, ha olyan településen végzi, amely a  különleges 
jogállású szerv szervezetszerű működéséhez tartozik.

 (3) A  kiküldetésben lévő köztisztviselőnek az  élelmezésével kapcsolatos többletköltségei fedezetére a  kiküldetés 
tartamára élelmezési költségtérítésként napidíj jár.

 (4) A  napidíj mértéke a  költségvetési törvényben meghatározott köztisztviselői illetményalap egy munkanapra eső 
összegének 25%-a. A napidíj átalányként is elszámolható, ha a köztisztviselő havonta, rendszeresen kiküldetésben 
végez munkát. Az átalányt a napidíj és a havi átlagban kiküldetésben töltött naptári napok figyelembevételével kell 
meghatározni.

 (5) A  napidíj kiszámításánál havonta huszonegy munkanapot lehet figyelembe venni és annak összegét tíz forintra 
felkerekítve kell megállapítani. Nem számolható el napidíj, ha a  kiküldetésben töltött idő a  négy órát nem éri el. 
A napidíj fele számolható el, ha a kiküldetésben töltött idő a nyolc órát nem éri el.

 (6) Kiküldetés esetén a  napidíjon túlmenően a  munkáltató köteles a  köztisztviselő számára megfizetni a  kiküldetés 
során felmerülő szükséges és igazolt többletköltségeit.

 (7) Az  ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítő napidíjra jogosult, amelynek mértékét a  különleges jogállású szerv 
vezetője határozza meg.

 (8) A napidíjat az  ideiglenes külföldi kiküldetés megkezdése előtt – az érintett választása szerint, a  (11) bekezdésre is 
tekintettel – készpénzben vagy bankszámlára való átutalással ki kell fizetni.

 (9) Az ideiglenes külföldi kiküldetés kezdő és befejező időpontja Magyarország államhatárának átlépése.
 (10) A (7) bekezdés alkalmazása során

a) nem vehető figyelembe naptári napként az a nap, amelynek során az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítő 
köztisztviselő 4 óránál rövidebb időt tölt külföldön,

b) fél naptári napként kell figyelembe venni azt a  napot, amelynek során az  ideiglenes külföldi kiküldetést 
teljesítő köztisztviselő 4 óránál hosszabb, de 8 óránál rövidebb időt tölt külföldön.

 (11) Ha az  ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítő köztisztviselő a  kiküldetés időtartama alatt díjtalan ebédben, illetve 
vacsorában részesül, az adott naptári napra jutó napidíját étkezésenként 30%-kal csökkenteni kell.

 (12) Az  ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítő köztisztviselő a  kiküldetés befejező időpontját követő három 
munkanapon belül nyilatkozik arról, hogy a  kiküldetés időtartama alatt részesült-e díjtalan ebédben, illetve 
vacsorában, továbbá – ha részére a napidíj teljes összegét előre kifizették – a kiküldetés befejező időpontját követő 
öt munkanapon belül visszafizeti a (11) bekezdésben meghatározott összeget.

 (13) A  napidíj összege után az  ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítő köztisztviselőt a  hatályos jogszabályoknak 
megfelelően terheli adó- és járulékfizetési kötelezettség.

34. §  [A határozott idejű áthelyezés]
 (1) A  különleges jogállású szerv, a  köztisztviselő és egy másik különleges jogállású szerv megállapodhat 

a  köztisztviselőnek a  másik szervhez történő határozott idejű áthelyezésében. A  köztisztviselő határozott idejű 
áthelyezésekor a kinevezést az áthelyezés idejére közös megegyezéssel módosítani kell. A határozott idő elteltével 
a köztisztviselőt vissza kell helyezni ahhoz a különleges jogállású szervhez, ahonnan áthelyezték.

 (2) A  határozott idejű áthelyezés a  közszolgálati jogviszonyt nem érinti. Az  áthelyezés időtartamára a  köztisztviselő 
a  kinevezésben foglalt illetményre és juttatásra jogosult az  áthelyezés helye szerinti szervtől, az  áthelyezés 
időtartama alatt az illetmény csak a köztisztviselő javára módosítható.
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35. §  [Az Európai Unió vagy nemzetközi szervezetek által finanszírozott fejlesztési programokban történő szakértői részvétel, 
Európai Unió Intézményeiben és nemzetközi szervezeteknél foglalkoztatott nemzeti szakértő]

 (1) A  különleges jogállású szerv és a  köztisztviselő megállapodhat abban, hogy a  köztisztviselő 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 köztisztviselő és a fejlesztési programok végrehajtásáért felelős szerv 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.

 (2) A  szakértőként, illetve nemzeti szakértőként történő foglalkoztatásról az  (1)  bekezdés szerinti szerv és a  küldő 
különleges jogállású szerv közötti megállapodás rendelkezik. A  köztisztviselő közszolgálati jogviszonya a  küldő 
különleges jogállású szervnél a nemzeti szakértőként történő foglalkoztatás ideje alatt folyamatosan fennáll.

 (3) A  köztisztviselő kinevezését az  (1)–(2)  bekezdésben foglalt tevékenység ellátásának időtartamára közös 
megegyezéssel módosítani kell. A  határozott idő elteltével a  köztisztviselőt vissza kell helyezni a  szakértői 
tevékenységet megelőzően általa betöltött álláshelyre.

 (4) Az (1)–(2) bekezdésben foglalt tevékenység ellátásának ideje alatt a köztisztviselő közszolgálati jogviszonya – a 39. § 
(3) bekezdésében foglalt kivétellel – nem szüntethető meg felmentéssel.

 (5) Az  (1)  bekezdés szerinti programban egyes részfeladatok végrehajtásáért felelős szakértőként részt vevő, 
a megvalósítás időtartama alatt esetileg a kedvezményezett országban tartózkodó köztisztviselőre a (3) bekezdést 
nem kell alkalmazni.

36. §  [A munkáltató személyében bekövetkező jogutódlás]
 (1) Nem kell a  köztisztviselő beleegyezése, ha – a  közszolgálati jogviszony és a  munkavégzés helye szerinti település 

megváltozása nélkül – a különleges jogállású szerv személyében jogutódlás miatt bekövetkezett változás indokolja 
a kinevezés módosítását.

 (2) Jogutódlás esetén az  annak időpontjában fennálló jogviszonyból származó jogok és kötelességek a  jogutódlás 
időpontjában a jogelőd – átadó – munkáltatóról a jogutód – átvevő – munkáltatóra szállnak át.

 (3) Az  átadó munkáltató az  átszállást megelőzően köteles tájékoztatni az  átvevő munkáltatót az  átszállással érintett 
jogviszonyokból, valamint a  tanulmányi szerződésekből származó jogokról és kötelezettségekről. A  tájékoztatás 
elmaradása az átvevő munkáltatóval szemben e jogviszonyokból származó igények érvényesítését nem érinti.

 (4) Az átvevő munkáltató az átszállást követő harminc napon belül a munkáltató azonosító adatainak közlésével köteles 
írásban tájékoztatni a köztisztviselőt a munkáltató személyében bekövetkezett változásról.

 (5) Ha a jogutódlás következtében a köztisztviselő feladatköre, illetménye vagy – az (1) bekezdésben foglaltak szerint – 
munkavégzésének helye megváltozik, az átvevő munkáltató az átszállást követő negyvenöt napon belül módosítja 
a köztisztviselő kinevezését.

 (6) A  köztisztviselőt az  (5)  bekezdésben meghatározott okból történő kinevezésmódosítás közlésétől számított 
négy munkanapon belül írásban benyújtott kérelmére a  39.  § (3)  bekezdés e)  pontja alapján – 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.

 (7) A  köztisztviselő (6)  bekezdés szerinti felmentése esetén a  kinevezés-módosítást megelőzően betöltött korábbi 
álláshelye szerinti illetményét kell alapul venni a felmentési időre járó illetmény, a végkielégítés, valamint az egyéb 
kifizetések összegének meghatározásakor.

37. §  [Végleges áthelyezés]
 (1) A közszolgálati jogviszony megszüntethető különleges jogállású szervekhez történő végleges áthelyezéssel.
 (2) A  különleges jogállású szerv, a  köztisztviselő és egy másik különleges jogállású szerv megállapodhat 

a  köztisztviselőnek a  másik különleges jogállású szervhez történő végleges áthelyezésében. Végleges áthelyezés 
esetén az  áthelyező különleges jogállású szerv a  hozzájárulást nem tagadhatja meg, feltéve, hogy a  megkeresés 
kézhezvétele és az áthelyezés kért időpontja közötti időtartam a két hónapot meghaladja.

 (3) Végleges áthelyezéskor a köztisztviselő az áthelyezést kezdeményező szervnél új kinevezést kap.
 (4) Végleges áthelyezés esetén a közszolgálati igazolást, valamint a köztisztviselő illetményét és egyéb járandóságait ki 

kell adni.
 (5) Végleges áthelyezés esetén a köztisztviselő jogviszonyát folyamatosnak kell tekinteni.
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VII. FEJEZET
A KÖZSZOLGÁLATI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE

38. §  [A közszolgálati jogviszony megszűnése]
 (1) A közszolgálati jogviszony megszűnik:

a) a kinevezésben foglalt határozott idő lejártával;
b) a köztisztviselő halálával;
c) e törvény erejénél fogva az e törvényben meghatározott esetekben;
d) a 70. életév betöltésével;
e) a különleges jogállású szerv jogutód nélküli megszűnésével;
f ) a hivatalvesztés fegyelmi büntetéssel;
g) ha a  köztisztviselő a  társadalombiztosítási szabályok alapján az  öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és 

az  öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte, kivéve, ha a  köztisztviselő kérelmére 
a jogviszonyt a különleges jogállású szerv fenntartja.

 (2) Ha a  közszolgálati jogviszony az  (1)  bekezdés e)  pontjában foglaltak alapján szűnik meg, a  köztisztviselő részére 
annak megfelelő összeget kell kifizetni, amely felmentése esetén a  munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés 
idejére járó illetményének felel meg, kivéve, ha felmentés esetén a  munkavégzés alóli mentesítés időtartamára 
a köztisztviselő illetményre nem lenne jogosult.

 (3) Ha a köztisztviselő
a) állam- vagy kormányközi nemzetközi szervezetnél,
b) az Európai Unió szerveinél
jogviszonyt létesít, közszolgálati jogviszonya az a) vagy b) pont szerinti jogviszony kezdete előtti napon megszűnik. 
A megszűnés időpontját a felek ettől eltérően is meghatározhatják.

 (4) Ha a  közszolgálati jogviszonyt létesítő személy a  közszolgálati jogviszony létesítését közvetlenül megelőzően 
a  kormányzati igazgatásról szóló 2018.  évi CXXV.  törvény (a  továbbiakban: Kit.) szerinti kormányzati szolgálati 
jogviszonyban állt, és e  jogviszonyának megszűnését vagy megszüntetését követő 30 napon belül létesít 
közszolgálati jogviszonyt, jogviszonyát folyamatosnak kell tekinteni.

 (5) Ha a  köztisztviselő a  közszolgálati jogviszonya megszűnését vagy megszüntetését követő 30 napon belül újabb 
közszolgálati jogviszonyt létesít, közszolgálati jogviszonyát folyamatosnak kell tekinteni.

39. §  [A közszolgálati jogviszony megszüntetése]
 (1) A közszolgálati jogviszony megszüntethető:

a) a felek közös megegyezésével;
b) áthelyezéssel a különleges jogállású szervek között;
c) lemondással;
d) felmentéssel;
e) azonnali hatállyal a próbaidő alatt.

 (2) A közszolgálati jogviszony felmentéssel akkor szüntethető meg, ha
a) az  Országgyűlés döntése vagy a  különleges jogállású szerv vezetőjének döntése alapján a  különleges 

jogállású szerv hivatali szervezetében létszámcsökkentést kell végrehajtani, és emiatt a  köztisztviselő 
álláshelye megszűnik;

b) megszűnt a különleges jogállású szervnek a köztisztviselő álláshelyén ellátott feladata;
c) átszervezés következtében a köztisztviselő álláshelye megszűnik;
d) a  köztisztviselő nyugdíjasnak minősül [kivéve, ha a  jogviszony a  38.  § (1)  bekezdés g)  pontja alapján 

megszűnt],
e) a  különleges jogállású szerv a  feladatok hatékonyabb biztosítása érdekében a  köztisztviselő álláshelyére 

másik köztisztviselőt alkalmaz.
 (3) A közszolgálati jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha

a) a köztisztviselő a hivatása gyakorlására érdemtelen,
b) a köztisztviselő munkavégzése nem megfelelő,
c) a köztisztviselő egészségügyi okból feladatai ellátására alkalmatlan,
d) a 24. § (7) bekezdése szerinti eset áll fenn,
e) a 29. § (7) bekezdése alapján, valamint a 36. § (6) bekezdésében meghatározott kinevezésmódosítás esetén 

a köztisztviselő azt kérelmezi,



8972 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 206. szám 

f ) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdésében foglalt feltételt 
a felmentési idő leteltekor teljesítő köztisztviselő kérelmezi,

g) a foglalkoztatást kizáró ok jut a munkáltató tudomására,
h) azt a köztisztviselő a 84. § (6) bekezdése alapján kéri.

 (4) A (3) bekezdés g) pontja alapján a különleges jogállású szerv a közszolgálati jogviszonyt – az (5) bekezdésben foglalt 
kivétellel – azonnali hatállyal megszünteti.

 (5) A  (3)  bekezdés g)  pontja alapján a  különleges jogállású szerv a  közszolgálati jogviszonyt a  20.  § (1)  bekezdése 
alapján azonnali hatállyal megszünteti és az érvénytelenség jogkövetkezményeit alkalmazza,
a) ha a köztisztviselő a 24. § (14) 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  24.  § (12)–(13)  bekezdése alapján vizsgálandó követelményeknek való 

megfelelést a  köztisztviselő 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.

 (6) A  közszolgálati jogviszonynak a  (4)  bekezdésben meghatározott okból történő megszüntetése esetén 
a köztisztviselőt felmentési idő és végkielégítés nem illeti meg. A megszüntetés okát és jogkövetkezményeit közölni 
kell a köztisztviselővel.

 (7) A  munkáltató a  felmentést köteles megindokolni. Az  indokolásból a  felmentés okának világosan ki kell tűnnie és 
a munkáltatónak kell bizonyítania, hogy a felmentés indoka valós és okszerű.

 (8) A (3) bekezdés c) pontjában meghatározott egészségügyi okból bekövetkező alkalmatlanság esetén a köztisztviselő 
akkor menthető fel, ha a hivatali szervezetben a képzettségének, besorolásának és egészségi állapotának megfelelő 
betöltetlen álláshely nincs, vagy ha az ilyen álláshelyre való áthelyezéséhez a köztisztviselő nem járul hozzá.

 (9) Ha a  különleges jogállású szerv jogutód nélkül szűnik meg, akkor a  közszolgálati jogviszony megszűnésével, 
valamint a 46. §-ban meghatározott feladatokkal kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket – ha jogszabály eltérően 
nem rendelkezik – a különleges jogállású szerv hozza meg.

 (10) A  társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.  évi LXXXI.  törvény 18.  § (2a)  bekezdésében foglalt feltétel 
megállapításához szükséges jogosultsági időt a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv jogszabály szerinti határozatával 
kell igazolni.

 (11) A munkáltató a határozatlan időtartamú jogviszony felmentéssel történő megszüntetését nem köteles indokolni, ha 
a köztisztviselő nyugdíjasnak minősül.

 (12) A köztisztviselő a  rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését egy évvel megelőzően a  (3) bekezdés f ) 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  köztisztviselő a  szolgálati időről kiállított hatósági bizonyítvány vagy más határozat másolatát – a  rá 
irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését legalább három hónappal megelőzően – benyújtja a munkáltatónak. 
A  munkáltató az  így tudomására jutott személyes adatokat a  (3)  bekezdés f )  pontjában meghatározott feltétel 
teljesülésének ellenőrzése céljából, legfeljebb a 91. § (4) bekezdésében meghatározott ideig kezelheti.

 (13) A  köztisztviselő a  (3)  bekezdés f )  pontjában meghatározott kérelmét a  rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár 
betöltésének napját megelőző harmadik hónap utolsó napjáig írásban nyújthatja be a munkáltatóhoz. A határidő 
elmulasztása miatt igazolás benyújtásának nincs helye, ebben az  esetben a  köztisztviselő jogviszonya annak 
a hónapnak az utolsó napján szűnik meg, amikor a köztisztviselő a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte 
és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte.

 (14) Ha a  munkáltató a  köztisztviselő jogviszonyát nem tartja fenn, a  köztisztviselő közszolgálati jogviszonya az  erről 
hozott döntés kézhezvétele hónapjának vagy – ha az  későbbi időpontra esik – annak a  hónapnak az  utolsó 
napján szűnik meg, amikor a köztisztviselő a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi teljes 
nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte.

 (15) A köztisztviselő a közszolgálati jogviszonyról bármikor lemondhat.
 (16) A  köztisztviselő lemondási ideje két hónap. A  felek ennél rövidebb időben is megállapodhatnak. Határozott idejű 

közszolgálati jogviszony esetén a lemondási idő nem terjedhet túl a kinevezésben meghatározott időtartamon.
 (17) Az érdemtelenség indoka kizárólag a köztisztviselő magatartásában, illetve a munkavégzésében megnyilvánuló és 

bizonyítható tény lehet.
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 (18) Érdemtelenségnek minősül, ha a köztisztviselő
a) a  munkahelyén kívül olyan magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy az  őt foglalkoztató különleges 

jogállású 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.
 (19) Az érdemtelenség jogcímén történő felmentés jogát a különleges jogállású 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.

 (20) Az  érdemtelenség megállapítására vonatkozó döntés meghozatala előtt a  köztisztviselőnek 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 különleges jogállású szervtől nem várható el.

 (21) A  (3)  bekezdés b)  pontjában foglalt felmentésre akkor kerülhet sor, ha a  köztisztviselő átlag alatti vagy 
elfogadhatatlan teljesítményszintet ér el.

 (22) A különleges jogállású szerv legkésőbb a felmentés közlésekor írásban tájékoztatja az állami foglalkoztatási szervet 
a  felmentéssel érintett köztisztviselők személyes adatairól, végzettségéről, szakképzettségéről, szakképesítéséről 
és az  illetményéről. A  tájékoztatási kötelezettség – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a  jogutód nélkül 
megszűnő különleges jogállású szerv felügyeleti szervét terheli.

 (23) A (22) bekezdésben foglalt tájékoztatási kötelezettség feltétele, hogy a felmentésre a (2) bekezdés a)–c) pontjában 
meghatározott okból kerüljön sor és a felmentéssel érintett köztisztviselők létszáma harminc napon belül
a) húsz főnél kevesebb köztisztviselő foglalkoztatása esetén legalább öt fő;
b) húsz fő vagy annál több, de száz főnél kevesebb köztisztviselő foglalkoztatása esetén legalább tíz fő;
c) száz fő vagy annál több, de háromszáz főnél kevesebb köztisztviselő foglalkoztatása esetén legalább 

a köztisztviselők 10%-a;
d) háromszáz fő vagy annál több köztisztviselő foglalkoztatása esetén legalább harminc fő.

 (24) A (23) bekezdés alkalmazása során a közszolgálati jogviszonyban és a munkaviszonyban állók létszámát össze kell 
számítani.

 (25) A (2) bekezdés e) pontja alapján abban az esetben szüntethető meg a jogviszony, ha a köztisztviselő által betöltött 
álláshelyre meghatározott feladatokban olyan változás következik be, amelynek hatékony ellátására a köztisztviselő 
iskolai végzettsége, szakképzettsége, szakképesítése, szakmai tapasztalata nem megfelelő, és a különleges jogállású 
szerv az álláshelyet más köztisztviselővel tölti be. A változás a különleges jogállású szerv érdekkörében felmerülő ok 
lehet. A különleges jogállású szerv érdekkörében felmerülő oknak minősül különösen, ha a szerv feladatellátásának 
jogszabályi változásával függ össze.

 (26) A  különleges jogállású szerv köteles felajánlani annak lehetőségét, hogy a  köztisztviselő a  feladatok ellátásához 
szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést az  iskolai végzettség, szakképzettség, 
szakképesítés megszerzéséhez az oktatási intézmény által biztosított határidőn belül megszerezze.

 (27) A  köztisztviselő jogviszonyát a  (2)  bekezdés e)  pontjában foglalt okból megszüntetni kizárólag abban az  esetben 
lehet, ha a foglalkoztató különleges jogállású szervnél a köztisztviselő iskolai végzettségének, szakképzettségének, 
szakképesítésének, szakmai tapasztalatának megfelelő, betölthető álláshely nincs, vagy az így felajánlott álláshelyet 
a köztisztviselő nem fogadja el.

 (28) A  felajánlandó álláshely meglétéről, annak hiányáról, illetve az  álláshely el nem fogadásának következményeiről 
a különleges jogállású szerv köteles írásban tájékoztatni a köztisztviselőt.

 (29) A (2) bekezdés e) pontja alapján történő felmentés indokolásának tartalmaznia kell, hogy
a) mi a különleges jogállású szerv érdekkörében felmerülő (25) bekezdés szerinti ok, és
b) mi az a további követelmény, amely az álláshely betöltéséhez szükséges, azonban a köztisztviselő azzal nem 

rendelkezik.
 (30) A (2) bekezdés e) pontja alapján történő felmentés nem alkalmazható, ha

a) az adott iskolai végzettség, szakképzettség, szakképesítés oktatási intézmény által biztosított határidőn belül 
történő megszerzésére a köztisztviselő kötelezettséget vállal, vagy

b) a  köztisztviselő iskolai végzettségének, szakképzettségének, szakképesítésének, szakmai tapasztalatának 
megfelelő, betölthető álláshelyet a köztisztviselő elfogadja.
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40. §  [A felmentési idő]
 (1) A felmentési idő két hónap.
 (2) A felmentési idő az (1) bekezdésben megállapított időhöz képest

a) a legalább egy gyermeket háztartásában nevelő köztisztviselő esetében harminc nappal,
b) a legalább három gyermeket háztartásában nevelő köztisztviselő esetében hatvan nappal
meghosszabbodik, ha azt a köztisztviselő kéri.

 (3) A  felmentési idő a  felmentési okmányban megjelölt napon kezdődik. A  felmentési idő legkorábban a  felmentés 
közlését követő napon kezdődhet.

 (4) Határozott idejű közszolgálati jogviszony megszüntetése esetén a  felmentési idő nem terjedhet túl azon 
az időponton, amikor a közszolgálati jogviszony a kinevezés értelmében felmentés nélkül is megszűnt volna.

 (5) A  köztisztviselőt a  felmentés időtartamának legalább a  felére a  munkavégzési kötelezettség alól mentesíteni kell, 
erre az időtartamra illetményre jogosult. A 51. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi szabály 
nem alkalmazható a  munkavégzési kötelezettség alól mentesített köztisztviselővel szemben. A  munkavégzés alól 
a köztisztviselőt a kívánságának megfelelően – legfeljebb két részletben – kell mentesíteni.

 (6) A  köztisztviselő a  munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés idejére járó illetményre havonta egyenlő 
részletekben jogosult.

 (7) A  kifizetett illetményt visszakövetelni nem lehet, ha a  köztisztviselőt a  munkavégzés alól végleg mentesítették és 
az illetmény fizetését kizáró körülmény a köztisztviselőnek a munkavégzés alóli mentesítése után következett be.

41. §  [A végkielégítés]
 (1) A köztisztviselőt – a (9) bekezdésben foglalt kivétellel – felmentése és a különleges jogállású szerv jogutód nélküli 

megszűnése esetén végkielégítés illeti meg.
 (2) A végkielégítés összege, ha a köztisztviselő közszolgálati jogviszonyban töltött ideje legalább

a) három év: egyhavi,
b) öt év: kéthavi,
c) nyolc év: háromhavi,
d) tíz év: négyhavi,
e) tizenhárom év: öthavi,
f ) tizenhat év: hathavi,
g) húsz év: nyolchavi
– a  felmentési idő kezdetekor vagy a  különleges jogállású szerv jogutód nélküli megszűnésekor irányadó  – 
illetményének megfelelő összeg. A  végkielégítés mértéke négyhavi illetmény összegével emelkedik, ha 
a  köztisztviselő közszolgálati jogviszonya az  öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzését megelőző öt éven 
belül szűnik meg. Nem illeti meg az emelt összegű végkielégítés a köztisztviselőt, ha valamelyik jogcímen korábban 
már emelt összegű végkielégítésben részesült. A  kifizetett végkielégítés összegét fel kell tüntetni a  közszolgálati 
igazoláson.

 (3) A  végkielégítés mértékének meghatározásakor csak a  közszolgálati jogviszonyban eltöltött időt lehet figyelembe 
venni.

 (4) A  határozott időre létesített közszolgálati jogviszony felmentéssel történő megszüntetése esetén a  végkielégítés 
összegének meghatározásánál a kinevezés és a felmentés közötti időtartamot kell figyelembe venni.

 (5) A (3) és (4) bekezdés alkalmazása szempontjából közszolgálati jogviszonyban töltött időnek minősül
a) a jogelőd munkáltatónál – ideértve jogviszonyváltás esetén az átadó munkáltatónál –,
b) áthelyezés esetén a  költségvetési szervnél kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati 

jogviszonyban, közszolgálati jogviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, hivatásos szolgálati 
jogviszonyban, szerződéses vagy hivatásos katonai szolgálati jogviszonyban, honvédelmi alkalmazotti 
jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati 
jogviszonyban, illetve 1992. július 1-jéig bármely munkáltatónál munkaviszonyban,

c) átminősítés esetén a hivatásos szolgálati vagy katonai szolgálati viszonyban
eltöltött idő is.

 (6) Az  (5)  bekezdésben meghatározottak kivételével a  végkielégítésre való jogosultság feltétele, hogy a  közszolgálati 
jogviszony folyamatosan fennálljon a jogviszony megszüntetéséig.
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 (7) A  végkielégítés összegének a  felére jogosult a  köztisztviselő, ha felmentésére azért került sor, mert a  39.  § 
(8) bekezdése szerinti áthelyezéséhez 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 kötelező heti munkaidejéhez képest rövidebb vagy hosszabb heti kötelező munkaidővel együttjáró 

álláshelyet ajánlanak fel,
c) a korábbi határozatlan idejű alkalmazás helyett határozott idejűt ajánlanak fel,
d) az  új munkahely és a  lakóhely között – tömegközlekedési eszközzel – történő oda- és visszautazás ideje 

naponta a három órát, illetve 10 éven aluli gyermeket nevelő köztisztviselő esetében a két órát meghaladja.
Az a) pont alkalmazása szempontjából a köztisztviselő besorolása szerinti illetményt kell figyelembe venni.

 (8) A végkielégítést a felmentési idő utolsó napján kell kifizetni.
 (9) Végkielégítésre nem jogosult a köztisztviselő, ha

a) legkésőbb a közszolgálati jogviszony megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül;
b) felmentésére a 39. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott okból került sor;
c) közszolgálati jogviszonya a 43. § szerint alakult át;
d) érdemtelenség jogcímén mentették fel,
e) a foglalkoztatást kizáró ok miatt mentették fel.

 (10) Ha a  köztisztviselő 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 korábbi munkáltatójának haladéktalanul köteles írásban bejelenteni,
b) a felmentési időből hátralevő idő tekintetében illetményre nem jogosult,
c) végkielégítésre nem jogosult, azonban új jogviszonyában a végkielégítés alapjául szolgáló időszak számítása 

során a  felmentéssel megszüntetett jogviszony alapján végkielégítésre jogosító idejét is számításba kell 
venni.

 (11) Ha a köztisztviselő a 38. § (5) bekezdése szerint új közszolgálati jogviszonyt létesít,
a) ha 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 korábbi munkáltató 
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.

42. §  [A felmentési védelem]
 (1) A munkáltató 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,
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, és
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  köztisztviselő csak akkor hivatkozhat, ha 

erről a  munkáltatót tájékoztatta. A  felmentés közlését követő köztisztviselői tájékoztatás esetén a  munkáltató 
a felmentést a közszolgálati jogviszony megszűnéséig 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) A keresőképtelen köztisztviselő munkáltató általi felmentése esetén a felmentési idő legkorábban a betegség miatti 
keresőképtelenség lejártát követő napon, legfeljebb azonban a  betegszabadság lejártát követő egy év elteltét 
követő napon kezdődik.
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 (6) Az  (5) bekezdésben meghatározott védelem nem vonatkozik a köztisztviselő jogviszonyának felmentéssel történő 
megszüntetésére, ha a köztisztviselő nyugdíjasnak minősül.

 (7) Az  (1)  bekezdésében meghatározott védelem nem vonatkozik a  köztisztviselő jogviszonyának felmentéssel 
történő megszüntetésére, ha a felmentést a 29. § (7) bekezdésében vagy a 84. § (6) bekezdésében foglaltak szerint 
a köztisztviselő kérelmezi.

 (8) Felmentési védelem nem illeti meg a köztisztviselőt a 39. § (3) bekezdés a) pontja szerinti érdemtelenség és a 39. § 
(4) bekezdése szerinti foglalkoztatást kizáró ok jogcímén történt felmentés esetén.

43. §  [A jogviszonyváltás]
Ha törvény rendelkezése folytán a  munkáltató egésze vagy egy része (szervezeti egysége, anyagi és nem anyagi 
erőforrásainak vagy feladat- és hatáskörének meghatározott csoportja) az  e  törvény hatálya alól egy másik 
törvény hatálya alá kerül, a szerv jogállását módosító törvényben rendelkezni kell a különleges jogállású szerv által 
foglalkoztatottak jogviszonyának átalakulásáról is.

44. §  [Eljárás a jogviszonymegszűnés, -megszüntetés esetén]
 (1) A  köztisztviselő jogviszonya megszüntetésekor, illetve megszűnésekor a  feladataival kapcsolatos iratait köteles 

átadni és a  különleges jogállású szervvel elszámolni. Az  átadás-átvétel és az  elszámolás feltételeit a  munkáltató 
köteles biztosítani.

 (2) A  jogviszony megszüntetésekor vagy megszűnésekor az  utolsó munkában töltött napon, de legkésőbb tizenöt 
napon belül a köztisztviselő illetményét és egyéb járandóságait – a 64. § (13) bekezdésében foglaltak kivételével – 
részére ki kell fizetni, valamint ki kell adni a  jogviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban előírt 
igazolásokat.

45. §  [Elhelyezkedési korlátozás]
 (1) A  felek megállapodása alapján a  köztisztviselő a  közszolgálati jogviszonya megszűnését követő két évig nem 

tanúsíthat olyan magatartást, amellyel a korábban őt foglalkoztató különleges jogállású szerv jogos érdekét sértené 
vagy veszélyeztetné.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti kötelezettség teljesítéséért a  különleges jogállású szerv a  közszolgálati jogviszony 
megszüntetésekor megfelelő mértékű ellenértéket fizet, amely nem lehet kevesebb, mint az azonos időszakra járó 
illetmény egyharmada.

 (3) Az  ellenérték összegének meghatározásánál különösen arra kell tekintettel lenni, hogy a  kötelezettség milyen 
mértékben akadályozza a  volt köztisztviselőt – elsősorban képzettségére és gyakorlatára tekintettel – újabb 
munkavégzésre irányuló jogviszony létesítésében.

 (4) Az elhelyezkedési korlátozás megszegése esetén a kötelezettség teljesítéséért fizetett ellenértéket vissza kell fizetni.
 (5) A  visszafizetés módjára és határidejére vonatkozó részletszabályokat a  különleges jogállású szerv vezetője 

szabályzatban állapítja meg.

VIII. FEJEZET
A KÖZSZOLGÁLATI JOGVISZONY TARTALMA

46. §  [A különleges jogállású szerv kötelezettségei]
 (1) A különleges jogállású szerv köteles

a) a  köztisztviselőt a  kinevezésében foglaltak és a  jogszabályok, illetve a  közszolgálati szabályzat szerint 
foglalkoztatni, részére az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani,

b) a munkavégzéshez szükséges feltételeket biztosítani,
c) a  köztisztviselő feladatainak ellátásához szükséges követelményeket (végzettség, szakképzettség, 

szakképesítés, tapasztalat, képességek) írásban rögzíteni,
d) a  feladatok ellátását úgy megszervezni, hogy a  köztisztviselő a  közszolgálati jogviszonyból eredő jogait 

gyakorolni, kötelezettségeit teljesíteni tudja,
e) a feladatok elvégzéséhez szükséges tájékoztatást és irányítást megadni,
f ) a munkáltató által előírt vagy engedélyezett, a köztisztviselő feladataival kapcsolatos indokolt és szükséges 

képzést és továbbképzést biztosítani;
g) a köztisztviselőnek az illetményt és egyéb járandóságait megfizetni,
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h) a  köztisztviselőnek a  közszolgálati jogviszonyból származó kötelezettségek teljesítése során indokoltan 
felmerült költségeit megtéríteni,

i) a köztisztviselő teljesítményét értékelni,
j) biztosítani annak lehetőségét, hogy a  köztisztviselő érdekképviseleti tevékenységével kapcsolatos jogait 

gyakorolhassa.
 (2) A köztisztviselőt csak olyan munkára lehet alkalmazni, amely testi alkatára vagy fejlettségére tekintettel rá hátrányos 

következményekkel nem járhat.
 (3) A  fogyatékossággal élő, illetve a  megváltozott munkaképességű köztisztviselő foglalkoztatása során 

a munkáltatónak gondoskodnia kell az észszerű alkalmazkodás feltételeinek biztosításáról.
 (4) A munkáltató köteles ingyenesen biztosítani a köztisztviselő alkalmassági vizsgálatát a munkába lépést megelőzően 

és a közszolgálati jogviszony fennállása alatt.
 (5) A különleges jogállású szerv hivatali szervezetének vezetője köteles az e törvényben meghatározott kérdésekben, 

valamint az általános munkáltatói szabályozási hatáskörébe tartozó kérdésekben közszolgálati szabályzatot kiadni.

47. §  [A köztisztviselő kötelezettségei]
 (1) A köztisztviselő köteles

a) feladatait a  köz érdekében a  jogszabályoknak, a  hivatásetikai elveknek és a  vezetői döntéseknek 
megfelelően, az általában elvárható szakértelemmel és gondossággal, pártatlanul és igazságosan, a kulturált 
ügyintézés szabályai szerint ellátni,

b) az előírt helyen és időben, munkára képes állapotban megjelenni,
c) munkaideje alatt – munkavégzés céljából, munkára képes állapotban – a munkáltató rendelkezésére állni,
d) vezetőkkel és munkatársakkal együttműködni,
e) munkáját személyesen ellátni, valamint általában olyan magatartást tanúsítani, hogy ez  más egészségét 

és testi épségét ne veszélyeztesse, munkáját ne zavarja, anyagi károsodását vagy helytelen megítélését ne 
idézze elő.

 (2) A köztisztviselő köteles felettese utasítását végrehajtani.
 (3) A köztisztviselő köteles felettese utasításának végrehajtását megtagadni, ha annak teljesítésével:

a) bűncselekményt, illetve szabálysértést valósítana meg;
b) más személy életét, testi épségét vagy egészségét, illetve a  környezetét közvetlenül és súlyosan 

veszélyeztetné.
 (4) A köztisztviselő az utasítás végrehajtását megtagadhatja, ha annak teljesítése

a) az életét, egészségét vagy testi épségét, közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné, vagy
b) jogszabályba, a munkáltató által kiadott normatív utasításba ütközne.

 (5) A köztisztviselő köteles az utasítást adó figyelmét felhívni, és egyben kérheti az utasítás írásba foglalását, ha az, vagy 
annak végrehajtása jogszabályba vagy a munkáltató által kiadott normatív utasításba ütközne, vagy teljesítése kárt 
idézhet elő és a  köztisztviselő a  következményekkel számolhat, vagy az  utasítás az  érintettek jogos érdekeit sérti. 
Az  utasítást adó felettes az  utasítás írásba foglalását nem tagadhatja meg. A  köztisztviselőt az  írásba foglalásra 
irányuló kérelme miatt hátrány nem érheti.

 (6) Ha az  utasítást adó a  köztisztviselőnek nem közvetlen felettese, akkor a  közvetlen felettes útján kell az  írásba 
foglalást kérni.

 (7) A köztisztviselő, ha felettese döntésével, illetve utasításával nem ért egyet, jogosult különvéleményét írásba foglalni. 
Emiatt hátrány nem érheti.

 (8) Az  utasítás jogszerű megtagadása nem menti fel a  köztisztviselőt az  alól, hogy munkavégzés céljából továbbra is 
rendelkezésre álljon, és a jogszerű utasításokat teljesítse.

 (9) Ha a köztisztviselő az utasítás teljesítésének jogszerű megtagadása következtében nem végez munkát, a kieső időre 
illetményre jogosult.

 (10) A  köztisztviselő a  munkáltató utasításától akkor térhet el, ha ezt a  munkáltató károsodástól való megóvása 
feltétlenül megköveteli és a  munkáltató értesítésére nincs mód. Az  utasítástól való eltérésről a  munkáltatót 
haladéktalanul tájékoztatni kell.

 (11) A köztisztviselő mentesül a rendelkezésre állási, illetve munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól
a) keresőképtelensége időtartamára,
b) a  jogszabály szerinti, az  emberi reprodukciós eljárással összefüggő, egészségügyi intézményben történő 

kezelés időtartamára,
c) kötelező orvosi vizsgálata időtartamára,
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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 ) hozzátartozója halálakor két munkanapra,
g) a  munkáltató által előírt vagy engedélyezett továbbképzésben és képzésben való részvételhez szükséges 

időre,
h) önkéntes, illetve létesítményi tűzoltói szolgálat ellátása időtartamára,
i) a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés időtartamára,
j) bíróság, illetve hatóság eljárásában való személyes részvételhez szükséges időtartamra,
k) a különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt indokolt távollét időtartamára,
l) e  törvényben, e  törvény végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint a  közszolgálati szabályzatban 

meghatározott időtartamra, továbbá
m) a munkáltató engedélye alapján.

48. §  [A köztisztviselő képzése, továbbképzése]
 (1) A  köztisztviselő jogosult és köteles a  munkáltató által előírt képzésben, továbbképzésben vagy átképzésben 

– ideértve a közigazgatási vezetőképzést is – (a továbbiakban együtt: továbbképzés) részt venni.
 (2) A továbbképzést – kivéve, ha jogszabály másként rendelkezik – a Nemzeti Közszolgálati Egyetem biztosítja.
 (3) A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a közszolgálati továbbképzési rendszer működtetése során

a) ellátja a továbbképzési programok fejlesztésével összefüggő feladatokat,
b) ellátja a közszolgálati továbbképzési és vezetőképzési programok megvalósításával összefüggő feladatokat,
c) ellátja a továbbképzési programok minőségügyi követelményeinek biztosításával összefüggő feladatokat,
d) tervszerűen és rendszeresen gondoskodik a  továbbképzések során közreműködő oktatók és vizsgáztatók 

szakmai, oktatás-módszertani és felnőttoktatói továbbképzéséről,
e) működteti a továbbképzési programok minősítésének rendszerét.

 (4) A  köztisztviselő a  (3)  bekezdésben meghatározott feladatok ellátásában, a  köztisztviselők továbbképzésének 
keretein belül oktatói, tananyag-fejlesztői, illetve oktatásszervezői feladatra munkaviszonyt is létesíthet.

 (5) A  köztisztviselőnek előírt továbbképzés és az  ezzel összefüggő beszámolási vagy vizsgakötelezettség teljesítése 
miatt kieső munkaidőre járó illetményét a különleges jogállású szerv köteles megtéríteni.

 (6) A  továbbképzés költségeit a  köztisztviselő köteles megtéríteni a  különleges jogállású szervnek, ha neki felróható 
okból a továbbképzést elmulasztja, illetve az előírt követelményeket nem teljesíti, vagy ha hivatalvesztés fegyelmi 
büntetéssel, érdemtelenség jogcímén alapuló felmentéssel szűnt meg a  közszolgálati jogviszonya, valamint arra 
figyelemmel szüntették meg közszolgálati jogviszonyát közös megegyezéssel, hogy a nemzetbiztonsági ellenőrzés 
alá eső álláshelyre történő áthelyezéséhez nem járult hozzá. Ha a köztisztviselő a továbbképzést a munkáltatónak 
felróható okból mulasztja el, illetve nem teljesíti, akkor a továbbképzés költségeit a munkáltató köteles megtéríteni. 
Nincs megtérítési kötelezettsége a  köztisztviselőnek az  iskolarendszeren kívüli kötelező továbbképzés költségei 
esetében, kivéve az idegen nyelvi képzést, valamint a külföldi képzést, továbbképzést.

 (7) Ha az (1) bekezdésben meghatározott képzés távoktatási módszertanra épül, a munkáltató munkaidőn túl tanulás 
céljából köteles biztosítani – a  munkáltató által meghatározott helyen és módon – a  köztisztviselő felkészülését 
támogató technikai feltételeket.

 (8) Ha a  köztisztviselő képzésben – ide nem értve az  (1)  bekezdés, valamint a  49.  § szerinti képzést – vesz részt 
és ez  érinti a  munkaidejét, köteles ezt engedélyeztetni a  munkáltatójával. A  munkáltató engedélye alapján 
a köztisztviselő mentesül a munkavégzési kötelezettsége alól a tanulmányok folytatásához szükséges időre, ennek 
időtartamára illetményre jogosult. A köztisztviselő köteles ledolgozni a tanulmányi célú mentesítés időtartamát.

 (9) A  mentesítés mértékét a  munkáltató az  oktatási intézmény által kibocsátott, a  kötelező iskolai foglalkozás és 
szakmai gyakorlat időtartamáról szóló igazolásnak megfelelően állapítja meg.

 (10) A  (9)  bekezdésben foglaltakon túl a  munkáltató vizsgánként – ha egy vizsganapon a  köztisztviselőnek több 
vizsgatárgyból kell vizsgáznia, vizsgatárgyanként – a  vizsga napját is beszámítva négy munkanapra köteles 
a  köztisztviselőt mentesíteni a  munkavégzési kötelezettsége alól. Vizsgának az  oktatási intézmény által 
meghatározott számonkérés minősül.

 (11) A diplomamunka (szak- és évfolyamdolgozat) elkészítéséhez a munkáltató tíz munkanapra köteles a köztisztviselőt 
mentesíteni a munkavégzési kötelezettsége alól.

 (12) A  munkáltató a  köztisztviselő kérésének megfelelően köteles a  (10)–(11)  bekezdés szerint mentesíteni 
a köztisztviselőt munkavégzési kötelezettsége alól.
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49. §  [A tanulmányi szerződés]
 (1) A  tanulmányi szerződésben a  munkáltató vállalja, hogy a  tanulmányok alatt támogatást nyújt, a  köztisztviselő 

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 közszolgálati jogviszonyát nem szünteti 
meg. A tanulmányi szerződést írásba kell foglalni.

 (2) Nem köthető tanulmányi szerződés
a) jogszabály vagy közszolgálati szabályzat alapján járó kedvezmények biztosítására, továbbá,
b) ha a tanulmányok elvégzésére a munkáltató kötelezte a köztisztviselőt.

 (3) Tanulmányi szerződést csak a munkáltatói jogkör gyakorlójának előzetes engedélyével köthet a köztisztviselő más 
különleges jogállású szervvel, illetve más munkáltatóval.

 (4) A  tanulmányi szerződésben meg kell határozni a  munkáltatót terhelő támogatás formáját és mértékét, továbbá 
– a támogatás mértékével arányosan – a köztisztviselő által a munkáltatónál kötelezően közszolgálati jogviszonyban 
töltendő idő tartamát, amely öt évnél hosszabb nem lehet.

 (5) A munkáltatónál közszolgálati jogviszonyban töltendő idő tartamába – a tanulmányi szerződés ellenkező kikötése 
hiányában – nem számít be a  közszolgálati jogviszony szünetelésének az  az esete, amelyre a  köztisztviselőt 
szabadság nem illeti meg.

 (6) A  munkáltató személyében bekövetkező változás esetén a  tanulmányi szerződésből származó jogok és 
kötelezettségek az átvevő munkáltatóra átszállnak.

 (7) Ha a  munkáltató a  támogatást nem biztosítja vagy egyéb lényeges szerződésszegést követ el, a  köztisztviselő 
mentesül a szerződésből folyó kötelezettségei alól.

 (8) Ha a  támogatásban részesülő köztisztviselő tanulmányait nem megfelelő eredménnyel folytatja, nem lép 
a  szerződés szerinti időpontban a  munkáltatónál munkába, illetve a  meghatározott időtartamot nem tölti le, 
vagy egyéb lényeges szerződésszegést követ el, a  munkáltató követelheti a  ténylegesen nyújtott támogatásnak 
megfelelő összeg megtérítését.

 (9) Ha a  támogatásban részesülő a  szerződésben kikötött időtartamnak csak egy részét nem tölti le, megtérítési 
kötelezettsége ezzel arányos.

 (10) 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.

 (11) A  köztisztviselő felmondása esetén a  munkáltató az  általa nyújtott támogatást visszakövetelheti. A  munkáltató 
a  támogatást arányosan követelheti vissza, ha a  köztisztviselő a  szerződésben kikötött tartamnak csak egy részét 
tölti le. A munkáltató felmondása esetén a támogatás nem követelhető vissza.

 (12) Az  (1)  bekezdés alkalmazásában a  közszolgálati jogviszony köztisztviselő általi megszüntetésének minősül 
a jogviszonynak a 39. § (1) bekezdés a) és c) pontja alapján történő megszüntetése.

 (13) A (8) bekezdést kell alkalmazni abban az esetben is, ha a köztisztviselő közszolgálati jogviszonya a 38. § (1) bekezdés 
f ) pontja alapján szűnik meg.

 (14) Bármely fél szerződésszegése esetén a  másik fél a  szerződésszegésből eredő esetleges kárát a  Ptk. 
szerződésszegéssel okozott károkért való felelősségre vonatkozó rendelkezései alapján érvényesítheti.

 (15) A felek tanulmányi szerződéssel kapcsolatos személyiségi jogainak megsértése esetén jogkövetkezményként a Ptk. 
2:51.–2:53. §-át kell alkalmazni.

50. §  [A köztisztviselői hivatás etikai alapelvei]
 (1) A  köztisztviselőre vonatkozó hivatásetikai alapelvek különösen a  hűség és elkötelezettség, a  nemzeti érdekek 

előnyben részesítése, az  igazságos és méltányos jogszolgáltatás, a  méltóság és tisztesség, az  előítéletektől való 
mentesség, a  pártatlanság, a  felelősségtudat és szakszerűség, az  együttműködés, az  intézkedések megtételére 
irányuló arányosság és a védelem.

 (2) Az  (1)  bekezdésben foglalt hivatásetikai alapelveken túlmenően a  vezetőkkel szemben további etikai alapelvek 
különösen a példamutatás, a szakmai szempontok érvényesítése és a számonkérési kötelezettség.

 (3) A  hivatásetikai alapelvek részletes tartalmát, valamint az  etikai eljárás szabályait a  különleges jogállású szerv 
vezetője állapítja meg. Az etikai vétséget elkövető köztisztviselővel szemben kiszabható büntetés a figyelmeztetés 
vagy a megrovás.

 (4) A  kölcsönös együttműködési kötelezettség és a  III. Fejezetben foglalt alapelvek maradéktalan érvényesülése 
érdekében a köztisztviselő köteles a munkáltatóját tájékoztatni arról, ha vele szemben közvádra üldözendő bűntett 
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megalapozott gyanúját közölték. A  kötelezett a  munkáltatót erről a  megalapozott gyanú közlését követő tizenöt 
napon belül köteles írásban tájékoztatni, e határidő elmulasztása esetén a köztisztviselő igazolással élhet.

 (5) Igazolásnak nincs helye akkor, ha a  büntetőeljárásról a  munkáltató tudomást szerzett, kivéve, ha a  köztisztviselő 
a  tájékoztatási kötelezettségének önhibáján kívül nem tud eleget tenni, ez  esetben a  (4)  bekezdésben foglalt 
határidőt az akadály elhárulását követő naptól kell számítani.

 (6) A (4) bekezdés szerinti esetben nincs helye az etikai eljárás lefolytatásának.

51. §  [Együttalkalmazási tilalom, összeférhetetlenség]
 (1) Nem létesíthető közszolgálati jogviszony, ha a  köztisztviselő ezáltal hozzátartozójával irányítási (felügyeleti), 

ellenőrzési vagy elszámolási kapcsolatba kerülne.
 (2) A  köztisztviselő további jogviszonyt – 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 – csak 
a  munkáltatói jogkör gyakorlójának előzetes engedélyével létesíthet. A  gyakorolható tevékenység végzésére 
irányuló jogviszonyt, valamint a közérdekű önkéntes tevékenység végzésére irányuló jogviszonyt, annak létesítését 
megelőzően a  munkáltatói jogkör gyakorlójának írásban be kell jelenteni, ha e  jogviszony keretében végzett 
tevékenység a köztisztviselő álláshely szerinti feladataival közvetlenül összefügg.

 (3) A köztisztviselő a (2) 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 köztisztviselő beosztás szerinti munkaidejével.

 (4) A köztisztviselő
a) nem folytathat olyan tevékenységet, nem tanúsíthat olyan magatartást, amely hivatalához méltatlan, vagy 

amely pártatlan, befolyástól mentes tevékenységét veszélyeztetné;
b) 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;
c) nem lehet gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő, illetve felügyelőbizottsági tag, kivéve, ha a gazdasági 

társaság önkormányzati, köztestületi többségi tulajdonban, vagy a (10) bekezdés f ) pontja szerinti szervezet 
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.

 (5) Nem keletkeztet összeférhetetlenséget az  olyan állami befolyás gyakorlása következtében gazdasági társaságban 
vagy más szervezetben keletkező vezető tisztségviselői, illetve felügyelőbizottsági, audit bizottsági tagság, 
amelynek alapja az  államháztartás, illetve a  pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítése érdekében hozott 
állami intézkedés, különös tekintettel az állami tőkeemelésre, kölcsönnyújtásra, kezesség-, illetve garanciavállalásra.

 (6) Nem keletkeztet összeférhetetlenséget a  nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenység, ha a  köztisztviselő 
és a  digitális megoldások exportjával és programjának fejlesztésével összefüggő feladatok koordinációját ellátó 
szervezet közötti, erre irányuló megállapodást a  munkáltató előzetesen engedélyezi és a  tevékenység időtartama 
tárgyévenként a hat hónapot nem haladhatja meg.

 (7) A  köztisztviselő köteles haladéktalanul írásban bejelenteni, ha vele szemben törvényben meghatározott 
összeférhetetlenségi ok merül fel, illetve ha közszolgálati jogviszonyának fennállása alatt összeférhetetlen 
helyzetbe kerül. A  munkáltatói jogkör gyakorlója köteles haladéktalanul írásban felszólítani a  köztisztviselőt 
az  összeférhetetlenség megszüntetésére (összeférhetetlenség megszüntetésére irányuló írásbeli felszólítás). Ha 
a  köztisztviselő az  összeférhetetlenséget a  felszólítás kézbesítésétől számított harminc napon belül nem szünteti 
meg, közszolgálati jogviszonya megszűnik.

 (8) Ha az  (1)  bekezdés szerinti összeférhetetlenség a  közszolgálati jogviszony fennállása alatt keletkezik, akkor 
az  érintettek megegyezése hiányában a  munkáltatói jogkör gyakorlója dönti el, hogy melyik köztisztviselőnek 
szűnik meg a közszolgálati jogviszonya.

 (9) A  vezetői álláshelyet betöltő köztisztviselő a  gyakorolható tevékenység, valamint a  (4)  bekezdés c)  pontja szerint 
kivételesen folytatható tevékenység végzésére irányuló jogviszony kivételével további jogviszonyt nem létesíthet.

 (10) A  (9)  bekezdésben foglaltaktól eltérően a  vezetői álláshelyet betöltő köztisztviselő a  munkáltatói jogkör 
gyakorlójának az előzetes engedélye alapján
a) viselhet egyesületben, érdekképviseleti szervezetben, valamint szövetkezetben tisztséget,
b) folytathat közérdekű önkéntes tevékenységet,
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c) lehet alapítvány, közalapítvány kezelő szervezetének tagja, illetve elnöke,
d) elláthat edzői, versenybírói játékvezetői tevékenységet,
e) folytathat tanszékvezetői tevékenységet,
f ) lehet állami alapító vagy az  általa létrehozott szervezet által önállóan, vagy más állami alapítóval, 

állami alapító által létrehozott szervezettel vagy államháztartáson kívüli szervezettel közösen alapított  
(köz)alapítványban felügyelő bizottsági tag,

g) lehet felsőoktatási intézmény oktatási feladatokat is ellátó belső szervezeti egységének vezetője,
h) létesíthet önkéntes tartalékos katonai szolgálati viszonyt.

 (11) Vezetői álláshelyet betöltő köztisztviselő összeférhetetlenségére a  (9) és (10)  bekezdésben meghatározottakon 
túlmenően egyebekben a köztisztviselőre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

 (12) A (4) bekezdés c) pontját és a (6) bekezdést a vezetői álláshelyet betöltő köztisztviselő esetében akkor is alkalmazni 
kell, ha a tisztségviselés, a tagság ellátása további jogviszony létesítésével jár.

52. §  [Teljesítményértékelés]
 (1) A  köztisztviselő munkateljesítményét a  munkáltató írásban értékelheti. A  teljesítményértékelés szükség szerint, 

a munkáltató mérlegelése alapján végezhető el.
 (2) A köztisztviselő kérelme esetén a munkateljesítményét tárgyévben egyszer értékelni kell.
 (3) A teljesítményértékelés alapján a köztisztviselő

a) illetménye az  adott besorolási kategóriához tartozó összeghatáron belül legfeljebb 20%-kal csökkenthető, 
illetve legfeljebb 30%-kal növelhető,

b) részére teljesítményelismerés fizethető.
 (4) A köztisztviselő teljesítményértékelésének szabályait a különleges jogállású szerv vezetője szabályzatban határozza 

meg.
 (5) A teljesítményértékelés megsemmisítése iránt a köztisztviselő közszolgálati jogvitát kezdeményezhet.

IX. FEJEZET
A MUNKAIDŐ, A PIHENŐIDŐ, A SZABADSÁG

53. §  [A munkaidő, a munkarend, a munkaidőkeret]
 (1) A  munkáltató a  munkavégzés rendjét, a  munkaidő-beosztás szabályait a  különleges jogállású 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 munkáltató 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 munkáltató 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 köztisztviselőre irányadó napi munkaidő mértékével kell figyelembe venni.

 (7) A munkaidőkeret tartama legfeljebb négy hónap vagy tizenhat hét.
 (8) A  munka jellegétől függően a  munkáltató meghatározhatja a  teljes munkaidőből kötelezően a  munkahelyen 

töltendő idő tartamát, továbbá az ezen időtartam alatti munkavégzés egyes sajátos szabályait.

54. §  [A munkaidő-beosztás egyes szabályai]
 (1) A munkaidő-beosztás szabályait (munkarend) – a munkavégzés rendjének megszervezésével kapcsolatos általános 

előírások figyelembevételével – a munkáltató állapítja meg.
 (2) A  köztisztviselőre a  kinevezéstől eltérő foglalkoztatás eseteiben a  munkavégzés helye szerinti munkarend 

az irányadó.
 (3) A munkáltató a munkaidőt az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményére, valamint a munka jellegére 

figyelemmel osztja be.
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 (4) A köztisztviselő munkaidő-beosztását a munkáltató az általános munkarendtől eltérően is megállapíthatja.
 (5) A köztisztviselő beosztás szerinti napi munkaideje – a részmunkaidőt kivéve – négy óránál rövidebb nem lehet.
 (6) A köztisztviselő beosztás szerinti

a) napi munkaideje legfeljebb tizenkét óra,
b) heti munkaideje legfeljebb negyvennyolc óra
lehet.

 (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  köztisztviselő beosztás szerinti munkaidejébe a  meghatározott rendkívüli munkaidő tartamát is bele kell 

számítani.
 (9) A  köztisztviselő 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  munkáltató – a  felek megállapodása alapján – a  napi munkaidőt két részletben is beoszthatja (osztott napi 

munkaidő), amelyek között legalább két óra pihenőidőt kell biztosítani.

55. §  [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 különleges jogállású 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 köztisztviselő számára osztható be.

 (3) A  különleges jogállású 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 köztisztviselőkre is alkalmazni kell.

56. §  [A munkaközi szünet és a pihenőidő]
 (1) Ha a  napi munkaidő a  hat órát meghaladja, a  köztisztviselő részére a  munkaidőn túl – a  munkavégzés 

megszakításával – napi harminc perc, valamint minden további három óra munkavégzés után a  köztisztviselő 
részére legalább húsz perc munkaközi szünetet kell egybefüggően biztosítani.

 (2) A  köztisztviselőnek 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.
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 (4) A köztisztviselő részére a napi munkájának befejezése és a következő napi munkakezdés között legalább tizenegy 
óra egybefüggő pihenőidőt (napi pihenőidő) kell biztosítani.

 (5) A köztisztviselőt a készenlétet követően, ha munkát nem végzett, nem illeti meg pihenőidő.
 (6) A köztisztviselőt hetenként két egymást követő pihenőnap illeti meg, ezek közül az egyiknek vasárnapra kell esnie 

(heti pihenőnap).

57. §  [A rendkívüli munkaidő]
 (1) Rendkívüli esetben a köztisztviselő 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 köztisztviselőnek 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 köztisztviselő az engedélyezett távollét idejét a munkáltatóval történt 
megállapodás alapján ledolgozza.

 (4) A rendkívüli munkaidőt a köztisztviselő kérése esetén írásban kell elrendelni. Az ilyen munkavégzés elrendelésének, 
nyilvántartásának és elszámolásának rendjét a munkáltató 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 köztisztviselő számára, vagy
b) az (5) bekezdésben meghatározott esetben
rendelhető el.

 (7) A  rendkívüli munkaidő elrendelése nem veszélyeztetheti a  köztisztviselő 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 közszolgálati jogviszony

a) év közben kezdődött,
b) határozott időre jött létre, illetve
c) részmunkaidőre jött létre.

58. §  [Az ügyelet és a készenlét]
 (1) Rendkívüli esetben a köztisztviselő 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 köztisztviselő a rendelkezésre állás tartama alatt köteles munkára képes állapotát megőrizni és a hivatali szervezet 
vezetőjének utasítása szerint munkát végezni.

 (4) A  munkáltató a  köztisztviselő számára meghatározhatja a  rendelkezésre állás helyét (ügyelet), egyébként 
a  tartózkodási helyét a  köztisztviselő határozza meg oly módon, hogy a  hivatali szervezet vezetőjének utasítása 
esetén haladéktalanul rendelkezésre álljon (készenlét).

 (5) A rendelkezésre állás elrendelésére az 57. § (4) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.
 (6) A rendelkezésre állás időtartamát legalább egy héttel korábban, egy hónapra előre közölni kell. Ettől a munkáltató 

– 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.
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 (9) Készenlét a  heti pihenőnap (heti pihenőidő) időtartama alatt csak a  köztisztviselő hozzájárulásával rendelhető el, 
ha az  elrendelést megelőző százhatvannyolc órás időszakban a  köztisztviselő a  heti pihenőnapján készenlétet 
teljesített.

59. §  [A rendkívüli munkaidő, az  ügyelet, a  készenlét, valamint a  munkaszüneti napi rendes munkaidőben történő 
munkavégzés ellenértéke]

 (1) A köztisztviselőt rendkívüli munkaidő teljesítése esetén annak időtartamával azonos mértékű szabadidő illeti meg.
 (2) Az (1) bekezdéstől eltérően a köztisztviselőnek

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  köztisztviselőt a  napi munkaidőn túl teljesített ügyeletért, készenlétért legfeljebb annak időtartamával 
megegyező mértékű szabadidő illeti meg. Ha az  ügyeletre, készenlétre a  köztisztviselő heti pihenőnapján, illetve 
munkaszüneti napon kerül sor, részére a (2) bekezdés szerinti szabadidő jár.

 (4) A rendszeresen rendkívüli munkaidőt teljesítő köztisztviselő számára legfeljebb évi huszonöt munkanap szabadidő-
átalány állapítható meg.

 (5) A vezetői álláshelyet betöltő köztisztviselő részére akkor jár a rendkívüli munkaidőért szabadidő, illetve szabadidő-
átalány, ha ezt a közszolgálati szabályzat megállapítja.

 (6) Munkaszüneti napon rendes munkaidőben történő munkavégzésre kötelezett köztisztviselőt 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  köztisztviselő 
kifizetéskori illetményének a szabadidőre járó arányos összege.

60. §  [A távmunka]
 (1) A  távmunka a  foglalkoztató különleges jogállású 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) Távmunkavégzés esetén a kinevezésnek tartalmaznia kell
a) a köztisztviselő távmunkavégzés keretében történő foglalkoztatását,
b) a  munkáltató és a  távmunkát végző köztisztviselő közötti, a  szolgálati jogviszonyból származó jogok 

gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges kapcsolattartás feltételeit,
c) a  távmunkavégzéssel összefüggésben a  távmunkát végző köztisztviselőnél szükségesen és indokoltan 

felmerült költség elszámolásának módját.
 (3) Eltérő megállapodás hiányában a  munkavégzéshez, valamint a  kapcsolattartáshoz szükséges eszközöket 

a munkáltató biztosítja.
 (4) A  távmunkavégzésre vonatkozó részletszabályokat a  különleges jogállású szerv vezetője szabályzatban állapítja 

meg.
 (5) A  munkáltató előírhatja, hogy az  általa biztosított számítástechnikai vagy elektronikus eszközt a  köztisztviselő 

kizárólag a munkavégzéshez használhatja.
 (6) A  munkáltató a  távmunkát végző köztisztviselőnek minden olyan tájékoztatást köteles megadni, amelyet más 

köztisztviselőnek biztosít.
 (7) A munkáltató tájékoztatja a köztisztviselőt

a) a munkáltató általi ellenőrzés szabályairól,
b) a számítástechnikai vagy elektronikus eszköz használata korlátozásának szabályairól.

 (8) A munkáltató 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  köztisztviselő, valamint a  munkavégzés helyeként szolgáló ingatlant használó más személy számára aránytalan 
terhet.
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61. §  [Az otthoni munkavégzés]
 (1) A köztisztviselő és a munkáltató megállapodása esetén a köztisztviselő a munkáját a munkavégzés rendes helyétől 

eltérően a lakó-, illetve tartózkodási helyén is végezheti.
 (2) Ha az  (1)  bekezdés szerinti megállapodás ettől eltérően nem rendelkezik, a  köztisztviselő a  munkát a  saját 

eszközeivel végzi.
 (3) 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  különleges jogállású szerv vagy 
a köztisztviselő számára aránytalan sérelemmel.

 (4) 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.

 (5) Az  otthoni munkavégzés során történt balesetre nem alkalmazhatóak a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 
szóló törvény üzemi balesetre vonatkozó rendelkezései.

 (6) Az otthoni munkavégzés részletes szabályait a különleges jogállású szerv vezetője szabályzatban állapítja meg.

62. §  [Az egyes köztisztviselői 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 köztisztviselő 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  köztisztviselő beosztás szerinti napi munkaideje éjszakai 
munkavégzés során a nyolc órát nem haladhatja meg.

63. §  [A szabadság]
 (1) A  köztisztviselőnek a  munkában töltött idő alapján minden naptári évben 20 munkanap alapszabadság jár és 

az  alapszabadságon felül évente a  (3)–(15)  bekezdésben 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 47. § (11) bekezdés a), b), h) és k) pontjában meghatározott esetek, valamint
f ) minden olyan munkában nem töltött idő, amelyre a köztisztviselő illetményre jogosult.

 (3) A  69.  § (1)  bekezdése szerinti különleges jogállású szerv köztisztviselője az  (1)  bekezdés szerinti alapszabadságán 
felül az általa betöltött álláshely besorolásától függően évente:
a) tanácsos besorolásnál három munkanap,
b) vezető-tanácsos besorolásnál öt munkanap,
c) főtanácsos besorolásnál hét munkanap,
d) vezető-főtanácsos besorolásnál kilenc munkanap
pótszabadságot vehet igénybe.

 (4) A  69.  § (2)  bekezdése szerinti különleges jogállású szerv köztisztviselője az  (1)  bekezdés szerinti alapszabadságán 
felül az általa betöltött álláshely besorolásától függően évente:
a) tanácsos besorolásnál három munkanap,
b) vezető-tanácsos besorolásnál öt munkanap,
c) főtanácsos I. besorolásnál hét munkanap,
d) főtanácsos II. besorolásnál nyolc munkanap,
e) vezető-főtanácsos besorolásnál kilenc munkanap
pótszabadságot vehet igénybe.

 (5) A  vezetői álláshelyet betöltő köztisztviselő a  (3) és (4)  bekezdésben szereplő pótszabadság helyett vezetői 
pótszabadságot vehet igénybe, amelynek mértéke évente:
a) nem önálló szervezeti egység vezetője esetén öt munkanap,
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b) önálló szervezeti egység vezetője esetén tíz munkanap,
c) a  különleges jogállású szerv vezetője és annak helyettese esetén a  különleges jogállású szervet létrehozó 

törvényben meghatározott mértékű.
 (6) Ha a föld alatt állandó jelleggel, illetve az ionizáló sugárzásnak kitett munkahelyen dolgozó köztisztviselő naponta 

legalább három órán keresztül tevékenységét ionizáló sugárzásnak kitett munkakörülmények között végzi, 
évenként öt munkanap pótszabadságot, ha pedig a  köztisztviselő 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  köztisztviselőt is, akit rendszeres kettős egészségi ártalomnak kitett munkahelyen 
foglalkoztatnak, feltéve, hogy az egyik egészségi ártalom sugárártalom.

 (8) A köztisztviselő, 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,

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.

 (9) A köztisztviselő 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.

 (10) A (9) bekezdés szerinti pótszabadság fogyatékkal élő gyermekenként két munkanappal nő.
 (11) A pótszabadságra való jogosultság szempontjából a gyermeket először a születésének évében, utoljára pedig abban 

az évben kell figyelembe venni, amelyben a tizennyolcadik életévét betölti.
 (12) 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.

 (13) A  nagyszülő unokája születése esetén öt munkanap pótszabadságot vehet igénybe legkésőbb a  születést követő 
második hónap végéig, amelyet kérésének megfelelő időpontban kell kiadni. A  pótszabadság igénybevételéhez 
a  különleges jogállású szerv jogosult a  köztisztviselő unokájának természetes személyazonosító adatait 
a közszolgálati nyilvántartásban kezelni.

 (14) A köztisztviselő részére első házassága megkötése alkalmából legkésőbb a házasságkötést követő második hónap 
végéig öt munkanap pótszabadság jár.

 (15) A pótszabadságot
a) a  (9) és (10) bekezdés szerinti esetben a gyermek mindkét köztisztviselő szülője jogosult igénybe venni, ha 

a gyermekkel közös háztartásban él,
b) a (13) bekezdés szerinti esetben minden köztisztviselő nagyszülő jogosult igénybe venni.

64. §  [A szabadság kiadása]
 (1) A szabadságot az esedékességének évében kell kiadni és kivenni.
 (2) A munkáltató

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 köztisztviselő 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.
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 (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 köztisztviselő rendelkezik.
 (6) A pótszabadság – a 63. § (9), (12)–(14) bekezdése szerinti pótszabadság kivételével – abban az esetben adható ki és 

vehető igénybe, ha az alapszabadság már kiadásra került.
 (7) A  munkáltató a  köztisztviselőt – a  (3)  bekezdésben foglaltakra figyelemmel – megfelelő időn belül tájékoztatja 

a még igénybe nem vett szabadság mértékéről és az igénybevétel lehetőségének határidejéről.
 (8) A  munkáltató a  köztisztviselő 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  köztisztviselőnek a  megszakítással összefüggésben felmerült kárát, 
illetve költségeit a különleges jogállású szerv köteles megtéríteni.

 (9) A szabadság kiadásánál a munkarend (munkaidő-beosztás) szerinti munkanapokat kell figyelembe venni.
 (10) A  köztisztviselő részére a  szabadság arányos része jár, ha a  közszolgálati 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 köztisztviselői igény elévülése a  közszolgálati jogviszony megszűnésének 

napján kezdődik.
 (13) A  közszolgálati jogviszony megszűnése és megszüntetése esetén, ha a  munkáltató az  arányos szabadságot nem 

adta ki, az arányos szabadságot – ha a köztisztviselőnek van fennmaradó szabadsága – a  jogviszony megszűnését 
követő 40. napon kell megváltani, kivéve, ha a  közszolgálati jogviszony megszűnését vagy megszüntetését 
követően létrehozott jogviszonyt a  37.  § (5)  bekezdése vagy a  38.  § (5)  bekezdése alapján folyamatosnak kell 
tekinteni.

 (14) Annak a  köztisztviselőnek, 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 köztisztviselő két pihenőnapját, valamint a munkaszüneti napot.

 (16) Ha a  köztisztviselő a  közszolgálati jogviszonya megszűnéséig több szabadságot vett igénybe annál, mint ami 
a különleges jogállású szervnél töltött időre megilletné, a különbözetre kifizetett illetményt köteles visszafizetni.

 (17) Nem követelhető vissza a túlfizetés, ha a közszolgálati jogviszony a köztisztviselő nyugdíjasnak minősülése, halála, 
vagy a különleges jogállású szerv jogutód nélküli megszűnése miatt szűnt meg.

 (18) Ha a köztisztviselő az esedékesség évében a részére járó szabadságnál több szabadságban részesült, a köztisztviselő 
a következő évben arányosan kevesebb szabadságra jogosult.

 (19) A fél napot elérő töredéknap egész munkanapnak számít.
 (20) Ha a  szabadság mértékét érintő változásra év közben kerül sor, akkor a  köztisztviselő számára az  alapszabadság 

arányos része jár, illetve a pótszabadság arányos része vehető igénybe.
 (21) A köztisztviselőnek a szabadság kivételére vonatkozó igényét a szabadság kezdete előtt legkésőbb tizenöt nappal 

be kell jelentenie. Ha a köztisztviselőt érintő olyan körülmény merül fel, amely miatt a munkavégzési kötelezettség 
teljesítése számára személyi, illetve családi körülményeire tekintettel aránytalan vagy jelentős sérelemmel járna, 
a köztisztviselő erről haladéktalanul értesíti a munkáltatót. Ebben az esetben a munkáltató a szabadságot a tizenöt 
napos bejelentési határidőre vonatkozó szabály mellőzésével köteles kiadni. A  köztisztviselő a  hivatali szervezet 
vezetőjének felszólítása esetén a körülmény fennállását a munkába állásakor haladéktalanul igazolni köteles.

 (22) Ha a  köztisztviselő 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.

65. §  [A betegszabadság]
 (1) A munkáltató a köztisztviselő számára a betegség miatti igazolt keresőképtelenség időtartamára naptári évenként 

tizenöt munkanap betegszabadságot ad ki.
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 (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 közszolgálati jogviszony esetén a köztisztviselő a betegszabadság arányos részére jogosult.
 (4) A  betegszabadság kiadásánál a  64.  §-ban foglalt rendelkezéseket kell azzal az  eltéréssel alkalmazni, hogy 

ha a  köztisztviselő a  munkaszüneti nap miatt mentesülne a  munkavégzési kötelezettsége alól, ezt a  napot 
munkanapként kell figyelembe venni.

 (5) A betegszabadság tekintetében a 64. § (19) bekezdése megfelelően irányadó.

66. §  [A szülési szabadság és a fizetés nélküli szabadság]
 (1) Az  anya egybefüggő huszonnégy hét szülési szabadságra jogosult azzal, hogy ebből két hetet köteles igénybe 

venni.
 (2) A szülési szabadság annak a nőnek is jár, aki a gyermeket örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette.
 (3) 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.
 (4) A szülési szabadságot – eltérő megállapodás hiányában – úgy kell kiadni, hogy legfeljebb négy hét a szülés várható 

időpontja elé essen.
 (5) 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.

 (6) A  szülési szabadság időtartamát, a  kifejezetten munkavégzéshez kapcsolódó jogosultságot kivéve, munkában 
töltött időnek kell tekinteni.

 (7) A  köztisztviselő a  gyermeke harmadik életéve betöltéséig – a  gyermek gondozása céljából – fizetés nélküli 
szabadságra jogosult, amelyet a köztisztviselő kérésének megfelelő időpontban kell kiadni.

 (8) A köztisztviselő – 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 köztisztviselő kérésének megfelelő időpontban kell kiadni.

 (9) Az (1)–(8) bekezdésben meghatározott szabadság megszűnik
a) a gyermek halva születése esetén,
b) ha a gyermek meghal, a halált követő tizenötödik napon,
c) ha a  gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték, átmeneti vagy tartós nevelésbe vették, továbbá harminc 

napot meghaladóan bentlakásos szociális intézményben helyezték el, a gyermek elhelyezését követő napon.
 (10) A (9) bekezdésben megjelölt esetben a szabadság időtartama – a szülést követően – hat hétnél rövidebb nem lehet.
 (11) A köztisztviselőnek gyermeke személyes gondozása érdekében – a (7) bekezdésben foglaltakon túl – fizetés nélküli 

szabadság jár a gyermek tizedik életéve betöltéséig a gyermekgondozási segély, gyermekgondozást segítő ellátás 
folyósításának időtartama alatt.

 (12) A köztisztviselőnek 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.

 (13) A  köztisztviselőnek fizetés nélküli szabadság jár a  tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés 
időtartamára.

 (14) A  köztisztviselőnek fizetés nélküli szabadság engedélyezhető a  nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenység 
időtartamára.

 (15) A  köztisztviselő a  fizetés nélküli szabadság igénybevételét legalább tizenöt nappal korábban köteles írásban 
bejelenteni.

 (16) A  fizetés nélküli szabadság a  köztisztviselő által megjelölt időpontban, de legkorábban a  szabadság 
megszüntetésére irányuló jognyilatkozat közlésétől számított harmincadik napon szűnik meg.

 (17) A  (15) és (16)  bekezdés határidőre vonatkozó rendelkezéseit nem kell alkalmazni a  (13)  bekezdés szerinti fizetés 
nélküli szabadságra.

67. §  [Az igazgatási szünet]
 (1) A különleges jogállású szerv vezetője meghatározhatja azt az  időszakot (igazgatási szünet), amely alatt lehetőség 

szerint ki kell adni az esedékessége évére járó szabadság azon részét, amellyel a munkáltató rendelkezik.
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 (2) A  munkáltató az  igazgatási szünet alatt a  szabadságot úgy adja ki, hogy biztosítja a  zavartalan ügymenetet, 
valamint a lakossági ügyfélszolgálattal rendelkező szervek esetében a folyamatos feladatellátást.

68. §  [A munka- és a pihenőidő nyilvántartása]
 (1) A munkáltató köteles nyilvántartani

a) a rendes és rendkívüli munkaidő,
b) a készenlét,
c) az alap- és a pótszabadság, 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 munkáltató – a köztisztviselők igényének megismerése után – a tárgyévben február végéig éves szabadságolási 
tervet készíthet a szabadságok tárgyévi ütemezéséről, s arról a köztisztviselőket tájékoztatja.

X. FEJEZET
AZ ILLETMÉNY, AZ ILLETMÉNYEN FELÜLI JUTTATÁSOK

69. §  [Az illetmény]
 (1) A  Köztársasági Elnöki Hivatal és az  Alkotmánybíróság Hivatala köztisztviselője közszolgálati jogviszonya alapján 

havonta az  1.  melléklet szerinti illetményre jogosult, amelyet a  munkáltatói jogkör gyakorlója állapít meg 
az álláshelyhez tartozó besorolás szerinti sávon belül.

 (2) Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága, a Magyar Művészeti Akadémia 
Titkársága, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, az Egyenlő Bánásmód Hatóság, a Nemzeti Választási 
Iroda, a  Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala és a  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
köztisztviselője közszolgálati jogviszonya alapján havonta a  2.  melléklet szerinti illetményre jogosult, amelyet 
a munkáltatói jogkör gyakorlója állapít meg az álláshelyhez tartozó besorolás szerinti sávon belül.

 (3) Az  (1) és a  (2)  bekezdés szerinti különleges jogállású szerv vezetője és annak helyettese a  különleges jogállású 
szervet létrehozó törvényben meghatározott mértékű illetményre jogosult.

 (4) Az 5. § (2) bekezdése szerinti vezénylés vagy kirendelés esetén az  illetmény összegére az  (1)–(2) bekezdés helyett 
a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény vagy 
a honvédek jogállásáról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, ha az a  foglalkoztatottra kedvezőbb szabályt 
állapít meg.

 (5) Az illetmény összegének legalább a garantált bérminimum összegét el kell érnie.
 (6) 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.

 (7) A köztisztviselő megállapított illetménye az adott naptári évben a teljesítményértékelése alapján módosítható.
 (8) Az illetményt száz forintra kerekítve kell megállapítani. A kerekítés nem minősül munkáltatói intézkedésen alapuló, 

az általánostól eltérő illetmény megállapításnak.

70. §  [Díjazás munkavégzés hiányában]
 (1) A  köztisztviselőt, ha a  különleges jogállású szerv működési körében felmerült okból nem tud munkát végezni, 

az emiatt kiesett munkaidőre (állásidő) illetmény illeti meg.
 (2) A  köztisztviselőt, ha a  47.  § (11)  bekezdés k) vagy m)  pontja alapján mentesül a  munkavégzés alól, a  kiesett 

munkaidőre a munkáltatóval történt megállapodásuk szerint illeti meg díjazás.
 (3) A köztisztviselőt illetmény illeti meg

a) a szabadság időtartamára,
b) a 47. § (11) bekezdés c)–g) és j) pontjában meghatározott esetekben,
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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.

71. §  [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.

72. §  [Az illetmény kifizetésének szabályai]
 (1) A köztisztviselőt az e törvény alapján megillető illetmény kifizetése a köztisztviselő által választott fizetési számlára 

történő átutalással, fizetési számla hiányában pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján 
történik.

 (2) A  fizetési számlához kapcsolódóan a  köztisztviselő részére legfeljebb havonta a  központi költségvetésről szóló 
törvényben meghatározott mértékű bankszámla-hozzájárulás adható.

 (3) A  köztisztviselőt foglalkoztató különleges jogállású szerv viseli az  illetmény fizetési számlára történő átutalásának 
vagy készpénzben történő kifizetésének a költségét.

 (4) A köztisztviselő 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  köztisztviselőt foglalkoztató különleges jogállású szerv a  köztisztviselő 
illetményét a 69. § (6) 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  köztisztviselőt foglalkoztató különleges jogállású 

szervnek úgy kell eljárnia, hogy a köztisztviselő illetményével a bérfizetési napon rendelkezhessen.
 (8) Az illetményt a köztisztviselő 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  köztisztviselőt foglalkoztató különleges jogállású szerv 

köteles az esedékesség napján a köztisztviselő által megadott címre elküldeni. Az elküldés költségei a köztisztviselőt 
foglalkoztató különleges jogállású 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 köztisztviselőnek járó vagy adható juttatások és támogatások pénzbeli kifizetésére e § rendelkezéseit megfelelően 
alkalmazni kell.

73. §  [Az elszámolás]
 (1) A köztisztviselő részére illetményéről részletes írásbeli elszámolást kell adni. Az elszámolásnak olyannak kell lennie, 

hogy a  köztisztviselő 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 köztisztviselőt 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  köztisztviselőt foglalkoztató különleges jogállású szerv a  jogalap nélkül kifizetett illetményt 
az előlegnyújtásból eredő követelésre vonatkozó szabályok szerint levonhatja.

74. §  [Az illetményre vonatkozó egyéb szabályok]
 (1) Az  illetményből való levonásnak – a  levonásmentes illetményrészig – jogszabály, végrehajtható határozat alapján 

van helye.
 (2) A köztisztviselőt foglalkoztató különleges jogállású szerv a követelését a köztisztviselő hozzájárulása alapján, illetve, 

ha az előlegnyújtásból, vagy a közszolgálati jogviszony év közbeni megszűnése esetén a 82. § (1) bekezdése szerinti 
juttatás időarányos visszafizetési kötelezettségéből ered – a  levonásmentes illetményrészig – az  illetményből 
levonhatja.
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 (3) Tilos az olyan illetménylevonás, amely a köztisztviselőt foglalkoztató különleges jogállású szerv, annak képviselője 
vagy közvetítő személy javára szolgál annak fejében, hogy a  köztisztviselő 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  köztisztviselőnek a  kifizetés 

alaptalanságát fel kellett ismernie vagy azt maga idézte elő.
 (8) A  köztisztviselőt foglalkoztató különleges jogállású szerv a  köztisztviselő jogviszonnyal összefüggő tartozásainak 

megtérítésére irányuló igényét fizetési felszólítással érvényesítheti.
 (9) A köztisztviselő 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  köztisztviselőt foglalkoztató különleges jogállású szerv 

tartozását a köztisztviselő nem vállalhatja át.

75. §  [A kamat]
A köztisztviselő és a  köztisztviselőt foglalkoztató különleges jogállású szerv közötti megállapodás alapján 
pénztartozás után kamat köthető ki, feltéve, hogy annak mértéke nem haladja meg a Ptk. 6:47. §-a szerinti mértéket.

76. §  [Az érdemek elismerése]
 (1) A köztisztviselő a következő érdemelismerésekben részesíthető:

a) írásbeli dicséret,
b) teljesítményelismerés,
c) motivációs elismerés,
d) álláshelyi elismerés,
e) szolgálati elismerés.

 (2) Az elismerésben részesítés feltételeit és az elismeréssel járó juttatás mértékét a különleges jogállású szerv vezetője 
állapítja meg.

 (3) Az  elismerések elbírálásának és elszámolásának rendjét a  különleges jogállású szerv közszolgálati szabályzatában 
állapítja meg, és a személyi juttatások előirányzatának keretein belül biztosítja.

77. §  [A teljesítményelismerés]
A köztisztviselő hosszabb időn át tartó kimagasló teljesítményéért és feladatainak eredményes ellátásáért 
teljesítményelismerésben részesíthető.

78. §  [A motivációs elismerés]
A köztisztviselő valamely kompetenciájára, speciális képességére, ismeretére, tudására figyelemmel motivációs 
elismerésben részesíthető, ha az adott álláshelyen történő munkavégzése a munkáltatónak kiemelt érdeke.

79. §  [Az álláshelyi elismerés]
 (1) A köztisztviselő szolgálati ideje alapján elismerésre jogosult, amelynek mértéke

a) öt év álláshelyen töltött idő esetén háromhavi,
b) tíz év álláshelyen töltött idő esetén háromhavi,
c) tizenöt év álláshelyen töltött idő esetén hathavi,
d) húsz év álláshelyen töltött idő esetén hathavi,
e) huszonöt év álláshelyen töltött idő esetén kilenchavi,
f ) harminc év álláshelyen töltött idő esetén kilenchavi,
g) harmincöt év álláshelyen töltött idő esetén huszonnégyhavi, és ezt követő minden öt év álláshelyen töltött 

idő esetén további öthavi
illetménynek megfelelő összeg.

 (2) Az álláshelyi elismerésre jogosító idő megállapításánál az egy adott álláshelyen eltöltött időt kell figyelembe venni.
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80. §  [A szolgálati elismerés]
 (1) A köztisztviselő szolgálati ideje alapján elismerésre jogosult, amelynek mértéke

a) huszonöt év közszolgálati jogviszonyban töltött idő esetén kéthavi,
b) harminc év közszolgálati jogviszonyban töltött idő esetén háromhavi,
c) harmincöt év közszolgálati jogviszonyban töltött idő esetén négyhavi,
d) negyven év közszolgálati jogviszonyban töltött idő esetén öthavi, és ezt követően minden öt év közszolgálati 

jogviszonyban töltött idő esetén öthavi
illetménynek megfelelő összeg.

 (2) A  szolgálati elismerés az  (1)  bekezdés szerinti közszolgálati jogviszonyban töltött idő betöltésének a  napján 
esedékes.

 (3) Az elismerésre jogosító idő megállapításánál
a) az  e  törvény, a  Kit., a  közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.  évi CXCIX.  törvény (a  továbbiakban: 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,

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  Kit., 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 38. § (5) bekezdése szerinti jogviszony-létesítés esetén a két jogviszony közötti időtartamot, és
h) az állami vezetői szolgálati jogviszonyban, politikai felsővezetőként politikai szolgálati jogviszonyban töltött 

időt
kell figyelembe venni.

 (4) A köztisztviselő nem jogosult szolgálati elismerésre, ha másik foglalkoztatási jogviszonyban azt már megkapta.

81. §  [A céljuttatás]
 (1) A köztisztviselő az általa végrehajtott többletfeladatokra figyelemmel rendkívüli céljuttatásban részesíthető.
 (2) A munkáltató – ide nem értve a helyettesítést – rendkívüli, célhoz köthető feladatot állapíthat meg a köztisztviselő 

részére, amelynek teljesítése a feladatának ellátásából adódó munkaterhet jelentősen meghaladja.
 (3) A  célhoz köthető feladat eredményes végrehajtásáért a  köztisztviselő illetményén felül írásban, a  célhoz köthető 

feladat megállapításakor vagy teljesítésének igazolásakor céljuttatást határoz meg a  megállapított személyi 
juttatások előirányzata terhére.

 (4) A  munkáltató a  (2)  bekezdésen túl célhoz köthető feladatot állapíthat meg más különleges jogállású szervnél 
foglalkoztatott köztisztviselő részére, az érintett hivatali szervezet vezetőjének egyetértésével. A céljuttatást a célhoz 
köthető feladatot tűző munkáltató állapítja meg a köztisztviselő 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 különleges jogállású szerv vezetője előlegezi meg.

 (6) Az  (5)  bekezdés szerinti célfeladat meghatározása a  különleges jogállású 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 köztisztviselő 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.

82. §  [A cafetéria-juttatás]
 (1) A  köztisztviselő béren kívüli juttatásként a  személyi jövedelemadóról szóló 1995.  évi CXVII.  törvény 71.  § 

(1) bekezdésében felsorolt juttatásokra a költségvetési törvényben meghatározott mértékig a különleges jogállású 
szerv vezetője által meghatározott rendben jogosult (cafetéria-juttatás).
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 (2) A gyermeket nevelő köztisztviselőnek gyermekenként – a gyermek tízéves koráig – az (1) bekezdés szerinti cafetéria-
juttatásnál magasabb összegű cafetéria-juttatás nyújtható, azzal, hogy ez  a  juttatás abban az  évben nyútjható 
utoljára, amikor a gyermek a 10. életévét betölti.

 (3) A  cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az  egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a  juttatást teljesítő 
különleges jogállású szervet terhelő közterhek megfizetésére is.

 (4) Nem jogosult cafetéria-juttatásra a  külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló törvény szerinti 
külképviselet által foglalkoztatott munkavállaló és külképviselet által foglalkoztatott házastárs, a  35.  § szerinti 
szakértői tevékenységet ellátó köztisztviselő, továbbá a  köztisztviselő azon időtartam vonatkozásában, amely 
alatt illetményre nem jogosult, feltéve, hogy a  távollét időtartama meghaladja a harminc napot. A harminc napot 
meghaladó távollét esetében a köztisztviselőt a távollét első napjától kezdve nem illeti meg a juttatás. A távollétek 
időtartamát – a jogosultság szempontjából – nem lehet összeszámítani.

 (5) A  hivatali szervezet vezetője a  közszolgálati szabályzatban rendelkezik a  cafetéria-juttatás igénybevételének 
részletes szabályairól, elszámolásának rendjéről és visszatérítésének szabályairól.

83. §  [Egyéb juttatások, támogatások]
 (1) A  köztisztviselő részére további visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő juttatás biztosítható. Ilyen juttatások 

különösen:
a) a lakhatási jellegű támogatások (lakásépítési és -vásárlási támogatás, bérletidíj-hozzájárulás),
b) az egyéb szociális jellegű támogatás,
c) a tanulmányi jellegű támogatások,
d) a gyermeknevelési és családalapítási támogatások.

 (2) Az  (1)  bekezdésben foglalt juttatások típusait, mértékét, feltételeit, az  elbírálás és elszámolás rendjét, valamint 
a visszatérítés szabályait a különleges jogállású szerv vezetője szabályzatban állapítja meg.

XI. FEJEZET
A KÁRTÉRÍTÉSI ÉS FEGYELMI FELELŐSSÉG

84. §  [A fegyelmi felelősség]
 (1) Fegyelmi vétséget követ el a köztisztviselő, ha közszolgálati jogviszonyból eredő kötelezettségét vétkesen megszegi.
 (2) A fegyelmi vétséget elkövető köztisztviselővel szemben kiszabható fegyelmi büntetések:

a) megrovás,
b) illetménycsökkentés besorolási kategórián belül,
c) vezetői álláshelyről nem vezetői álláshelyre helyezés,
d) hivatalvesztés.

 (3) A köztisztviselő 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  köztisztviselő a  fegyelmi büntetéséről a  közszolgálati jogviszony tartama alatt köteles számot adni. Ha 
a közszolgálati jogviszony hivatalvesztés miatt szűnt meg, a volt köztisztviselő különleges jogállású szervnél három 
évig nem alkalmazható.

 (5) Fegyelmi vétséget követ el az  is, aki az  50.  § (4)  bekezdésében előírt tájékoztatási kötelezettségét elmulasztja, 
mulasztása miatt igazolással nem élt, és a  munkáltató tudomására jut, hogy a  köztisztviselő ellen büntetőeljárás 
indult és a megalapozott gyanú közlése is megtörtént.

 (6) A  köztisztviselő a  fegyelmi eljárás megindulásától kezdődően – a  (7)  bekezdés szerinti felfüggesztés esetén 
annak időtartama alatt – kérheti azonnali hatályú felmentését. Ebben az  esetben végkielégítés nem illeti meg 
a köztisztviselőt.

 (7) A  munkáltató a  köztisztviselőt a  büntetőeljárás idejére állásából felfüggesztheti. A  felfüggesztés idejére illetmény 
jár, a  felfüggesztés megszüntetéséig ennek 50%-át vissza kell tartani. A  visszatartott összeget a  büntetőeljárás 
lezárását követően ki kell fizetni, kivéve, ha az eljárás eredményeképpen a köztisztviselő büntetőjogi felelősségének 
megállapítására kerül sor.
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 (8) Az (5) bekezdés szerinti fegyelmi eljárás lefolytatása esetén nincs helye az 50. § (3) bekezdése szerinti etikai eljárás 
lefolytatásának.

 (9) Fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúja esetén a  munkáltató 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.

 (10) A  munkáltató megrovás fegyelmi büntetést fegyelmi eljárás lefolytatása nélkül is kiszabhat, ha a  tényállás 
megítélése egyszerű és a kötelezettségszegést a köztisztviselő elismeri.

 (11) Ha a  kötelezettségszegés miatt büntető- vagy szabálysértési eljárás indult és az  anélkül fejeződött be, hogy 
megállapították volna a  köztisztviselő felelősségét, a  három hónapos határidőt szabálysértési eljárásban 
az  eljárás befejezéséről szóló jogerős határozat, illetve büntetőeljárásban a  bíróság jogerős vagy véglegessé 
vált határozatának, valamint az  ügyészség, illetve a  nyomozó hatóság további jogorvoslattal nem támadható 
határozatának különleges jogállású szerv részére történő közlésétől, a hároméves határidőt szabálysértési eljárásban 
az  eljárás jogerős befejezésétől, illetve büntetőeljárásban a  büntetőeljárásnak a  bíróság jogerős ügydöntő 
határozatával vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzésével történő befejezésétől, vagy az  ügyészségnek vagy 
a  nyomozó hatóságnak a  feltételes ügyészi felfüggesztés vagy közvetítői eljárás céljából történő felfüggesztésről 
szóló, illetve további jogorvoslattal nem támadható eljárást megszüntető határozata meghozatalától kell számítani.

 (12) Külföldön elkövetett kötelezettségszegés esetén a határidőket a belföldre történő visszaérkezéstől kell számítani.
 (13) A vizsgálóbiztos javaslatára a munkáltató a fegyelmi eljárás alá vont köztisztviselőt legfeljebb a fegyelmi határozat 

kihirdetéséig állásából felfüggesztheti, ha jelenléte a tényállás tisztázását gátolná vagy a kötelezettségszegés súlya 
és jellege a munkahelytől való távoltartást indokolja. A hivatalvesztés büntetéssel – az erről szóló határozat jogerőre 
emelkedéséig – a felfüggesztés együtt jár.

 (14) Azonnal meg kell szüntetni a felfüggesztést, ha annak indoka már nem áll fenn.
 (15) A  felfüggesztés idejére illetmény jár, ennek azonban 50%-át a  felfüggesztés megszüntetéséig vissza kell tartani. 

A  teljes illetményt vissza kell tartani a  hivatalvesztést kimondó fegyelmi határozat kézbesítésétől kezdve, annak 
jogerőre emelkedéséig.

 (16) A  visszatartott összeget a  fegyelmi határozat jogerőre emelkedése után ki kell fizetni, kivéve, ha a  hivatalvesztést 
kimondó határozat vált jogerőssé.

 (17) Meg kell szüntetni a fegyelmi eljárást, ha
a) annak tartama alatt a közszolgálati jogviszony megszűnik,
b) a fegyelmi eljárás megindítására a (9), (11) és (12) bekezdésben meghatározott határidő után kerül sor,
c) a  köztisztviselő a  terhére rótt fegyelmi vétséget nem követte el, vagy annak elkövetése nem bizonyítható, 

vagy
d) a felelősségre vonást kizáró ok áll fenn.

 (18) A  fegyelmi eljárás megszüntetéséről a  (17)  bekezdés a)  pontja esetén a  munkáltató, b)–d)  pontja esetében 
a fegyelmi tanács dönt.

 (19) A  fegyelmi határozatot az  ellene benyújtott kereset jogerős elbírálásáig – a  hivatalvesztés büntetés kivételével  – 
végrehajtani nem szabad. Ha azonban a  köztisztviselő a  kereset benyújtására nyitva álló határidő eltelte vagy 
a  kereset jogerős elbírálása előtt a  közszolgálati jogviszonyát megszünteti, a  határozat azonnal végrehajthatóvá 
válik.

 (20) Ha a közszolgálati jogviszony a (2) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott, jogerősen kiszabott fegyelmi büntetés 
végrehajtása előtt vagy annak végrehajtása közben megszűnik, a  büntetést vagy annak hátralévő időtartamát 
különleges jogállású szervnél kell végrehajtani, feltéve, hogy a  köztisztviselő a  büntetés végrehajthatóságától 
számított három éven belül ismételten közszolgálati jogviszonyt létesít.

85. §  [A fegyelmi eljárás szabályai]
 (1) A  munkáltatói jogkör gyakorlójának személye, a  vizsgálóbiztos személye, valamint a  fegyelmi tanács összetétele 

a  fegyelmi eljárás alá vont köztisztviselő által a  fegyelmi eljárás megindításának időpontjában betöltött álláshely 
besorolásához igazodik.

 (2) A  (9), (13), (19), (21), (29) és (34)  bekezdésben meghatározott határidők – indokolt esetben, figyelemmel 
a  rendeltetésszerű joggyakorlás követelményére, egy alkalommal – tíz nappal meghosszabbíthatók. 
A meghosszabbításról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

 (3) A fegyelmi eljárással összefüggésben lényeges eljárási szabálysértésnek minősül,
a) ha a fegyelmi eljárást nem a fegyelmi jogkör gyakorlója rendeli el,
b) ha a fegyelmi tanács elnökének, valamint a tagjának a jogkörét nem az arra jogosult gyakorolja,
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c) ha a (26) bekezdés szerinti összeférhetetlenségi szabályokat megsértik,
d) ha a (8) bekezdésben meghatározott értesítési kötelezettséget megsértik,
e) ha olyan kötelezettségszegés miatt szabnak ki fegyelmi büntetést, amelyet a munkáltatói jogkör gyakorlója 

nem közölt írásban a köztisztviselővel a vizsgálat során,
f ) ha a fegyelmi tanács nem a zárt ülésén hozza meg a határozatot,
g) ha a fegyelmi tanács zárt ülésén a tanács tagjain és a jegyzőkönyvvezetőn kívül más is részt vesz,
h) ha a  fegyelmi határozat nem jelöli meg az  elkövetett konkrét kötelezettségszegéseket, illetve a  határozat 

nem tartalmaz indokolást, vagy indokolása nem tartalmazza a tényállás leírását, továbbá
i) ha a vizsgálat során a (16) bekezdésben foglaltakat nem tartják be.

 (4) A fegyelmi eljárás lefolytatásával összefüggő költségeket mindenki maga előlegezi és a különleges jogállású szerv 
viseli. Ha azonban a  köztisztviselő fegyelmi felelősségét jogerősen megállapították, a  köztisztviselő viseli az  általa 
indítványozott eljárási cselekmények, illetve a részéről igénybe vett jogi képviselő költségeit. A munkáltatói jogkör 
gyakorlója méltányosságból mérsékelheti vagy elengedheti a köztisztviselőt terhelő költségek viselését.

 (5) A munkáltatói jogkör gyakorlója – a vizsgálóbiztos javaslatára – a fegyelmi eljárást felfüggesztheti
a) – legfeljebb az  akadály megszűnéséig –, ha a  köztisztviselő önhibáján kívüli okból védekezését 

a (19) bekezdésben meghatározottak szerint nem tudja előterjeszteni,
b) ha a  kötelezettségszegés miatt büntető- vagy szabálysértési eljárás indult – legfeljebb az  eljárás jogerős 

befejezéséig –, feltéve, ha enélkül a tényállás nem tisztázható.
Ha a  felfüggesztés indoka megszűnik, a  vizsgálóbiztos javaslatára a  munkáltatói jogkör gyakorlója haladéktalanul 
elrendeli az eljárás folytatását.

 (6) A  fegyelmi tanács elnöke a  fegyelmi eljárást az  akadályoztatás okának megszűnéséig felfüggesztheti, ha 
a köztisztviselő tartós akadályoztatása miatt önhibáján kívül nem tud részt venni a tárgyaláson. Ha a felfüggesztés 
indoka megszűnik, a fegyelmi tanács elnöke haladéktalanul elrendeli az eljárás folytatását.

 (7) Ha a  köztisztviselő elháríthatatlan ok miatt tartósan nem tud munkavégzésre rendelkezésre állni, illetve 
munkavégzési kötelezettségét teljesíteni, az  ok megszűnéséig nem lehet a  köztisztviselőt a  84.  § (13)  bekezdése 
szerint állásából felfüggeszteni.

 (8) A köztisztviselőt a fegyelmi eljárás megindításáról – a fegyelmi eljárás megindításával egyidejűleg – a munkáltatói 
jogkör gyakorlója írásban értesíti. Az  írásbeli értesítésnek tartalmaznia kell, hogy mely kötelezettségszegéssel 
gyanúsítják.

 (9) A  fegyelmi eljárás első szakasza a  vizsgálat, amelynek lefolytatására a  munkáltatói jogkör gyakorlója az  eljárás 
megindításától számított három munkanapon belül írásban vizsgálóbiztost jelöl ki a különleges jogállású szervnek 
a  fegyelmi eljárás alá vontnál magasabb besorolású, ennek hiányában vezetői álláshelyet betöltő köztisztviselői 
közül. Vezetői álláshelyet betöltő köztisztviselő esetén a különleges jogállású szervnek a fegyelmi eljárás alá vonttal 
legalább azonos szintű vezetői álláshelyet betöltő közszolgálati jogviszonyban álló foglalkoztatottjai közül kell 
kijelölni a vizsgálóbiztost.

 (10) Nem lehet vizsgálóbiztos az, akivel szemben a (26) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott összeférhetetlenségi 
ok áll fenn.

 (11) Testület által kinevezett köztisztviselő fegyelmi ügyében a testület jelöli ki a vizsgálóbiztost.
 (12) A vizsgálóbiztosnak a vizsgálóbiztosi feladatai ellátásáért külön nem jár díjazás.
 (13) A vizsgálóbiztos a kijelölésétől számított tíz munkanapon belül köteles a vizsgálatot lefolytatni.
 (14) A  vizsgálat időtartama alatt a  munkáltatói jogkör gyakorlója a  fegyelmi eljárás tárgyát képező eredeti 

kötelezettségszegés mellett – az  eredeti kötelezettségszegéssel összefüggő – egyéb kötelezettségszegésre is 
kiterjesztheti a  fegyelmi eljárást. A  kötelezettségszegést írásban kell közölni a  köztisztviselővel. Ebben az  esetben 
a (15) és (16) bekezdés megfelelően alkalmazandó.

 (15) A vizsgálat során a vizsgálóbiztos köteles a kötelezettségszegés elkövetésével alaposan gyanúsított köztisztviselőt 
meghallgatni. A  vizsgálóbiztos a  tényállás tisztázása céljából tanúkat hallgathat meg, iratokat szerezhet be, 
szakértőt vehet igénybe, szemlét tarthat.

 (16) A vizsgálat során a köztisztviselővel közölni kell a kötelezettségszegés elkövetésével kapcsolatos megállapításokat 
és azok bizonyítékait. Módot kell részére adni, hogy azokra észrevételt tehessen és további bizonyítást 
javasolhasson. Lehetővé kell számára tenni, hogy az  ügy iratait megtekinthesse. A  köztisztviselő védekezéséről, 
a  lefolytatott bizonyításról, valamint arról, ha a  köztisztviselő valamely eljárási cselekményen nem jelenik meg, 
jegyzőkönyvet kell felvenni.

 (17) Nem akadálya a fegyelmi eljárás lefolytatásának, ha a köztisztviselő – az értesítés ellenére – nem jelenik meg a (15), 
illetve a (16) bekezdés szerinti eljárási cselekményen.
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 (18) A  köztisztviselő a  vizsgálat folyamán jogi képviselőt vehet igénybe. A  köztisztviselő kérelmére a  fegyelmi eljárás 
során a  különleges jogállású szervnél működő munkavállalói érdekképviseleti szerv képviselőjének részvételét, 
képviseleti jogának gyakorlását lehetővé kell tenni. A köztisztviselő meghallgatását úgy kell kitűzni, hogy azon jogi 
képviselője, valamint – a köztisztviselő ilyen irányú kérését követően – az érdekképviseleti szerv képviselője is jelen 
lehessen.

 (19) Ha a  köztisztviselő meghallgatására tartós akadályoztatása miatt a  vizsgálat időtartama alatt nem kerülhet sor, 
a kötelezettségszegés elkövetésével kapcsolatos megállapításokat és azok bizonyítékait vele írásban kell közölni, és 
nyolcnapos határidő kitűzésével fel kell szólítani, hogy védekezését terjessze elő. Nem akadálya a  fegyelmi eljárás 
lefolytatásának, ha a köztisztviselő védekezését határidőben nem terjeszti elő.

 (20) A  vizsgálatot – az  (5)  bekezdésben foglalt eseteket kivéve – a  fegyelmi eljárás megindításától számított hatvan 
napon belül be kell fejezni.

 (21) A  vizsgálóbiztos a  vizsgálat lezártától számított nyolc napon belül köteles megküldeni az  ügy összes iratát saját 
véleményével ellátva a munkáltatói jogkör gyakorlójának.

 (22) A munkáltatói jogkör gyakorlója – a vizsgálóbiztos javaslatára – a vizsgálóbiztos előterjesztésétől számított három 
munkanapon belül a 84. § (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti fegyelmi büntetést tárgyalás nélkül is kiszabhat, ha
a) a köztisztviselő a kötelezettségszegést a vizsgálat során elismeri,
b) a köztisztviselő a tárgyalásról lemond,
c) a tényállás megítélése egyszerű, és
d) a büntetés célja tárgyalás nélkül is elérhető.

 (23) A fegyelmi eljárás második szakasza a tárgyalás, amely során az ügy érdeméről háromtagú fegyelmi tanács határoz.
 (24) A fegyelmi tanács elnöke a munkáltatói jogkör gyakorlója.
 (25) A  fegyelmi tanács elnöke a  vizsgálóbiztos előterjesztésétől számított három munkanapon belül írásban kijelöli 

a  tanács tagjait, akik a  fegyelmi eljárás alá vonttal legalább azonos besorolású álláshelyet betöltő, illetve vezetői 
álláshelyet betöltő köztisztviselők lehetnek. Vezetői álláshelyet betöltő köztisztviselő esetén a  különleges 
jogállású szervnek a  fegyelmi eljárás alá vonttal legalább azonos szintű vezetői álláshelyet betöltő közszolgálati 
jogviszonyban álló foglalkoztatottjai közül kell kijelölni a fegyelmi tanács tagjait.

 (26) A fegyelmi tanács eljárásában és döntéshozatalában elnökként, tagként, illetve jegyzőkönyvvezetőként nem vehet 
részt:
a) az ügyben vizsgálatot folytatott vizsgálóbiztos, illetve annak hozzátartozója,
b) az eljárás alá vont köztisztviselő hozzátartozója,
c) akit a vizsgálat során mint tanút vagy szakértőt meghallgattak, illetve meghallgatása szükséges, valamint
d) akitől egyébként az ügy elfogulatlan elbírálása nem várható el.

 (27) Ha a munkáltatói jogkör gyakorlójával szemben áll fenn a (26) bekezdés szerinti valamely összeférhetetlenségi ok, 
a fegyelmi tanács elnöke az e törvény hatálya alá tartozó másik különleges jogállású szerv vezetője vagy kijelölése 
alapján az általa vezetett különleges jogállású szervnél vezetői álláshelyet betöltő köztisztviselő.

 (28) Testület által kinevezett köztisztviselő fegyelmi ügyében a  testület gyakorolja a  fegyelmi tanács jogkörét vagy 
– választása szerint – a testület tagjaiból háromtagú fegyelmi tanácsot alakít. Ez utóbbi esetben a testület a fegyelmi 
tanács határozatát nem változtathatja meg.

 (29) A fegyelmi tanács a tanács kijelölésétől számított tizenöt napon belül tárgyalást tart. A tárgyalásról jegyzőkönyvet 
kell vezetni.

 (30) A  fegyelmi tanács tárgyalását úgy kell kitűzni, hogy arról a  felek az  értesítést a  tárgyalás előtt legalább három 
munkanappal korábban megkapják.

 (31) A  tárgyaláson a  különleges jogállású szervet az  ügy vizsgálóbiztosa képviseli, a  köztisztviselő jogi képviselőt is 
igénybe vehet, vagy kérelmére a  különleges jogállású szervnél működő munkavállalói érdekképviseleti szerv 
képviselőjének a részvételét, illetve képviseleti jogának gyakorlását lehetővé kell tenni.

 (32) Ha a köztisztviselő vagy képviselője a tárgyaláson nem jelenik meg, tárgyalást tartani és az ügyet érdemben elbírálni 
csak akkor lehet, ha a köztisztviselőt vagy képviselőjét szabályszerűen értesítették. Az eljárás akkor is lefolytatható, 
ha a köztisztviselő vagy képviselője előzetesen bejelentette, hogy a tárgyaláson nem kíván részt venni.

 (33) A  fegyelmi tanács a  tényállás tisztázása céljából tanúkat hallgathat meg, iratokat szerezhet be, szakértőt vehet 
igénybe, szemlét tarthat.

 (34) Ha az ügy a tárgyaláson nem volt tisztázható, további nyolc napon belül újabb tárgyalást kell tartani.
 (35) A  fegyelmi tanács – az  (5) és a  (6) bekezdésben foglalt eseteket kivéve – az első tárgyalástól számított legkésőbb 

harminc napon belül, zárt ülésen, szótöbbséggel határoz, döntését indokolt írásbeli határozatba foglalja.
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 (36) A 84. § (17) bekezdésében foglaltak esetén az eljárást megszüntető határozatot kell hozni.
 (37) Nem kell fegyelmi büntetést kiszabni, ha a körülményekre tekintettel a legenyhébb fegyelmi büntetés kiszabása is 

indokolatlan.

86. §  [Köztisztviselő kártérítési felelőssége]
 (1) A köztisztviselő, ha nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható, a közszolgálati 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 munkáltatónak kell bizonyítania.
 (3) A  kártérítés mértéke nem haladhatja meg a  köztisztviselő négyhavi illetményét vagy a  tartósan külföldön 

foglalkoztatott köztisztviselő négyhavi ellátmányát. 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  munkáltató vétkes magatartása okozott, vagy amely abból származott, hogy a  munkáltató kárenyhítési 
kötelezettségének nem tett eleget.

 (5) A  munkáltató vétkes magatartásának kell különösen tekinteni, ha a  kár olyan utasítás teljesítéséből keletkezett, 
amelynek következményeire az  utasított köztisztviselő az  utasítást adó figyelmét – a  47.  § (5)  bekezdésében 
meghatározott módon – előzőleg felhívta.

 (6) A köztisztviselő 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  köztisztviselő a  felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a  hiányt elháríthatatlan külső ok idézte elő, vagy 
a munkáltató a biztonságos őrzés feltételeit nem biztosította.

 (8) A  köztisztviselőt a  (6)  bekezdés szerinti teljes anyagi felelősség csak akkor terheli, ha a  dolgot jegyzék vagy 
elismervény alapján aláírásával igazoltan vette át. A  dolog több köztisztviselő részére megőrzés céljából történő 
átadásánál a  jegyzéket vagy elismervényt valamennyi átvevő köztisztviselőnek alá kell írnia. A  köztisztviselő 
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 munkáltató bizonyítja.

 (11) Ha a megőrzésre átadott dologban megrongálódása folytán keletkezett kár, a köztisztviselő 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  hivatali szervezet vezetője határozza meg. Egy 
leltári időszakra a  természetes mennyiségi csökkenés, illetve a  kezeléssel járó veszteség változó mértékben is 
megállapítható.

 (13) Az a köztisztviselő, akinek kinevezési okmányában rögzített feladatai közé tartozik a részére szabályszerűen átadott 
és átvett anyag, áru (leltári készlet) kezelése, a keletkezett leltárhiányért vétkességére való tekintet nélkül felel.

 (14) A leltárhiány miatt való felelősséget csak abban az esetben lehet érvényesíteni, ha
a) a köztisztviselő kinevezési okmánya tartalmazza a leltárhiányért való felelősség megnevezését és mértékét;
b) a leltári készlet szabályszerű átadása és átvétele megtörtént;
c) a  leltárhiányt a különleges jogállású szerv által meghatározott leltározási rend szerint lebonyolított, a  teljes 

leltári készletet érintő leltárfelvétel során állapítják meg.
 (15) Ha a leltárhiányért kinevezési okmánya alapján felelős köztisztviselő olyan álláshelyen dolgozik, ahol az átvett leltári 

készletet állandóan egyedül kezeli, a leltárhiány teljes összegéért felel.
 (16) A  leltárhiányért kinevezési okmánya alapján felelős, valamint a  leltári készletet kezelő többi köztisztviselő 

a leltárhiányért illetményük arányában felelnek.
 (17) Leltározásnál a  köztisztviselő, illetve akadályoztatása esetén képviselője jelenlétének feltételét biztosítani kell. 

Ha a köztisztviselő a képviseletéről nem gondoskodik, a különleges jogállású szerv e  feladat ellátására szakmailag 
alkalmas, érdektelen képviselőt köteles kijelölni.

 (18) A köztisztviselő a leltárfelvétel során, illetve a leltárfelvétel után a leltározással kapcsolatban észrevételt tehet.
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 (19) A  leltárhiányért fennálló felelősség megállapítására a  (26) és (27)  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  leltárhiányért kinevezési okmánya 
alapján felelős köztisztviselőt 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 köztisztviselők egyenlő arányban viselik, ha a vétkesség vagy a közrehatás arányát nem 
lehet megállapítani.

 (21) A megőrzésre átadott dolgokban bekövetkezett hiány esetén a köztisztviselők illetményük arányában felelnek.
 (22) Ha a kárt többen szándékosan okozták, egyetemleges kötelezésnek van helye.
 (23) Kártérítés címén a károkozó köztisztviselő köteles megtéríteni

a) a munkáltató vagyonában beállott értékcsökkenést,
b) az elmaradt vagyoni előnyt, és
c) a munkáltatót 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 kell figyelembe venni;

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  köztisztviselő kártérítési felelősségének megállapítására a  fegyelmi eljárás szabályait kell alkalmazni azzal 
az eltéréssel, hogy az eljárás megindítására az elévülésre vonatkozó rendelkezések az irányadók.

 (27) A (26) bekezdéstől eltérően, ha a köztisztviselő közszolgálati jogviszonya megszűnik, a munkáltató a köztisztviselő 
kártérítési felelősségének megállapítása érdekében közvetlenül bírósághoz fordulhat.

 (28) A köztisztviselőt rendkívüli méltánylást érdemlő körülmények alapján bíróság a kártérítés alól részben mentesítheti. 
Ennek során különösen a  károkozó cselekménnyel összefüggő feladat-végrehajtás sürgősségét, valamint egyéb 
sajátos körülményeit, a felek vagyoni helyzetét, a jogsértés súlyát, a károkozás mértékét, a kártérítés teljesítésének 
következményeit értékeli.

87. §  [A különleges jogállású szerv kártérítési felelőssége]
 (1) A  munkáltató a  köztisztviselőnek a  közszolgálati jogviszonyával összefüggésben okozott kárért vétkességére 

tekintet nélkül, teljes mértékében felel.
 (2) Mentesül a munkáltató 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.
 (3) Nem kell megtéríteni

a) azt a kárt, amellyel kapcsolatban a munkáltató bizonyítja, hogy bekövetkezése a károkozás idején nem volt 
előre látható,

b) a kárnak azt a részét, amelyet a köztisztviselő vétkes magatartása idézett elő, vagy amely abból származott, 
hogy a köztisztviselő kárenyhítési kötelezettségének nem tett eleget.

 (4) A köztisztviselő bizonyítja, hogy a károkozás a közszolgálati jogviszonyával okozati összefüggésben következett be.
 (5) A kár megtérítésére a 86. § (23)–(25) bekezdésében foglalt rendelkezéseket megfelelően kell alkalmazni.
 (6) A köztisztviselő határozott idejű áthelyezése esetén a munkáltatók felelőssége egyetemleges.
 (7) A  munkáltatót az  (1)–(6)  bekezdés szerint terheli a  felelősség a  köztisztviselő munkahelyre bevitt tárgyaiban, 

dolgaiban bekövetkezett károkért.
 (8) A  munkáltató 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 munkáltató a bekövetkezett kárért csak szándékos károkozása esetén felel.

 (9) A  közszolgálati jogviszony körében az  elmaradt jövedelem megállapításánál az  elmaradt illetményt és azon 
rendszeres juttatások pénzbeli értékét kell figyelembe venni, amelyekre a köztisztviselő a közszolgálati jogviszony 
alapján az  illetményén felül jogosult, feltéve, ha azokat a  károkozás bekövetkezését megelőzően rendszeresen 
igénybe vette.
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 (10) A  közszolgálati 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  köztisztviselő a  sérelemből eredő jelentős fogyatékossága ellenére, 
rendkívüli munkateljesítménnyel hárít el.

 (12) Nem kell megtéríteni azon juttatások értékét, amelyek rendeltetésük szerint csak munkavégzés esetén járnak, 
továbbá a költségtérítés címén kapott összeget.

 (13) A természetbeni juttatások értékét, valamint 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 munkáltató köteles megtéríteni a köztisztviselő hozzátartozójának a károkozással összefüggésben felmerült kárát 
is.

 (16) Az eltartott hozzátartozó, ha a károkozással összefüggésben a köztisztviselő meghal, a (15) 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 köztisztviselő megkeresett vagy az adott helyzetben elvárhatóan megkereshetett volna,
c) amihez a köztisztviselő (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 köztisztviselő vagy vele szemben tartásra jogosult hozzátartozója tartását vagy tartásának kiegészítését hivatott 
szolgálni.

 (20) A munkáltató 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  munkáltató, vagy felelősségbiztosítás alapján nyújtott kártérítés esetén a  biztosító, ha a  kártérítés 
megállapítása után a  körülményekben lényeges változás következik be, a  megállapított kártérítés módosítását 
kérheti.

 (22) A  kártérítés módosításának alapjául szolgáló illetményváltozás mértékének meghatározásánál a  munkáltatónak 
a  károsultat a  sérelem bekövetkezésekor foglalkoztató szervezeti egységénél, a  károsulttal azonos besorolású 
álláshelyet betöltő köztisztviselők ténylegesen megvalósult átlagos, éves illetményváltozás mértéke az  irányadó. 
Azonos besorolású álláshelyet betöltő köztisztviselők hiányában a  módosítás alapjaként a  szervezeti egységnél 
megvalósult átlagos éves illetményváltozást kell figyelembe venni.

 (23) A  (22)  bekezdés szerinti szervezeti egység megszűnése esetén a  kártérítés módosításánál a  munkáltatónál 
a  károsulttal azonos besorolású álláshelyet betöltő köztisztviselők, ilyen köztisztviselők hiányában pedig 
a munkáltatónál ténylegesen megvalósult átlagos éves illetményváltozás mértéke az irányadó.

 (24) A  munkáltató és a  biztosító a  szükséghez képest a  köztisztviselőtől, illetve hozzátartozójától a  munkavégzésből 
származó jövedelméről, jövedelmi viszonyairól évente igazolást kérhet.

 (25) A  munkáltató a  károsultat tizenöt napon belül értesíti, ha a  kártérítés mértékének módosítását megalapozó 
illetményváltozást hajtott végre.

 (26) A  munkáltató a  károkozásról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül köteles a  károsultat felhívni 
kárigénye előterjesztésére. A munkáltató a kárigény bejelentésére tizenöt napon belül írásbeli, indokolt választ ad.

 (27) 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.
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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 a (27) bekezdésben foglalt megkülönböztetéssel
a) a táppénz első fizetésének napjától,
b) attól az  időponttól, amikor a sérelem folytán bekövetkezett munkaképesség-csökkenés, egészségkárosodás 

első ízben vezetett jövedelemkiesésben 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  (26)  bekezdésben meghatározott kötelezettségét 
elmulasztotta. Három évnél régebbi időre visszamenőleg járadékigény nem érvényesíthető.

XII. FEJEZET
AZ ADATKEZELÉS

88. §  [Az adatkezelés szabályai]
 (1) A  különleges jogállású szerv köteles a  köztisztviselőt tájékoztatni személyes adatainak kezeléséről. A  különleges 

jogállású szerv a  köztisztviselőre vonatkozó tényt, adatot, véleményt harmadik személlyel csak törvényben 
meghatározott esetben vagy a köztisztviselő hozzájárulásával közölhet.

 (2) A köztisztviselő 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  közszolgálati jogviszonyból származó kötelezettségek teljesítése céljából a  különleges jogállású szerv 
a  köztisztviselő személyes adatait – az  adatszolgáltatás céljának megjelölésével, törvényben meghatározottak 
szerint – adatfeldolgozó számára átadhatja. Erről a köztisztviselőt előzetesen tájékoztatni kell.

 (4) A  köztisztviselőre vonatkozó adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra 
– hozzájárulása nélkül, személyazonosításra alkalmatlan módon – a jogszabályok alapján átadhatók.

 (5) Ha a  különleges jogállású 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.

89. §  [A közszolgálati alapnyilvántartás]
 (1) A közszolgálati alapnyilvántartásban nyilvántartott adatok kezelésnek célja:

a) a  közszolgálati jogviszonnyal összefüggő munkáltatói intézkedések és jognyilatkozatok előkészítésének és 
meghozatalának biztosítása,

b) a  közszolgálati jogviszonnyal összefüggő jogok gyakorlásának és kötelezettségek teljesítésének biztosítása, 
továbbá

c) a közeli hozzátartozót megillető társadalombiztosítási, szociális és kegyeleti gondoskodás megállapításának 
és folyósításának biztosítása.

 (2) A közszolgálati alapnyilvántartásban a köztisztviselő 3. mellékletben meghatározott személyes adatait kell kezelni.
 (3) A  közszolgálati alapnyilvántartást a  különleges jogállású szerv más személyes adatot tartalmazó nyilvántartásától 

elkülönítetten kell kezelni. A közszolgálati alapnyilvántartás más személyes adatot tartalmazó nyilvántartással nem 
kapcsolható össze.

 (4) A  közszolgálati alapnyilvántartásban szereplő személyes adat – az  (5)  bekezdésben meghatározott kivétellel – 
a közszolgálati jogviszony fennállása alatt kezelhető.

 (5) A közszolgálati jogviszony bármely jogcímen történő megszűnését vagy megszüntetését követően a közszolgálati 
alapnyilvántartásban 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 
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feljogosított szervnek továbbítható megkeresés alapján. A  korlátozás alá eső adatokkal – a  tároláson kívül – más 
művelet nem végezhető.

 (6) A közszolgálati személyügyi nyilvántartásban az (5) bekezdés alapján tárolt adatokat az ott meghatározott határidő 
lejárta napján törölni kell.

 (7) A  közszolgálati alapnyilvántartásban szereplő személyes adatok védelméért, az  adatkezelés jogszerűségéért, 
valamint az e törvényben előírt adatszolgáltatásokért – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – a köztisztviselőt 
alkalmazó különleges jogállású szerv hivatali szervezetének vezetője felelős.

 (8) A  közszolgálati alapnyilvántartásba – eljárásában indokolt mértékig – jogosult betekinteni, illetve abból adatokat 
átvenni:
a) saját adatai tekintetében a köztisztviselő;
b) a köztisztviselő 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;
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 köztisztviselő illetményének számfejtése, illetve annak ellenőrzése céljából;

k) a  közszolgálati statisztikai adatgyűjtéssel összefüggésben a  közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős 
miniszter;

l) adategyezés, adatösszevetés, adatkorrigálás érdekében a  különleges jogállású szervekre vonatkozó adatok 
tekintetében, valamint a  különleges jogállású szervek köztisztviselőinek 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  különleges jogállású 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.

 (9) A különleges jogállású szerv elektronikusan vezetett közszolgálati alapnyilvántartási rendszerében a köztisztviselő 
3. mellékletben meghatározott adatai a 91. § (4) bekezdésében foglalt ideig kezelhetők.

90. §  [Adatszolgáltatás]
 (1) A  köztisztviselők, valamint a  különleges jogállású szervnél foglalkoztatott munkavállalók 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 különleges 
jogállású szerveknél foglalkoztatott munkavállalók adatainak elemzése céljából.

 (2) 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.

 (3) A  kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv statisztikai lekérdezéseket végezhet a  különleges jogállású 
szerv álláshelyei vonatkozásában az alábbi adatokról:
a) az álláshelyek száma,
b) az álláshelyek besorolási kategóriája,
c) annak ténye, hogy az álláshely betöltött vagy betöltetlen,
d) az álláshelyet betöltő jogviszony típusa,
e) az álláshelyet betöltő jogviszony időtartama.
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91. §  [A személyi anyag]
 (1) A köztisztviselő közszolgálati jogviszonyával kapcsolatos iratok közül a köztisztviselő

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) közszolgálati 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 89. § (8) bekezdésében meghatározott személyek és szervek jogosultak.
 (3) A  köztisztviselő személyi anyagát a  különleges jogállású szerv állítja össze, kezeli, illetve abban az  esetben, ha 

a jogviszonyt folyamatosnak kell tekinteni, megküldi a fogadó különleges jogállású 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 a  köztisztviselő átadott személyi anyagának másolatát is 

(fogyatékanyag).

XIII. FEJEZET
A JOGVITA ÉS AZ IGÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

92. §  [Az elévülés]
 (1) A közszolgálati 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) Az elévült igényt bírósági úton érvényesíteni nem lehet. Az elévülés utáni teljesítést elévülés címén visszakövetelni 

nem lehet.
 (8) 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.
 (9) 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.

93. §  [A jogvita]
 (1) A  köztisztviselő a  közszolgálati jogviszonyból származó igényének érvényesítése érdekében közvetlenül 

a bírósághoz fordulhat. Az érdekképviseleti szerv, valamint a munkáltató az e törvényből származó igényét bíróság 
előtt érvényesítheti.

 (2) A munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozó döntése ellen a köztisztviselő bírósághoz akkor fordulhat, ha e törvény 
azt megengedi.
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 (3) A keresetet a munkáltatói intézkedésről szóló irat kézbesítésétől számított harminc napon belül lehet a bírósághoz 
benyújtani
a) a közszolgálati jogviszony megszüntetésével,
b) az összeférhetetlenség megszüntetésére irányuló írásbeli felszólítással,
c) a teljesítményértékelés megállapításaival,
d) a fegyelmi és kártérítési ügyben hozott határozattal,
e) a kinevezés egyoldalú módosításával,
f ) a fizetési felszólítással,
g) a sérelemdíj megfizetése ügyében hozott határozattal
kapcsolatos ügyekben. Egyéb esetekben a  köztisztviselő az  igény érvényesítésére vonatkozó elévülési időn belül 
fordulhat a bírósághoz.

 (4) A  jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó megállapodás megtámadása esetén 
a  keresetlevelet a  megtámadás eredménytelenségének megállapításától számított harminc napon belül lehet 
előterjeszteni. A  megtámadás eredménytelen, ha a  másik fél annak közlésétől számított tizenöt napon belül nem 
válaszol, vagy azt nem fogadja el.

 (5) A  (3)  bekezdés b)–d), f ) és g)  pontjában foglalt esetekben – kivéve a  hivatalvesztés fegyelmi büntetést kiszabó 
fegyelmi határozatot – a sérelmezett intézkedés a bíróság jogerős döntéséig nem hajtható végre.

 (6) Az e törvény alapján létrejövő jogviszonnyal kapcsolatos jogvita közigazgatási jogvitának minősül.

94. §  [A jogviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei]
 (1) Ha a  bíróság megállapítja, hogy a  munkáltató a  köztisztviselő közszolgálati jogviszonyát jogellenesen szüntette 

meg, a  köztisztviselő abban az  esetben kérheti az  eredeti feladatkörének megfelelő álláshelyen történő 
továbbfoglalkoztatását, ha
a) a  megszüntetés joggal való visszaélés tilalmába, illetve felmentési védelembe ütközik, vagy a  munkáltató 

megszegi a felmentési korlátozásokra vonatkozó rendelkezéseket,
b) a munkáltató a választott szakszervezeti tisztségviselő, illetve a munkavédelmi képviselőnek (munkavédelmi 

bizottság tagjainak) közszolgálati jogviszonyát a  97.  § (10)  bekezdésébe, vagy a  munkavédelemről szóló 
1993. évi XCIII. törvény 76. § (3) bekezdésébe ütköző módon szüntette meg,

c) a fegyelmi felelősség nem áll fenn, vagy annak megállapítása esetén a hivatalvesztés fegyelmi büntetés nem 
áll arányban az elkövetett fegyelmi vétség súlyával,

d) a jogviszony megszüntetése az egyenlő bánásmód követelményébe ütközött, vagy
e) a  köztisztviselő a  jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetését vagy erre irányuló saját 

jognyilatkozatát sikerrel támadta meg.
 (2) A  munkáltató kérelmére a  bíróság mellőzi a  köztisztviselő eredeti feladatkörének megfelelő álláshelyre történő 

visszahelyezését, feltéve, ha a  köztisztviselő továbbfoglalkoztatása a  munkáltatótól nem várható el. Ilyennek 
minősül különösen, ha
a) a különleges jogállású szervnek megszűnt a köztisztviselő által ellátott feladata,
b) azt az álláshelyet betöltötték, amelyhez a köztisztviselő által korábban ellátott feladat tartozik,
c) a szervnél létszámcsökkentést hajtanak végre az ítélet jogerőssé válásakor,
d) a szervnél nincs üres álláshely.

 (3) Az  (1)  bekezdésben foglalt esetben meg kell téríteni a  köztisztviselő 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  köztisztviselő 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 bíróság a kellő gondosság elmulasztásának az elmaradt illetmény, egyéb 
járandóságok, illetve a köztisztviselői kár megtérítésével kapcsolatos következményét az eset összes körülményének 
mérlegelése alapján állapítja meg.

 (4) Ha a  közszolgálati jogviszony (1)  bekezdésben foglalt módon történő jogellenes megszüntetése esetén 
a  köztisztviselő az  eredeti feladatkörének megfelelő álláshelyre való visszahelyezést nem kéri vagy a  bíróság 
mellőzi a  köztisztviselő visszahelyezését, a  közszolgálati jogviszony a  jogellenességet megállapító határozat 
jogerőre emelkedésének napján szűnik meg. Ekkor – a (3) bekezdésben foglaltakon felül – a bíróság a munkáltatót 
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– az  eset összes körülményeinek, így különösen a  jogsértés és annak következményei súlyának mérlegelésével – 
a köztisztviselő legalább két-, legfeljebb tizenkét havi illetményének megfelelő összeg megfizetésére kötelezi.

 (5) Ha a közszolgálati jogviszonyt nem az (1) bekezdésben foglalt módon szüntették meg jogellenesen, a közszolgálati 
jogviszony a  megszüntetésről szóló jognyilatkozat szerinti időpontban megszűnik, de a  köztisztviselő részére 
–  az  eset összes körülményeinek, így különösen a  jogsértés és annak következményei súlyának mérlegelése 
alapján – legalább két, legfeljebb huszonnégy havi illetményének megfelelő átalány-kártérítést kell fizetni.

 (6) A  bíróság a  kártérítés mértékének megítélésekor figyelembe veszi, hogy a  köztisztviselő mennyiben tett eleget 
a (3) bekezdésben foglalt kárenyhítési kötelezettségének.

 (7) A  köztisztviselő, ha a  közszolgálati jogviszonyát nem az  e  törvényben előírtak szerint szünteti meg, köteles 
a munkáltató számára a lemondási időre járó illetményének megfelelő összeget megfizetni.

 (8) Ha a köztisztviselő a határozott időtartamú közszolgálati jogviszonyát szünteti meg jogellenesen, a (7) bekezdésben 
meghatározottakat megfelelően kell alkalmazni. Ha azonban a határozott időből még hátralévő időtartam rövidebb 
két hónapnál, a munkáltató csak a hátralévő időre járó illetmény megfizetését követelheti.

 (9) A munkáltató jogosult a (7), illetve a (8) bekezdésben meghatározott mértéket meghaladó kárának érvényesítésére 
is. Ezek együttesen nem haladhatják meg a köztisztviselő tizenkéthavi illetményének összegét.

 (10) A  munkáltató (7)–(9)  bekezdés alapján keletkezett igényeinek érvényesítésére a  köztisztviselő által okozott kár 
megtérítésére vonatkozó szabályok az irányadók.

XIV. FEJEZET
A KÖZTISZTVISELŐI ÉRDEKEGYEZTETÉS

95. §  [Általános rendelkezések]
 (1) A  köztisztviselők szociális és gazdasági érdekeinek védelme, továbbá a  munkabéke fenntartása érdekében 

e  törvény szabályozza a  szakszervezet és a  különleges jogállású szerv, illetve érdekképviseleti szervezeteik 
kapcsolatrendszerét. Ennek keretében biztosítja a  szervezkedés szabadságát, a  köztisztviselők részvételét 
a munkafeltételek alakításában, meghatározza a munkaügyi konfliktusok megelőzésére, feloldására irányuló eljárást.

 (2) A  köztisztviselőknek, illetve a  különleges jogállású szerveknek joga, hogy – törvényben meghatározott feltételek 
szerint – gazdasági és társadalmi érdekeik előmozdítása, védelme érdekében, mindennemű megkülönböztetés 
nélkül érdekképviseleti szervezetet (a továbbiakban: érdekképviseleti szervezet) alakítsanak, illetve érdekképviseleti 
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  köztisztviselők jogosultak a  különleges jogállású szervnél szakszervezet létrehozására. A  szakszervezet 
a különleges jogállású szervnél szerveket működtethet, ezek működésébe tagjait bevonhatja.

 (5) A  különleges jogállású szerv, illetve a  szakszervezet köteles egymást írásban tájékoztatni a  képviseletére jogosult, 
valamint a tisztségviselő személyéről.

 (6) E fejezet alkalmazásában
a) tájékoztatás: a  munkaügyi kapcsolatokkal, illetve a  közszolgálati jogviszonnyal összefüggő információ 

átadása, ennek megismerését, megvizsgálását és az ezzel kapcsolatos vélemény kialakítását és képviseletét 
lehetővé tévő módon,

b) konzultáció: a különleges jogállású szerv és a szakszervezet közötti véleménycsere, párbeszéd. A konzultációt 
a megállapodás érdekében, a kezdeményezésben megjelölt célnak megfelelően oly módon kell lefolytatni, 
hogy biztosított legyen a  felek megfelelő képviselete, a  közvetlen, személyes véleménycsere, valamint 
az érdemi tárgyalás.

 (7) A különleges jogállású 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 különleges jogállású szerv jogos érdekeit, illetve működését veszélyeztetné.

 (8) A szakszervezet nevében vagy érdekében eljáró személy olyan tényt, információt, megoldást vagy adatot, amelyet 
a  különleges jogállású 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.
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 (9) A  szakszervezet nevében vagy érdekében eljáró személy a  tevékenysége során tudomására jutott információkat 
csak a különleges jogállású szerv jogos érdekeinek, illetve működésének, valamint a közszolgálat érdekeinek, illetve 
működésének veszélyeztetése, valamint a személyiségi jogok megsértése nélkül hozhatja nyilvánosságra.

 (10) Az e törvényben a szakszervezet számára biztosított jogok a különleges jogállású szervnél képviselettel rendelkező 
helyi szakszervezetet illetik meg.

 (11) A különleges jogállású szerv nem követelheti, hogy a köztisztviselő szakszervezethez való tartozásáról nyilatkozzék.
 (12) A  köztisztviselő alkalmazását nem lehet attól függővé tenni, hogy tagja-e valamely szakszervezetnek, illetve 

megszünteti-e korábbi szakszervezeti tagságát, vagy vállalja-e a  különleges jogállású szerv által megjelölt 
szakszervezetbe történő belépést.

 (13) Szakszervezethez való tartozása vagy szakszervezeti tevékenysége miatt tilos a  köztisztviselő közszolgálati 
jogviszonyát megszüntetni vagy a köztisztviselőt más módon megkülönböztetni.

 (14) Nem lehet jogosultságot vagy juttatást valamely szakszervezethez való tartozástól vagy az  attól való 
távolmaradástól függővé tenni.

 (15) A  különleges jogállású szerv szakszervezeti tagdíj levonásáért és a  szakszervezet részére történő átutalásáért 
ellenértéket nem követelhet.

 (16) A  munkavállalói érdekképviseleti tagdíjfizetés önkéntességéről szóló 1991.  évi XXIX.  törvénytől eltérően 
a különleges jogállású szerv a köztisztviselők illetményéből a szakszervezeti tagdíjat a különleges jogállású szerv és 
a köztisztviselő erre vonatkozó megállapodása esetén vonja le.

96. §  [A központi érdekegyeztetés]
 (1) A  különleges jogállású szervek, valamint azok köztisztviselőinek érdekei egyeztetése, a  vitás kérdések tárgyalásos 

rendezése, valamint a  megfelelő megállapodások kialakítása céljából a  különleges jogállású szervek képviselői, 
a  különleges jogállású szerveknél működő érdekképviseleti szervezetek, valamint a  különleges jogállású szervek 
köztisztviselői és azok országos munkavállalói érdekképviseleti szervezetei tárgyalócsoportja részvételével 
Különleges Jogállású Szervezetek Érdekegyeztető Fóruma (a továbbiakban: KÜF) működik.

 (2) A  KÜF hatáskörébe a  különleges jogállású szerveknél foglalkoztatott köztisztviselők élet- és munkakörülményeire, 
foglalkoztatási feltételeire vonatkozó tárgykörök tartoznak.

 (3) A  KÜF véleményét ki kell kérni a  (2)  bekezdés szerinti hatáskörébe tartozó ügyekkel kapcsolatban az  igazgatási 
munkaerővel és személyi juttatásokkal való gazdálkodás kérdéseiben.

 (4) A KÜF tájékoztatáskérésre, illetve javaslattételre jogosult a (2) bekezdés szerinti hatáskörébe tartozó egyéb ügyekkel 
kapcsolatban.

 (5) A  KÜF szervezetének és működésének szabályait, illetve a  titkársági feladatok ellátását az  érdekegyeztetésben 
résztvevő felek közötti megállapodás határozza meg.

97. §  [A munkahelyi köztisztviselői érdekegyeztetés]
 (1) A  munkahelyi közszolgálati kérdések rendezésére a  munkahelyi köztisztviselői érdekegyeztetés szolgál. 

A munkahelyi köztisztviselői érdekegyeztetésben a különleges jogállású szerv vezetője és a szakszervezet választott 
tisztségviselője vesz részt. A tárgyalópartnerek a vitás kérdések egyeztetésébe szakértőket is bevonhatnak.

 (2) A különleges jogállású szerv vezetője köteles kikérni a szakszervezet véleményét a köztisztviselők munkavégzésére, 
munka- és pihenőidejére, jutalmazására, valamint juttatásaira vonatkozó, a  munkáltató hatáskörébe utalt 
szabályozásról.

 (3) A  (2)  bekezdésben foglaltakon kívül a  szakszervezet jogosult a  köztisztviselők csoportját érintő munkáltatói 
intézkedéssel (döntéssel) vagy annak tervezetével kapcsolatos véleményét a különleges jogállású szervvel közölni, 
ezzel összefüggésben konzultációt kezdeményezni.

 (4) A  szakszervezet tájékoztatást kérhet a  különleges jogállású szervtől a  köztisztviselők közszolgálati jogviszonyával 
összefüggő gazdasági és szociális érdekeivel kapcsolatban, így különösen tájékoztatást kérhet:
a) a  (2)  bekezdésben felsorolt tárgykörökben készült tervezetek, statisztikai létszám- és illetményadatok, 

számítások, elemzések és irányelvek megismerése érdekében,
b) a közszolgálati 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 különleges jogállású szerv részére a köztisztviselőket érintő intézkedésekre,
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b) a köztisztviselőket érintő helyi szabályozás egységes értelmezésére, valamint
c) a köztisztviselőket érintő helyi szabályozási tárgykörökre.

 (6) A  szakszervezet jogosult a  köztisztviselőket a  munkaügyi kapcsolatokkal vagy a  munkaviszonnyal összefüggő 
kérdésekben tájékoztatni.

 (7) A  különleges jogállású szerv – a  szakszervezettel egyeztetve – biztosítja annak lehetőségét, hogy a  szakszervezet 
a tevékenységével kapcsolatos tájékoztatást a különleges jogállású szervnél közzétegye.

 (8) A  szakszervezet joga, hogy a  köztisztviselőket a  különleges jogállású 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, hatóság és egyéb szervek előtt képviselni.

 (10) A  közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv egyetértése szükséges a  szakszervezetnél választott tisztséget betöltő 
és a  szakszervezet által megjelölt köztisztviselő közszolgálati jogviszonyának a  különleges jogállású szerv által 
felmentéssel történő megszüntetéséhez [kivéve a  39.  § (3)  bekezdés a)  pontjában meghatározott felmentést], 
valamint a 33–34. § szerinti munkáltatói intézkedéshez.

 (11) A szakszervezet a  (10) bekezdésben foglaltak alkalmazása során legfeljebb egy köztisztviselőt jogosult megjelölni. 
Ha a  különleges jogállású szervnek több telephelye van, a  szakszervezet telephelyenként jogosult legfeljebb egy 
köztisztviselőt megjelölni.

 (12) A  szakszervezet akkor jogosult a  (10)  bekezdés szerinti védelemre jogosult köztisztviselő helyett másik 
köztisztviselőt megjelölni, ha a köztisztviselő közszolgálati jogviszonya vagy tisztsége megszűnt.

 (13) A  szakszervezet a  (10)  bekezdésben foglaltak szerinti munkáltatói intézkedéssel kapcsolatos álláspontját 
a  különleges jogállású 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  különleges jogállású szervvel, úgy kell tekinteni, hogy a  tervezett 
intézkedéssel egyetért.

 (14) Feladata ellátása érdekében a  különleges jogállású szerv köztisztviselői közül legalább 10%-ának – de legalább 
harminc fő köztisztviselőnek – a  tagságával rendelkező szakszervezetnél választott tisztséget betöltő és 
a  szakszervezet által a  (11)  bekezdés szerint megjelölt köztisztviselőt a  beosztás szerinti havi munkaideje tíz 
százalékának megfelelő munkaidő-kedvezmény illeti meg. Ezen túlmenően a  konzultáció időtartamára mentesül 
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 köztisztviselő önhibáján kívüli okból ennél később jut a  tudomására, a  tudomásszerzést követően köteles 
haladéktalanul bejelenteni a munkaidő-kedvezmény igénybevételére vonatkozó szándékát. A különleges jogállású 
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, közszolgálati jogviszonyban nem álló személy, ha a  szakszervezetnek 

a  különleges jogállású szervvel közszolgálati jogviszonyban álló tagja van, a  különleges jogállású szerv területére 
beléphet. A  belépés és a  munkahelyen való tartózkodás során a  különleges jogállású szerv működési rendjére 
vonatkozó szabályokat meg kell tartani.

XV. FEJEZET
AZ EGYES KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEKNÉL FOGLALKOZTATOTTAK KÖZSZOLGÁLATI 
JOGVISZONYÁRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK

98. §  [A közszolgálati munkaszerződés]
 (1) A  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, a  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a  Gazdasági 

Versenyhivatal és a Közbeszerzési Hatóság köztisztviselőjének közszolgálati jogviszonya a különleges jogállású szerv 
mint munkáltató és a köztisztviselő mint foglalkoztatott között közszolgálati munkaszerződéssel jön létre.

 (2) A  közszolgálati munkaszerződésben a  felek a  köztisztviselő illetményéről, a  juttatásokról, a  pótszabadság 
mértékéről, a napi munkaidőről és az általános munkarendről állapodnak meg.
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 (3) Ahol e  törvény kinevezési okmányról rendelkezik, azon az  (1)  bekezdés szerinti szervek esetében a  közszolgálati 
munkaszerződést kell érteni.

 (4) A  közszolgálati munkaszerződésben nem szabályozott kérdésekben a  közszolgálati jogviszonyra az  e  törvényben 
foglaltakat kell alkalmazni.

99. §  [Az Alkotmánybíróság Hivatalára vonatkozó eltérő szabályok]
 (1) Az Alkotmánybíróság Hivatalának álláshelyeire az 5. § (2) bekezdése nem alkalmazható.
 (2) A  3.  § (1) és (2)  bekezdése, a  4.  § (1)  bekezdése, a  7.  §, a  16.  § (15)  bekezdése, a  27.  § (2)  bekezdése, a  39.  § 

(2) bekezdés a) pontja, a 45. § (5) bekezdése, a 46. § (5) bekezdése, az 50. § (3) bekezdése, az 52. § (4) bekezdése, 
a 60. § (4) bekezdése, a 61. § (6) bekezdése, a 76. § (2) bekezdése, a 81. § (5) bekezdése, a 82. § (1) és (5) bekezdése, 
a 83. § (2) bekezdése, a 86. § (12) bekezdése, a 97. § (1) bekezdése, valamint a 103. § (1) bekezdés 15. pont a) és 
b)  alpontja szerinti jogkört az  Alkotmánybíróság Hivatalának vonatkozásában az  Alkotmánybíróság elnöke 
gyakorolja.

 (3) Az Alkotmánybíróság az ügyrendjében állapítja meg az ítélkezési szünete időtartamát.
 (4) Az  Alkotmánybíróság Hivatalának szervezetét a  szervet létrehozó törvény vagy annak felhatalmazása alapján 

a különleges jogállású szerv szervezeti és működési szabályzata határozza meg.

100. §  [A Köztársasági Elnöki Hivatalra vonatkozó eltérő szabályok]
 (1) A  Köztársasági Elnöki Hivatal vezetője és annak helyettese a  különleges jogállású szervet létrehozó törvényben, 

vagy annak felhatalmazása alapján az alapító okiratban vagy a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott 
mértékű illetményre jogosult.

 (2) A 22. § (1) bekezdése, a 24. § (10) bekezdése, a 39. § (1) bekezdés d) pontja szerinti jogkört a Köztársasági Elnöki 
Hivatal vonatkozásában a köztársasági elnök gyakorolja.

XVI. FEJEZET
A KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVNÉL FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK

101. §  [A munkaviszony létrehozása]
 (1) A különleges jogállású szervnél foglalkoztatott munkavállalókra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

rendelkezéseit az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
 (2) Különleges jogállású szervnél munkaszerződés – a  (3)  bekezdésben foglaltak kivételével – a  különleges jogállású 

szerv közhatalmi, irányítási, ellenőrzési és felügyeleti hatáskörének gyakorlásához kapcsolódó ügyviteli feladat 
ellátására, illetve a  különleges jogállású szerv közhatalmi, irányítási, ellenőrzési és felügyeleti hatáskörének 
gyakorlásával közvetlenül nem összefüggő feladat ellátására köthető.

 (3) A  különleges jogállású szerv az  alaplétszáma tíz százalékának erejéig – a  (2)  bekezdésben foglaltaktól eltérően – 
a közhatalmi, irányítási, ellenőrzési és felügyeleti hatáskörének gyakorlására is köthet munkaszerződést.

 (4) Munkaviszony bármely, a  különleges jogállású szerv alaplétszámába tartozó álláshelyen létrehozható függetlenül 
annak besorolásától, azzal, hogy a  munkabér és pótszabadság megállapítása során nem kell figyelembe venni 
az adott álláshely besorolási kategóriáját.

 (5) A munkaviszony büntetlen előéletű, cselekvőképes, az álláshely betöltésére jogszabályban megállapított képesítési 
követelménynek, illetve biztonsági feltételeknek megfelelő személlyel létesíthető. Nem létesíthető különleges 
jogállású 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.

102. §  [A munkaviszonyra vonatkozó szabályok]
 (1) 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.
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 (2) 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,
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.

 (3) A  munkavállaló a  tárgyév március 1-jétől a  következő év február végéig terjedő időszakra vonatkozó havi 
munkabére nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó 
nemzetgazdasági átlagos havi bruttó munkabér tízszeresét.

 (4) Az  e  törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyára a  munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 71–76. §-a, 82–84. §-a, 158. § (1) és (3) bekezdése, valamint 159. §-a nem 
alkalmazható. Esetükben e törvény 39. § (23)–(25) bekezdését, 72. § (1)–(10) bekezdését és 94. §-át kell alkalmazni.

 (5) A különleges jogállású szervnél foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyára a 16. § (7)–(13) bekezdését és a 17. § 
(4) bekezdését kell alkalmazni.

XVII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

103. §  [Értelmező rendelkezések]
 (1) E törvény alkalmazásában

 1.  álláshely: a  különleges jogállású szervnél rendelkezésre álló humánerőforrás feladatközpontú elosztásának 
eszköze;

 2.  beosztás szerinti heti munkaidő: a hétre elrendelt rendes munkaidő;
 3.  beosztás szerinti napi munkaidő: a munkanapra elrendelt rendes munkaidő;
 4.  egyéb jogviszony: különösen a  munkaviszony, kormányzati szolgálati jogviszony, politikai szolgálati 

jogviszony, biztosi jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony, 
honvédelmi alkalmazotti jogviszony, 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;

 5.  éjszakai munka: a huszonkét és hat óra közötti időszakban teljesített munkavégzés;
 6.  előkészítő vagy befejező tevékenység: minden olyan feladat ellátása, amelyet a köztisztviselő az álláshelyéhez 

tartozó feladatkörhöz kapcsolódóan, szokás szerint és rendszeresen, külön utasítás nélkül köteles elvégezni;
 7.  fogyatékkal élő gyermek: az  a  gyermek, akire tekintettel a  családok támogatásáról szóló törvény szerinti 

magasabb összegű családi pótlék került megállapításra;
 8.  gyermek: a  családok támogatására vonatkozó szabályok szerinti saját háztartásban nevelt vagy gondozott 

gyermek;
 9.  gyermekét egyedül nevelő köztisztviselő: aki gyermekét saját háztartásában neveli és hajadon, nőtlen, özvegy, 

elvált, házastársától külön él és nincs élettársa;
10.  hét: a  naptári hét vagy a  munkáltató által meghatározott megszakítás nélküli százhatvannyolc óra, ha 

a munkáltató működése miatt a beosztás szerinti napi munkaidő kezdete és befejezése nem azonos naptári 
napra esik;

11.  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;
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12.  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;

13.  kötelező orvosi vizsgálat: az az orvosi vizsgálat, amelyen a köztisztviselőnek jogszabály előírása alapján részt 
kell vennie, ideértve a várandós állapotra tekintettel előírt orvosi vizsgálatot is;

14.  közigazgatási gyakorlat: a  különleges jogállású szervnél, illetve annak jogelőd szervénél közszolgálati 
jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban töltött idő (tekintet nélkül arra, hogy 
a jogviszony folyamatosan fennállt-e vagy sem), továbbá a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervnél szerzett gyakorlat;

15.  közszolgálati szabályzat:
a) a  különleges jogállású 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 szerv vezetőjének általános 
munkáltatói szabályozási hatáskörébe tartozó kérdésekben kiadott normatív utasítás, vagy

b) ha a különleges jogállású szerv hivatali szervezetének vezetője közjogi szervezetszabályozó eszköz 
kiadására nem jogosult, az  e  törvényben meghatározott kérdésekben, valamint a  hivatali szerv 
vezetőjének általános munkáltatói szabályozási hatáskörbe tartozó kérdésekben a hivatali szervezet 
vezetője által egyéb formában kiadott belső, normatív szabályzat;

16.  köztisztviselő: a különleges jogállású szerv feladat- és hatáskörében eljáró vezető és ügyintéző, aki előkészíti 
a különleges jogállású szerv feladat- és hatáskörébe tartozó ügyeket érdemi döntésre, illetve – felhatalmazás 
esetén – a döntést kiadmányozza, kivéve, ha ezt a tevékenységet a rendvédelmi feladatokat ellátó szervnél 
más jogviszonyban álló személy végzi;

17.  különleges jogállású szervnél képviselettel rendelkező szakszervezet: az  a  szakszervezet, amelyik alapszabálya 
szerint a  különleges jogállású szervnél képviseletére jogosult szervet működtet, illetve tisztségviselővel 
rendelkezik;

18.  levonásmentes illetményrész: a  bírósági végrehajtásról szóló jogszabály alapján teljesíthető levonások után 
fennmaradó illetményrész;

19.  munkaidő: a munkavégzésre előírt idő kezdetétől annak befejezéséig tartó idő, valamint a munkavégzéshez 
kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység időtartama. Nem munkaidő a  köztisztviselő lakó- vagy 
tartózkodási helyéről a  tényleges munkavégzés helyére, valamint a  munkavégzés helyéről a  lakó- vagy 
tartózkodási helyére történő utazás időtartama és a munkaközi szünet időtartama;

20.  idényjellegű tevékenység: ha a  munkáltató tevékenysége munkaszervezéstől függetlenül az  év valamely 
időszakához vagy időpontjához kötődik;

21.  munkanap: a  naptári nap vagy a  munkáltató által meghatározott megszakítás nélküli huszonnégy óra, ha 
a munkáltató működése miatt a beosztás szerinti napi munkaidő kezdete és befejezése nem azonos naptári 
napra esik;

22.  nagyszülő: a gyermek szülőjének vér szerinti, örökbe fogadó szülője, továbbá annak együtt élő házastársa;
23.  napi munkaidő: a felek vagy a törvény által meghatározott teljes napi munkaidő vagy részmunkaidő;
24.  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;

25.  szakszervezet: a  különleges jogállású szervnél foglalkoztatott köztisztviselők minden olyan szervezete, 
amelynek elsődleges célja a  köztisztviselők közszolgálati jogviszonyával kapcsolatos érdekeinek 
előmozdítása és megvédése;

26.  személyügyi központ: e törvény szerinti kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv;
27.  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;

28.  további jogviszony: a  fennálló közszolgálati jogviszony melletti másik közszolgálati jogviszony, valamint 
az egyéb jogviszony.
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 (2) E törvény alkalmazásában a köztisztviselő 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 39. § (3) bekezdés f ) pontja alapján a felmentését kéri.
 (3) A  köztisztviselő akkor részesül a  (2)  bekezdés b) vagy c)  pontja szerinti ellátásban, ha az  ellátást véglegesen 

megállapították.
 (4) A köztisztviselő köteles tájékoztatni a munkáltatót, ha a (2) bekezdés hatálya alá esik.
 (5) A 38. § (1) bekezdés g) pontja és a 39. § (2) bekezdés d) pontja alkalmazása szempontjából a köztisztviselő öregségi 

nyugdíjra a (2) bekezdés a)–c) pontjában szabályozott esetben jogosult.

104. §  [Hatálybalépés]
Ez a törvény 2020. január 1. napján lép hatályba.

105. §  [Átmeneti rendelkezések]
 (1) E törvény rendelkezéseit – a (2)–(27) bekezdésben foglaltak kivételével – 2020. május 1. napjától kell alkalmazni.
 (2) A  különleges jogállású szervnél foglalkoztatott köztisztviselő közszolgálati jogviszonyára 2020. április 30-ig 

a Kttv. rendelkezéseit kell alkalmazni.
 (3) 2020. május 1. napján a  különleges jogállású szervnél foglalkoztatott köztisztviselő és közszolgálati ügykezelő 

(a  továbbiakban együtt: érintett) közszolgálati jogviszonya – a  98.  § (1)  bekezdése szerinti különleges jogállású 
szervnél foglalkoztatott köztisztviselő és közszolgálati ügykezelő esetében a  közszolgálati munkaszerződésben 
foglaltak szerint – az e törvény szerinti közszolgálati jogviszonnyá alakul át.

 (4) Az  érintettet a  jogviszony (3)  bekezdés szerinti átalakulásáról 2020. május 15. napjáig tájékoztatni kell, részére 
– az (5) bekezdésben megállapított kivétellel – az e törvény szerinti kinevezési okmányt ki kell állítani, illetményét 
a 69. § alapján meg kell állapítani.

 (5) A  98.  § (1)  bekezdésében meghatározott különleges jogállású szervek köztisztviselői esetében a  közszolgálati 
munkaszerződést – a 98. § (2) bekezdése szerinti tartalommal – 2020. április 23-áig kell megkötni.

 (6) Az  e  törvény hatálya alá kerülő közszolgálati ügykezelő a  jogviszonya (3)  bekezdés szerinti átalakulásával 
köztisztviselőként kerül továbbfoglalkoztatásra, ha a  kinevezés általános feltételeinek megfelel. Ha a  közszolgálati 
ügykezelő a kinevezés általános feltételeinek nem felel meg, jogviszonya a Kttv. 72. § (3) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően szűnik meg.

 (7) Ha a  98.  § (1)  bekezdése szerinti különleges jogállású szervnél foglalkoztatott köztisztviselő és közszolgálati 
ügykezelő esetében a  közszolgálati munkaszerződés az  (5)  bekezdés szerinti határidőben nem kerül megkötésre, 
a köztisztviselő és közszolgálati ügykezelő közszolgálati jogviszonya a (6) bekezdésben foglaltak szerint szűnik meg.

 (8) A (3) bekezdéstől eltérően az érintett jogviszonya nem alakul át az e törvény szerinti jogviszonnyá, ha 2020. május 1. 
napja előtt kötött megállapodás, illetve valamelyik fél egyoldalú jognyilatkozata alapján e törvény hatálybalépését 
követően szűnik meg a jogviszony.

 (9) Az érintett jogviszonyának a (3) bekezdés szerinti átalakulása esetén a jogviszonyt a próbaidő, a végkielégítésre és 
a szolgálati elismerésre való jogosultság szempontjából folyamatosnak kell tekinteni.

 (10) Az érintett a munkaköre alapján 2020. április 30. napján ellátott feladatait mindaddig elláthatja, amíg az álláshelyén 
ellátandó feladatok vagy az  álláshely betöltésének a  6.  § (2)  bekezdése szerinti szakmai feltételei meg nem 
változnak.

 (11) E  törvény hatálybalépése nem szakítja meg a  2020. április 30. napján fennálló jogviszonyból eredő igények 
elévülését.

 (12) Az  érintettet a  (4)  bekezdés szerinti okirat közlését követő öt munkanapon belül írásban benyújtott kérelmére 
fel kell menteni azzal, hogy a  kinevezésmódosítást megelőző illetményén a  2020. április 14. napján irányadó 
illetményét kell érteni. Erre az esetre a 42. § (1) bekezdésében meghatározott felmentési védelem nem vonatkozik.

 (13) Annak a  különleges jogállású szervnél foglalkoztatott munkavállalónak, aki a  kinevezés általános feltételeinek 
megfelel, a  munkáltatói jogkör gyakorlója felajánlhatja a  munkaviszonya közszolgálati jogviszonnyá történő 
átalakítását. Ha a munkavállaló az átalakításhoz hozzájárul, a munkaviszonyt 2020. május 1. napjával – kinevezéssel 
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vagy közszolgálati munkaszerződés megkötésével – közszolgálati jogviszonnyá kell átalakítani azzal, hogy 
az illetmény nem lehet kevesebb a munkavállalót 2020. április 1. napján megillető munkabérnél.

 (14) Az érintett e törvény szerinti illetményét úgy kell megállapítani, hogy az nem lehet kevesebb annál, mint amekkora 
összegre illetményként a kinevezési okirat alapján 2020. április 1. napján jogosult volt.

 (15) A munkáltató 2020. április 15. napjáig megállapítja, hogy a 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti különleges jogállású 
szervnél foglalkoztatott érintett milyen besorolású álláshelyre kerül, és az  álláshely besorolási kategóriájához 
az  1. vagy a  2.  mellékletben meghatározott kereten belül – a  (14)  bekezdésben foglaltak figyelembevételével – 
megállapítja az érintett illetményét.

 (16) A  (15)  bekezdés szerinti döntéshozatal során a  munkáltatói jogkör gyakorlója figyelembe veszi a  köztisztviselő 
2019.  második félévi teljesítményértékelését és éves minősítését, valamint a  közszolgálati ügykezelő utolsó 
értékelését.

 (17) Az  érintett részére a  2020. április 30-án meglévő szabadságát 2020. április 30-át követően – a  (20)  bekezdésben 
meghatározott kivétellel – nem lehet kiadni.

 (18) Az érintett 2020. április 30-án meglévő, ki nem adott szabadságát 40 napon belül meg kell váltani.
 (19) A (18) bekezdés szerinti megváltás során az érintettet 2020. április 1. napján megillető illetménnyel kell számolni.
 (20) A  2019. december 31-én szülési szabadságon, vagy a  gyermek ápolása, gondozása céljából igénybe vett fizetés 

nélküli szabadságon lévő érintett azon szabadságát, amelyre 2019. 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.

 (21) Az érintett 2020. január 1. és 2020. április 30. között a Kttv. szerint megállapított 2020. évi szabadságának időarányos 
részére jogosult.

 (22) Az érintett 2020. május 1-jétől 2020. december 31-ig az e törvény szerinti alapszabadságának és pótszabadságának 
időarányos részére jogosult.

 (23) Az  érintett az  e  törvény szabadság kiadásáról szóló rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával a  (21)  bekezdés 
szerinti időszakban igénybe veheti az e törvényben számára egy naptári évre megállapított alapszabadságát.

 (24) A (21) bekezdés szerinti szabadságnak a (21) bekezdés szerinti időszakban ki nem adott része 2020. április 30. után is 
kiadható azzal, hogy erre a szabadságra e törvény alapszabadságra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 (25) Az érintett 2020. április 30-ig a 2019. december 1-jén őt megillető illetményére, illetve díjazására vagy munkabérére 
jogosult azzal, hogy
a) a jogviszonyban töltött ideje alapján az illetmény összegében 2019. december 1. után bekövetkező változást,
b) a 2019. december 1. után megállapított idegennyelv-tudási pótlékot,
c) a 2019. december 1. utáni vezetői munkakörbe vagy vezetői munkakörből nem vezetői munkakörbe helyezés 

esetén a kinevezésmódosítás szerinti illetményt
kell figyelembe venni.

 (26) Ha az érintett jogviszonya 2019. december 1. után jött létre, a (25) bekezdés alkalmazása során a kinevezési okirata 
szerinti illetményét kell figyelembe venni.

 (27) Az  érintett (15)  bekezdés alapján megállapított illetménye és az  érintettnek a  2020. január–április hónap után 
az  ugyanazon munkáltatótól származó illetménye közötti különbözetet az  érintett 2020. májusi illetményével 
egyidejűleg kell kifizetni.

106. §  [Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményeinek való megfelelés]
A 99. § (4) bekezdése és a 109. § az Alaptörvény 24. cikk (9) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

107. §  [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;
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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.

108. §  [Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény módosítása]
Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 41. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Hivatalt az alapvető jogok biztosa irányítja, és a főtitkár vezeti. A Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre és 
munkavállalókra nézve a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi 
CVII. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.”

109. §  [Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény módosítása]
 (1) Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 22. § (2) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép:
„(2) Az  Alkotmánybíróság Hivatalát a  főtitkár vezeti. A  főtitkárt az  elnök javaslatára a  teljes ülés választja meg. 
A  főtitkár a  kormányzati igazgatásról szóló 2018.  évi CXXV.  törvény (a  továbbiakban: Kit.) szerinti közigazgatási 
államtitkári illetménysáv felső határának megfelelő összegű illetményre és közigazgatási államtitkári juttatásokra 
jogosult.”

 (2) Az Abtv. 22. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  Alkotmánybíróság Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőkre és munkavállalókra nézve a  különleges 
jogállású szervekről és az  általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019.  évi CVII.  törvény rendelkezéseit kell 
megfelelően alkalmazni. Az  elnök a  közszolgálati jogviszony létesítését meghatározott iskolai végzettséghez, 
képesítéshez, illetve gyakorlati időhöz kötheti.”

 (3) Az Abtv. 22. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az  Alkotmánybíróság Hivatalának költségvetési, pénzügyi, gazdálkodási, üzemeltetési, fenntartási, gépkocsi-
üzemeltetési és humánpolitikai feladatait a  gazdasági főosztály látja el. A  gazdasági főosztályt a  gazdasági 
főigazgató vezeti. A  gazdasági főigazgató az  Alkotmánybíróság Hivatalának helyettes vezetője. A  gazdasági 
főigazgató a  Kit. szerinti helyettes államtitkári illetménysáv felső határának megfelelő összegű illetményre és 
helyettes államtitkári juttatásokra jogosult.”

110. §  [A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása]
 (1) A Kttv. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.  § Törvény eltérő rendelkezése hiányában az  Országgyűlés Hivatala, valamint az  Országgyűlési Őrség 
köztisztviselőjének és közszolgálati ügykezelőjének közszolgálati jogviszonyára e  törvény rendelkezéseit kell 
alkalmazni.”

 (2) A Kttv. 234. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  Országgyűlési Őrségnél az  illetménykiegészítés mértéke a  felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő 
esetében az alapilletményének 80%-a, az érettségi végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményének 35%-a.”
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 (3) Hatályát veszti a Kttv.
a) 227. § (3) bekezdése,
b) 233. §-a,
c) 234. § (1) bekezdése,
d) 236. § (1)–(3) és (8) bekezdése.

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

1. melléklet a 2019. évi CVII. törvényhez

Illetménytábla a 69. § (1) bekezdése szerinti szervek részére

 A)  B)  C)

  besorolási fokozat megnevezése  illetmény alsó határa  illetmény felső határa

1. tanácsos  250 000 Ft  500 000 Ft

2. vezető-tanácsos  350 000 Ft  650 000 Ft

3. főtanácsos  400 000 Ft  750 000 Ft

4. vezető-főtanácsos  600 000 Ft  1 500 000 Ft

5. nem önálló szervezeti egység vezetője  700 000 Ft  1 400 000 Ft

6. önálló szervezeti egység vezetője  800 000 Ft  1 900 000 Ft

2. melléklet a 2019. évi CVII. törvényhez

Illetménytábla a 69. § (2) bekezdése szerinti szervek részére

 A)  B)  C)

  besorolási fokozat megnevezése  illetmény alsó határa  illetmény felső határa

1. tanácsos  200 000 Ft  350 000 Ft

2. vezető-tanácsos  300 000 Ft  500 000 Ft

3. főtanácsos I.  400 000 Ft  600 000 Ft

4. főtanácsos II.  450 000 Ft  700 000 Ft

5. vezető-főtanácsos  500 000 Ft  1 200 000 Ft

6. nem önálló szervezeti egység vezetője  400 000 Ft  1 100 000 Ft

7. önálló szervezeti egység vezetője  550 000 Ft  1 300 000 Ft

3. melléklet a 2019. évi CVII. törvényhez

A KÖZSZOLGÁLATI ALAPNYILVÁNTARTÁS ADATKÖRE

A köztisztviselő

I/A.
 1.  családi és utóneve (születési családi és utóneve), neme
 2.  születési helye, ideje
 3.  anyja születési családi és utóneve
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 4.  lakóhelye, lakáscíme, tartózkodási helye, telefonszáma
 5.  családi állapota
 6.  adóazonosító jele
 7.  társadalombiztosítási azonosító jele
 8.  fizetési számlaszáma
 9.  e-mail-címe és elektronikus elérhetősége
10.  fényképe
11.  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.  legmagasabb iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi)
2.  szakképzettsége(i)
3.  iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítése(i), valamint meghatározott álláshely 

betöltésére jogosító okiratok adatai
4.  tudományos fokozata
5.  idegennyelv-ismerete
6.  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.  a közszolgálati jogviszony kezdete, a kiszámításánál figyelmen kívül hagyandó időtartamok
 2.  állampolgársága
 3.  a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma, kelte
 4.  közigazgatási alapvizsga adatai
 5.  közigazgatási szakvizsga adatai
 6.  a szolgálati elismerés és a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául szolgáló időtartamok
 7.  esküokmány száma, kelte
 8.  közigazgatási versenyvizsga adatai
 9.  az alkalmassági vizsgálat eredményének adatai
10.  hatósági ellenőrzés végzésére vonatkozó igazolvány adata
11.  jogosítvány adatai
12.  munkaidőre, rendkívüli munkaidőre, ügyeletre, készenlétre, egyéb munkaidőre, munkavégzésre vonatkozó 

információk, adatok (távmunka, otthoni munkavégzés időpontja, helye)
13.  szabadságra vonatkozó adatok (szabadság mértéke, típusa, szabadságolási időpontok-tervek)
14.  teljesítményértékelések információi
15.  célprémiumra vonatkozó információk
16.  érdemek elismerésére vonatkozó információk (írásbeli dicséret, teljesítményelismerés, motivációs elismerés, 

álláshelyi elismerés, szolgálati elismerés)
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17.  egyéb juttatásra vonatkozó adatok (cafetéria, lakhatási jellegű támogatás, szociális, képzés és tanulmányi 
támogatás)

18.  kötelező alkalmassági vizsgálatra vonatkozó információk
19.  családtámogatási kedvezmények
20.  kinevezéstől eltérő foglalkoztatásra vonatkozó adatok
21.  versenytilalmi korlátozásra vonatkozó információk
22.  kötelező képzésre vonatkozó információk
23.  kártérítés, fegyelmi felelősségre vonatkozó adatok
24.  vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségre vonatkozó adatok
25.  nemzetbiztonsági vizsgálat előírása, eredménye
26.  tárgyi ellátmány adatai (gépkocsi, számítógép stb.)

V.
1.  az alkalmazó különleges jogállású szerv neve, székhelye, statisztikai számjele
2.  e szervnél a közszolgálati jogviszony kezdete
3.  köztisztviselő jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja
4.  feladat(ok) megnevezése és a betöltés időtartama, FEOR-szám
5.  vezetői kinevezésének és megszűnésének adatai
6.  jutalmazás, kitüntetés adatai
7.  hatályos fegyelmi büntetés
8.  pályázatának adatai
9.  próbaidejének adatai

VI.
1.  személyi juttatások nyilvántartása a  központi létszám- és bérgazdálkodási statisztikai információs rendszer 

figyelembevételével

VII.
1.  a köztisztviselő munkából való távollétének jogcíme és időtartama

VIII.
1.  a  közszolgálati jogviszony megszűnésének, valamint a  végleges és határozott idejű áthelyezés időpontja, 

módja, a végkielégítés adatai
2.  a felmentési időtartam adatai

IX.
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)

X.
1.  az  állami készfizető kezességvállalással összefüggő adatok (a hitelszerződést kötő pénzintézet neve, címe; 

az állami kezességvállalással biztosított hitel nagysága; a hitel lejártának időpontja)



9016 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 206. szám 

2019. évi CVIII. törvény
az Országgyűlés működését és a képviselők jogállását érintő egyes törvények módosításáról*

1. §  Az Országgyűlésről szóló 2012.  évi XXXVI.  törvény (a  továbbiakban: Ogytv.) 2.  § (2)  bekezdés k)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(A házelnök)
„k) kinevezi és felmenti a  főigazgatót, valamint az  Országgyűlés Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatában 
meghatározott hivatali szervek vezetőit; a  munkáltatói jogokat az  Országgyűlés Hivatala Szervezeti és Működési 
Szabályzatában foglaltak szerint gyakorolja,”

2. §  Az Ogytv. 5. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(Az Országgyűlés jegyzői)
„h) segítik az ülést vezető elnököt a tárgyalási rend fenntartásában.”

3. § (1) Az Ogytv. 10. § (1) bekezdése a következő f ) és g) ponttal egészül ki:
(A házelnök, alelnök és jegyző megbízatása megszűnik)
„f ) miniszterelnökké történő megválasztásával, miniszterré vagy államtitkárrá történő kinevezésével, vagy
g) ha adott országgyűlési cikluson belül az ülésnapról vagy ülésről kizárás fegyelmi intézkedést két alkalommal vagy 
a kitiltás fegyelmi intézkedést egy alkalommal jogerősen alkalmazták vele szemben.”

 (2)  Az Ogytv. 10. § (2) bekezdése a következő f ) és g) ponttal egészül ki:
(A háznagy megbízatása megszűnik:)
„f ) miniszterelnökké történő megválasztásával, miniszterré vagy államtitkárrá történő kinevezésével, vagy
g) ha adott országgyűlési cikluson belül az ülésnapról vagy ülésről kizárás fegyelmi intézkedést két alkalommal vagy 
a kitiltás fegyelmi intézkedést egy alkalommal jogerősen alkalmazták vele szemben.”

4. §  Az Ogytv. 11. § (1) bekezdés o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Házbizottság a házszabályi rendelkezések keretei között)
„o) dönt a  protokolláris jellegű napirenden kívüli felszólalások, valamint a  köztársasági elnök napirenden kívüli 
felszólalásához kapcsolódó képviselőcsoport-vezetői hozzászólások engedélyezéséről,”

5. §  Az Ogytv. 13. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  Házbizottság a  döntéseit valamennyi – szavazati joggal rendelkező – tagjának egyhangú szavazatával 
hozza meg, ennek hiányában a  11.  § (1)  bekezdés a)  pontjában foglaltakról az  Országgyűlés vita nélkül, egyéb 
kérdésekben a házelnök dönt.”

6. §  Az Ogytv. 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  állandó bizottságok elnökének, alelnökének és tagjainak megválasztására, a  személyükre vonatkozó 
változásra, illetve a megüresedett hely betöltésére – a képviselőcsoport-vezetőknek az érintett független képviselők 
véleményét is mérlegelő indítványa szerint – a házelnök tesz javaslatot az Országgyűlésnek.”

7. §  Az Ogytv. 19. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(Az állandó bizottság elnökének, alelnökének vagy tagjának megbízatása megszűnik)
„i) miniszterelnökké történő megválasztásával, miniszterré vagy államtitkárrá történő kinevezésével.”

8. §  Az Ogytv. 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  állandó bizottság egyes feladatai elvégzésére tagjai sorából albizottságokat hozhat létre. Az  albizottság 
a  működési rendjét – az  állandó bizottságok működésére vonatkozó házszabályi rendelkezések keretei között – 
maga állapítja meg.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2019. december 10-i ülésnapján fogadta el.
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9. §  Az Ogytv. 23. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és az Ogytv. 23. §-a a következő (5) bekezdéssel 
egészül ki:
„(4) Az eseti bizottságra a 15. § (2) és (4) bekezdését, a 17. § (1) és (4) bekezdését, a 18. § (2), (3), (5) és (6) bekezdését, 
a  18.  § (4)  bekezdésének személyi javaslatra vonatkozó rendelkezéseit, a  19–20.  §-t, valamint a  21.  § (1) és 
(3) bekezdését alkalmazni kell.
(5) Az  Országgyűlés által megválasztott közjogi tisztséget betöltő személyt (a  továbbiakban: Országgyűlés által 
választott közjogi tisztségviselő) jelölő eseti bizottságra a 17. § (1) bekezdését, valamint a 18–20. §-t alkalmazni kell, 
a (3)–(4) bekezdést nem kell alkalmazni.”

10. §  Az Ogytv. III/A. Fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:
„III/A. FEJEZET
AZ ORSZÁGGYŰLÉS NEVÉNEK ÉS JELKÉPÉNEK HASZNÁLATA
10/D. A jelkép fogalma, a jelkép használatának általános szabályai
27/D. § (1) Az
a) Országgyűlés, az Országház és a Parlament elnevezés,
b) Országház képe, az Országház stilizált képe vagy sziluettje
[az a) és b)  pont a  továbbiakban együtt: jelkép] a  szabad felhasználás e  Fejezetben meghatározott szabályainak 
megfelelően vagy a  Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság vagy annak meghatalmazása alapján az  Országgyűlés 
Hivatalának mint a  kiemelt nemzeti emlékhely vagyonkezelőjének előzetes hozzájárulása (a  továbbiakban: 
hozzájárulás) megadását követően használható.
(2) E  Fejezet alkalmazásában a  Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság eljárásán a  Kiemelt Nemzeti Emlékhely 
Bizottság meghatalmazása alapján eljáró Országgyűlés Hivatalának mint a  kiemelt nemzeti emlékhely 
vagyonkezelőjének az eljárását is érteni kell.
(3) A jelkép használata
a) nem sértheti az Országgyűlés méltóságát, továbbá
b) nem eredményezheti azt a  látszatot, hogy a  jelkép használója vagy annak tevékenysége összefüggésben áll 
az Országházzal, az Országgyűléssel, vagy annak tevékenységével, kivéve, ha a használathoz kapott hozzájárulásból 
ez következik.
(4) A jelkép használatához közérdek fűződik.
(5) A  jelkép 27/E.  § szerinti szabad felhasználása és a  27/F.  § szerinti, hozzájáruláson alapuló használathoz adott 
hozzájárulás nem minősül a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (a továbbiakban: 
Vt.) alkalmazásában védjegybejegyzési, illetve megújítási eljárásokban védjegyoltalomban részesítéshez való 
hozzájárulásnak.
(6) A  jelkép Vt. szerinti védjegybejegyzési, illetve megújítási eljárásokban védjegyoltalomban részesítendő 
megjelölésként vagy annak részeként történő használata a  Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság 
hozzájárulásához kötött. Amennyiben a jelképet tartalmazó megjelölés az e bekezdés szerinti hozzájárulás alapján 
védjegyoltalomban részesül, úgy ezen hozzájárulás a  27/F.  § szerinti hozzájárulásnak is minősül a  védjegyoltalom 
időtartamára nézve.

10/E. A jelkép szabad felhasználása
27/E. § Az Országház képe, az Országház stilizált képe vagy sziluettje
a) az  Országházról mint kiemelt turisztikai célpontról történő tájékoztatás, városképről készített felvétel, valamint 
ajándék- és emléktárgyon történő megjelenítés céljából,
b) politikai hírszolgáltatás képi illusztrálására,
c) tankönyvekben,
d) filmalkotásokban, valamint
e) idegenforgalmi célú, illetve művészeti kiadványokban
hozzájárulás nélkül használható.

10/F. A jelkép hozzájáruláson alapuló használata
27/F. § (1) A jelkép 27/E. §-ban nem szabályozott használatához hozzájárulás szükséges. A hozzájárulásról a Kiemelt 
Nemzeti Emlékhely Bizottság az e Fejezetben meghatározott eljárás során, egyfokú eljárásban dönt. Az eljárás nem 
közigazgatási eljárás.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti hozzájárulásra vonatkozó kérelmet a  Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság elnökének 
címezve az Országgyűlés Hivatalához kell benyújtani.
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(3) A hozzájárulás megadása iránti kérelem tartalmazza
a) a kérelmező nevét, lakcímét vagy székhelyét,
b) a jelkép használatának célját,
c) a jelkép használatára irányuló tevékenység részletes leírását,
d) a jelkép használatára irányuló tevékenység megvalósításának helyét,
e) a  jelkép várható elhelyezését (ha a  jelkép használatának célja épületen vagy építményen való elhelyezés), 
valamint
f ) a jelkép használatára irányuló tevékenység megkezdésének időpontját és a használat várható időtartamát.
(4) A  Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság a  hozzájárulás megadására vonatkozó döntése során különösen 
azt vizsgálja, hogy a jelkép használatával érintett tevékenység
a) nem sérti-e az Országgyűlés méltóságát, illetve
b) nem tekinthető-e – a 27/D. § (3) bekezdés b) pontjára figyelemmel – megtévesztőnek.
A döntést nem szükséges indokolni.
(5) A Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság a kérelemről a beérkezéstől számított kilencven napon belül dönt.
(6) A  Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság a  jelkép használatára adott hozzájárulást – indokolási kötelezettség 
mellett – visszavonhatja.
(7) A  jelkép használójának a  hozzájárulást tartalmazó nyilatkozatot a  jelkép használatára irányuló tevékenység 
megvalósításának helyén és annak teljes időtartama alatt magánál kell tartania.

10/G. Jogosulatlan jelképhasználat
27/G. § (1) Aki
a) a jelkép használatához nem kapta meg a hozzájárulást,
b) a jelképet nem a 27/D. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, illetve a 27/E. §-ban meghatározott módon 
és célra használja, vagy
c) a jelképet a hozzájárulást megalapozó kérelemben foglaltaktól eltérően használja,
jogosulatlan jelképhasználónak minősül (a továbbiakban: jogosulatlan jelképhasználat).
(2) Az  Országgyűlés Hivatala által meghatalmazott személy ellenőrizheti, hogy a  jelképhasználat nem minősül-e 
az (1) bekezdés alapján jogosulatlannak.
27/H. § (1) Ha
a) a jelkép használatához a kérelmező nem kapta meg a hozzájárulást,
b) a nyilatkozat kiadását a Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság elmulasztotta, vagy
c) a jelkép használatára kapott hozzájárulást a 27/F. § (6) bekezdése szerint visszavonták,
az elutasító nyilatkozat közlésétől, a  27/F.  § (5)  bekezdésében foglalt határidő leteltétől, illetve a  hozzájárulás 
visszavonásáról szóló nyilatkozat kézbesítésétől számított harminc napon belül a  kérelmező vagy akitől 
a  hozzájárulást visszavonták, az  Országgyűlés Hivatala ellen pert indíthat. A  perre a  Fővárosi Törvényszék 
kizárólagosan illetékes, a  bíróság a  perben a  polgári peres eljárás szabályainak megfelelően, a  polgári 
perrendtartásról szóló törvény alkalmazásával jár el.
(2) A bíróság
a) a nyilatkozat kiadására vonatkozó eljárási szabályok megsértése esetén ismételt döntéshozatalra,
b) a nyilatkozat kiadásának elmulasztása esetén annak kiadására, vagy
c) a hozzájárulás visszavonása esetén a hozzájárulás visszavonásáról szóló nyilatkozat hatályon kívül helyezésére
utasíthat.
27/I.  § (1) Az  Országgyűlés Hivatala a  jogosulatlan jelképhasználatról való tudomásszerzéstől számított hatvan 
napon belül – legalább harmincnapos határidő tűzésével – felszólítja a  jogosulatlan jelképhasználót a  jelkép 
használatának megszüntetésére, vagy – a  27/G.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerinti esetben – a  jelkép használatára 
adott hozzájárulást megalapozó kérelemben foglaltaknak megfelelő használatára.
(2) Az  Országgyűlés Hivatala – az  (1)  bekezdés szerinti felszólítás teljesítésére nyitva álló határidő eredménytelen 
elteltét követő harminc napon belül – a  jogosulatlan jelképhasználóval szemben a  Polgári Törvénykönyvnek 
a személyiségi jogok megsértésére irányadó rendelkezései megfelelő alkalmazásával követelheti
a) a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását,
b) a jogsértés abbahagyását és a jogosulatlan jelképhasználó eltiltását a további jogsértéstől,
c) a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását és a jogsértéssel előállított dolog 
megsemmisítését vagy jogsértő mivoltától való megfosztását,
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d) azt, hogy a  jogosulatlan jelképhasználó vagy jogutódja a  jogsértéssel elért vagyoni előnyt engedje át javára 
a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint,
e) a jogsértéssel összefüggésben keletkezett nem vagyoni sérelemért sérelemdíj fizetésére kötelezést.
(3) Az  Országgyűlés Hivatala által jogosulatlan jelképhasználat miatt indított perre a  Fővárosi Törvényszék 
kizárólagosan illetékes, a  bíróság a  perben a  polgári peres eljárás szabályainak megfelelően, a  polgári 
perrendtartásról szóló törvény alkalmazásával jár el.”

11. § (1) Az Ogytv. 28. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és az Ogytv. 28. §-a a következő (2a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(2) A  képviselő az  Országgyűlés szavazásain köteles jelen lenni. Az  Országgyűlés szavazásain jelen lévőnek 
a szavazásban – a házszabályi rendelkezések szerint – részt vevő képviselőt kell tekinteni.
(2a) A  képviselő az  Országgyűlés, valamint az  országgyűlési bizottság üléséről való távolmaradását előzetesen 
bejelenti.”

 (2) Az Ogytv. 28. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3a) Az  Országgyűlés alelnökei, háznagya és jegyzői – feladataik ellátása során, valamint tisztségükből 
adódó általános felelősségük keretében – őrködnek az  Országgyűlés tekintélyének, valamint a  házszabályi 
rendelkezéseknek a tiszteletben tartása felett.”

 (3) Az Ogytv. 28. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  képviselő az  egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló törvény melléklete szerinti 
eskü letételéig és az  esküokmány aláírásáig (a  továbbiakban együtt: eskütétel) – az  alakuló ülés megtartásával 
szükségszerűen együtt járó feladatok elvégzésének kivételével – az  Országgyűlés és az  országgyűlési bizottságok 
ülésein nem vehet részt, tanácskozási és szavazati jogát nem gyakorolhatja, indítványt nem nyújthat be, 
az  Országgyűlés tisztségeire, illetve országgyűlési bizottságba nem választható meg, valamint képviselőcsoport 
megalakításában nem vehet részt.
(7) Ha az  esküokmány érvényességével kapcsolatban kétség merül fel, a  képviselő a  (6)  bekezdés szerinti jogait 
az  esküokmány érvényességének − a  határozati házszabályi rendelkezések szerinti − megállapításáig nem 
gyakorolhatja.”

12. §  Az Ogytv. 29/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  5.  § (1)  bekezdés e)  pontjának, a  28.  § (1) és (5)–(7)  bekezdésének, a  30.  §-nak, a  38/C.  §-nak, a  40.  § 
(3) bekezdésének, a 42. § (8) bekezdésének, a 18. alcímnek, az 53. § (2)–(5) bekezdésének, az 57. § (2) bekezdésének, 
az  58.  § (3)  bekezdésének, az  59.  § (7)  bekezdésének, a  VIII. Fejezetnek, a  96.  §-nak, a  97.  §-nak, a  98.  §-nak, 
a 100. §-nak, a 101. § (2) bekezdésének, a 103. §-nak, a 36. alcímnek, a 37. alcímnek és a 39. alcímnek a képviselőkre, 
a 38. alcímnek a független képviselőkre vonatkozó rendelkezéseit, valamint a 124/U. §-t, továbbá − a nemzetiségek 
érdekeit, jogait érintő ügyben − a 28. § (4) bekezdését a szószólóra is alkalmazni kell.”

13. § (1) Az Ogytv. 40. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  előterjesztő, a  köztársasági elnök, a  házelnök, az  alapvető jogok biztosa, az  Állami Számvevőszék 
elnöke, a  központi költségvetésről szóló törvényjavaslat és a  központi költségvetés módosításáról szóló 
törvényjavaslat tárgyalása során a  Költségvetési Tanács elnöke, európai uniós kérdéssel összefüggő napirendi 
pontként meghatározott indítványok tárgyalása során az  Európai Parlament magyarországi képviselője, az  adott 
országgyűlési bizottságban tagsági hellyel nem rendelkező képviselőcsoport vezetője, külön törvényben erre 
feljogosított személyek, valamint – ha a  tárgyalt napirendi pont feladatkörét érinti – a  Kormány tagja a  14.  § 
(1) bekezdés a) pontja szerinti bizottság ülésének összehívásával egyidejűleg meghívást kap az ülésre. Az Európai 
Parlament magyarországi képviselője az  európai uniós ügyekkel foglalkozó állandó bizottság valamennyi ülésére 
meghívást kap.”

 (2) Az Ogytv. 40. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  országgyűlési bizottság elnöke az  országgyűlési bizottság ülésére szakértőt hívhat meg. Szakértő 
meghívására – a szakértő személyének megjelölésével vagy anélkül – az országgyűlési bizottság tagjai is tehetnek 
javaslatot, amelyről az országgyűlési bizottság dönt.”

 (3) Az Ogytv. 40. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Képviselőcsoportonként egy szakértő az országgyűlési bizottság ülésén adott napirendi pont tárgyalásánál jelen 
lehet.”



9020 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 206. szám 

14. §  Az Ogytv. 42. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  Országgyűlés ülésének napirendjében feltüntetett időpontban interpelláció és kérdés, illetve interpelláció 
vagy kérdés tárgyalására minden olyan héten, amikor az Országgyűlés ülést tart, legalább a határozati házszabályi 
rendelkezésekben meghatározott időtartamot kell biztosítani. Valamennyi képviselőcsoport számára lehetővé kell 
tenni, hogy az ülésen legalább egy általa benyújtott interpelláció és kérdés tárgyalására sor kerüljön. A Házbizottság 
a  független képviselők létszámát figyelembe véve biztosítja számukra az  interpellációk és kérdések feltételének 
lehetőségét. A nemzetiségi képviselő – a Házbizottság által a független képviselők számára biztosított lehetőségen 
felül − rendes ülésszakonként további egy, a  nemzetiségek érdekeit, jogait érintő interpelláció elmondására 
is jogosult, amelynek tárgyalására olyan ülésen van lehetőség, amelyen független képviselő által benyújtott 
interpelláció elhangzására nem kerül sor.”

15. §  Az Ogytv. 43. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az  azonnali kérdések órájában az  Alaptörvény szerint válaszadásra kötelezettek kötelesek az  ülésteremben 
tartózkodni. A  válaszadásra kötelezett távolléte esetén előzetesen tájékoztatja a  házelnököt a  válaszadásra 
feljogosított személyről.
(3) Ha a  válaszadásra kötelezett nem személyesen válaszol, a  képviselő személyes válaszadást kérhet. Ebben 
az esetben a megkérdezett legkésőbb a képviselő személyes válaszadást kérő nyilatkozatát követő harmadik soron 
következő azonnali kérdések órájában köteles személyesen válaszolni. A  személyes válaszadás kötelezettsége 
megszűnik és az azonnali kérdést visszavontnak kell tekinteni, ha a képviselőcsoport vezetője ezen határidő alatt azt 
nem sorolja be, vagy a határidő alatt besorolt kérdést – ide nem értve azt az esetet, amikor az azonnali kérdés azért 
nem hangzik el, mert a képviselő személyes válaszadást kér – az általa megjelölt képviselő az ülésen nem teszi fel.”

16. §  Az Ogytv. 44. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Ha törvény Országgyűlés által választott közjogi tisztségviselő megválasztása vagy más megbízatást, tisztséget 
betöltő személy kinevezése előtt a jelölt országgyűlési bizottság előtt történő meghallgatását írja elő, a feladatkörrel 
rendelkező országgyűlési bizottság a  jelöltet meghallgatja és a  személyi javaslatot véleményezi. A  miniszteri 
tisztségre javasolt személy miniszterré történő kinevezésének támogatásáról az  országgyűlési bizottság nyílt 
szavazással határoz.
(3) Az  országgyűlési bizottság az  Országgyűlés által választott közjogi tisztségviselőnek jelölt személy 
meghallgatása alapján kialakított véleményét az  Országgyűlésnek benyújtja. Más jelöltek esetében véleményét 
a házelnöknek küldi meg, aki azt a javaslattételi, illetve a kinevezési jogkör gyakorlójához eljuttatja.”

17. §  Az Ogytv. 44/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  házelnök a  képviselő részére a  képviselői tisztség betöltésének igazolása céljából képviselői igazolványt 
állít ki.”

18. §  Az Ogytv. 18. alcíme helyébe a következő alcím lép, és az Ogytv. a következő 18/A. alcímmel egészül ki:
„18. A tárgyalási rend fenntartása és a fegyelmi jogkör az Országgyűlés ülésén
45.  § (1) Az  Országgyűlés ülésén az  ülés zavartalan lefolytatásának biztosítása és az  Országgyűlés tekintélyének 
megőrzése az ülést vezető elnök feladata, amelyben őt az ülés vezetésében közreműködő jegyző, valamint az általa 
a tárgyalási rend fenntartására felkért bármely, az ülésteremben tartózkodó jegyző, alelnök és háznagy is segíti.
(2) Az  ülést vezető elnök az  ülés vezetésében közreműködő jegyzőt vagy az  ülésteremben tartózkodó bármely 
jegyzőt, alelnököt és háznagyot felkérheti a  46/C–46/G.  §-ban foglalt jogellenes magatartás megszüntetésében 
való közreműködésre. A felkért jegyző, alelnök és háznagy tárgyalási rend helyreállítása érdekében történő eljárása 
miatt vele szemben a  46/E–46/F.  §-ban foglalt magatartásokhoz fűzött jogkövetkezmények nem alkalmazhatók. 
Ha a  felkért jegyző, alelnök és háznagy az  ülést vezető elnök kérésének nem tesz eleget, vele szemben a  10.  § 
(3) bekezdésében foglaltak alkalmazhatók.
(3) A  46–46/G.  §-ban foglalt rendelkezéseket – a  (4)  bekezdésben foglalt kivétellel – az  Országgyűlés ülésén 
tanácskozási joggal rendelkező személyként vagy a helyettesítésére jogosult személyként részt vevő tekintetében 
azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy esetükben csak az  ülést vezető elnök általi rendreutasításra, illetve 
figyelmeztetésre kerülhet sor.
(4) Az ezen alcímben foglalt rendelkezéseket – a 47. § (1) bekezdése, a 49. § (2) bekezdése és az 50. § kivételével – 
az Európai Parlament magyarországi képviselője tekintetében is alkalmazni kell.
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(5) Az  ezen alcímben meghatározott eljárási határidők számításánál a  rendes ülésszakok közötti időtartamot 
figyelmen kívül kell hagyni.
(6) A 46. § (2) bekezdése, a 46/A. §, a 46/B. § (2) bekezdése és a 46/C. § (2) bekezdése alkalmazásában a napirend 
önálló napirendi pontnak nem minősülő valamennyi része ugyanazon napirendi pontnak minősül.
46. § (1) Azt a képviselőt, aki
a) felszólalása során nyilvánvalóan indokolatlanul eltér a  tárgytól, vagy ugyanabban a  vitában feleslegesen saját 
vagy más beszédét ismétli,
b) közbeszólásával a felszólalást vagy az ülés vezetését kirívó mértékben zavarja,
az ülést vezető elnök rendreutasíthatja, illetve figyelmeztetheti.
(2) Az ülést vezető elnök az (1) bekezdés szerinti intézkedés eredménytelensége esetén megvonhatja a felszólalási 
jogot a képviselőtől, aki ugyanazon az ülésnapon, ugyanazon napirendi pont tárgyalása során nem szólalhat fel.
46/A.  § Az ülést vezető elnök rendreutasítás és figyelmeztetés nélkül megvonhatja a  felszólalási jogot attól 
a képviselőtől, aki az ülést vezető elnök döntését, ülésvezetését kifogásolja. Az a képviselő, akitől a felszólalási jogot 
megvonták, ugyanazon az  ülésnapon, ugyanazon napirendi pont tárgyalása során nem szólalhat fel, de kérheti 
a házszabályi rendelkezések értelmezéséért felelős bizottság eseti jellegű állásfoglalását.
46/B. § (1) Azt a képviselőt, aki az Országgyűlés tekintélyét, az ülés méltóságát, valamely személyt, csoportot – így 
különösen valamely nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösséget – sértő vagy illetlen kifejezést használ, vagy egyéb 
ilyen cselekményt követ el, az ülést vezető elnök rendreutasíthatja, illetve figyelmeztetheti.
(2) Az ülést vezető elnök az (1) bekezdés szerinti intézkedés eredménytelensége esetén megvonhatja a felszólalási 
jogot a képviselőtől, aki ugyanazon az ülésnapon, ugyanazon napirendi pont tárgyalása során nem szólalhat fel.
46/C.  § (1) Azt a  képviselőt, aki a  házszabályi rendelkezések szemléltetésre vonatkozó rendelkezéseit megsérti, 
az ülést vezető elnök rendreutasíthatja, illetve figyelmeztetheti.
(2) Az ülést vezető elnök az (1) bekezdés szerinti intézkedés eredménytelensége esetén megvonhatja a felszólalási 
jogot a képviselőtől, aki ugyanazon az ülésnapon, ugyanazon napirendi pont tárgyalása során nem szólalhat fel.
46/D.  § Azt a  képviselőt, aki az  Országgyűlés tekintélyét, az  ülés méltóságát, valamely személyt, csoportot – így 
különösen valamely nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösséget – kirívóan sértő vagy megfélemlítő kifejezést 
használ, vagy egyéb ilyen cselekményt követ el, az  ülést vezető elnök az  adott ülésnapról vagy ülésről kizárhatja 
vagy a képviselő azonnali hatályú kitiltását rendelheti el.
46/E.  § Azt a  képviselőt, aki az  ülés, a  vita vagy a  szavazás menetét zavarja, vagy az  Országgyűlés ülésének 
résztvevőjét az  üléstermi jogai gyakorlásában vagy kötelezettségei teljesítésében zavarja, az  ülést vezető elnök 
az adott ülésnapról vagy ülésről kizárhatja vagy a képviselő azonnali hatályú kitiltását rendelheti el.
46/F.  § Ha a  képviselő az  ülés, a  vita vagy a  szavazás menetét akadályozza, vagy az  Országgyűlés ülésének 
résztvevőjét az üléstermi jogai gyakorlásában vagy kötelezettségei teljesítésében akadályozza, az ülést vezető elnök 
a képviselő azonnali hatályú kitiltását rendelheti el.
46/G.  § Ha a  képviselő az  Országgyűlés ülésén fizikai erőszak alkalmazásával közvetlenül fenyeget, fizikai erőszak 
alkalmazására felhív, más kivezettetését akadályozza vagy fizikai erőszakot alkalmaz, az  ülést vezető elnök 
a képviselő azonnali hatályú kitiltását rendelheti el.
46/H.  § (1) Ha a  képviselő a  46–46/G.  § szerinti magatartás tanúsításával az  ülést vezető elnök sorozatos 
rendreutasítása, illetve figyelmeztetése ellenére sem hagy fel, a  képviselő az  üléstermet köteles haladéktalanul 
elhagyni, és az  adott ülésnapon az  ülésteremben a  továbbiakban – a  szavazások időtartamát kivéve – nem 
tartózkodhat.
(2) Az  (1)  bekezdésben foglalt jogkövetkezmény beálltát az  ülést vezető elnök az  Országgyűlés ülésén bejelenti. 
Az  ülést vezető elnök a  bejelentését – a  bejelentés okának és a  jogkövetkezmény jogalapjának megjelölésével – 
három munkanapon belül írásban is közli a képviselővel.
(3) Az  51.  § és az  51/A.  § rendelkezéseit – a  kizárt képviselőre vonatkozó szabályok szerint –, valamint az  52.  §-t 
az (1) bekezdés szerinti magatartást tanúsító képviselő esetében is megfelelően alkalmazni kell.
47. § (1) A házelnök a képviselő tiszteletdíját
a) a  46.  § (2)  bekezdése szerinti esetben – a  46.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti magatartás tanúsítása esetén – 
minimum a képviselő egyhavi tiszteletdíja összegének felével, de legfeljebb egyhavi tiszteletdíja összegével,
b) a  46/B.  § (2)  bekezdése és a  46/C.  § (2)  bekezdése szerinti esetben minimum a  képviselő egyhavi tiszteletdíja 
összegével, de legfeljebb kéthavi tiszteletdíja összegével,
c) a  46/D.  § és a  46/E.  § szerinti esetben minimum a  képviselő kéthavi tiszteletdíja összegével, de legfeljebb 
négyhavi tiszteletdíja összegével,
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d) a  46/F.  § és a  46/G.  § szerinti esetben minimum a  képviselő négyhavi tiszteletdíja összegével, de legfeljebb 
hathavi tiszteletdíja összegével
megegyező mértékben csökkenti.
(2) A házelnök – az ülést vezető elnök vagy bármely képviselőcsoport vezetőjének írásbeli kezdeményezésére vagy 
hivatalból – elrendelheti a képviselő kitiltását
a) a 46/B. § (2) bekezdése és a 46/C. § (2) bekezdése szerinti esetben legfeljebb három ülésnapra vagy legfeljebb 
nyolc naptári napra,
b) a 46/D. § és a 46/E. § szerinti esetben legfeljebb hat ülésnapra vagy legfeljebb tizenöt naptári napra,
c) a 46/F. § szerinti esetben legfeljebb tizenkét ülésnapra vagy legfeljebb harminc naptári napra,
d) a 46/G. § szerinti esetben legfeljebb huszonnégy ülésnapra vagy legfeljebb hatvan naptári napra.
(3) A házelnök az (1) és (2) bekezdés szerinti döntését – az ülést vezető elnök által alkalmazott intézkedés, valamint 
a  46/H.  § (1)  bekezdése szerinti jogkövetkezmény mellett vagy annak hiányában – a  magatartás tanúsítását 
követő tizenöt napon belül hozza meg. A házelnök a döntését – indokolással ellátva – írásban haladéktalanul közli 
a képviselővel.
48. § (1) Az Országgyűlés ülésnapjáról vagy üléséről kizárt képviselő az üléstermet köteles haladéktalanul elhagyni, 
és az  adott ülésnapon vagy ülésen az  ülésteremben a  továbbiakban – a  szavazások időtartamát kivéve – nem 
tartózkodhat.
(2) Ha a  kizárt képviselő az  ülést vezető elnök ülésterem elhagyására irányuló felszólításának nem tesz eleget, 
az ülést vezető elnök a képviselő azonnali hatályú kitiltását rendelheti el.
(3) Az  ülést vezető elnök a  kizárás elrendeléséről szóló döntését – az  intézkedés okának és jogalapjának 
megjelölésével – a kizárást követő három munkanapon belül írásban is közli a képviselővel.
49. § (1) A kitiltott képviselő az Országház, az Országgyűlés Irodaháza és az Országgyűlés Hivatalának elhelyezésére 
szolgáló épületek területét köteles elhagyni, a kitiltás időtartama alatt azok területén – a 49/A. § (7) bekezdésében 
és az 51. § (4) bekezdésében foglalt kivétellel – nem tartózkodhat, illetve oda nem léphet be.
(2) Ha az ülést vezető elnök által azonnali hatállyal kitiltott képviselő az ülést vezető elnök ülésterem elhagyására 
irányuló felszólításának nem tesz eleget, a  vele szemben elrendelendő tiszteletdíj-csökkentés összegének a  felső 
határa a kétszeresére emelkedik.
(3) Az  ülést vezető elnök az  azonnali hatályú kitiltás elrendeléséről szóló döntését – az  intézkedés okának és 
jogalapjának megjelölésével – az  azonnali hatállyal elrendelt kitiltást követő három munkanapon belül írásban is 
közli a képviselővel.
(4) Az  ülést vezető elnök által azonnali hatállyal elrendelt kitiltás időtartama tizenöt naptári nap. A  házelnök által 
elrendelt kitiltás időtartama a 47. § (2) bekezdésében meghatározott mértékig terjedhet, azzal, hogy a kitiltás első 
napja a házelnök döntésének jogerőre emelkedését követő első ülésnap vagy első naptári nap.
(5) A  kitiltás időtartamának számításakor a  rendes ülésszakok közötti időtartamot is figyelembe kell venni. 
Az ülésnapokra elrendelt kitiltás hatálya kiterjed a kitiltással érintett ülésnapok közötti naptári napokra is.
49/A. § (1) A kitiltott képviselő az Országgyűlés ülésén a szavazati jogát – nyílt szavazás esetén – megbízott útján 
gyakorolhatja.
(2) A  képviselőcsoporthoz tartozó kitiltott képviselő a  szavazati jogának (1)  bekezdés szerinti gyakorlása 
érdekében kitiltása teljes időtartamára a  képviselőcsoport vezetője részére adhat képviseleti megbízást. 
A  képviselőcsoport-vezető a  képviseleti megbízást nem utasíthatja vissza. A  képviselőcsoport-vezető 
akadályoztatása esetén a megbízást a képviselőcsoport-vezető által kijelölt vezetőhelyettes látja el.
(3) A  kitiltott képviselőcsoport-vezető a  szavazati jogának (1)  bekezdés szerinti gyakorlása érdekében 
vezetőhelyettese részére adhat megbízást.
(4) A  kitiltott független képviselő a  szavazati jogának (1)  bekezdés szerinti gyakorlása érdekében kitiltása teljes 
időtartamára egy képviselő részére adhat képviseleti megbízást.
(5) A  megbízást ellátó képviselő a  kitiltott képviselő nevében és megbízása szerint gyakorolja a  szavazati jogot. 
A  kitiltott képviselő és a  megbízást ellátó képviselő előzetesen, írásbeli megállapodásban is rögzítheti a  kitiltott 
képviselő szavazási szándékát. A  megbízást ellátó képviselőt a  kitiltott képviselő egyéb jogai nem illetik meg és 
egyéb kötelezettségei nem terhelik.
(6) Ha a  kitiltott képviselő a  gépi szavazást követően úgy ítéli meg, hogy az  elektronikus nyilvántartás nem 
a  szándéka szerinti eredményt tartalmazza, egy napon belül bejelentést tehet az  Országgyűlés jegyzőihez. 
A kihirdetett szavazási eredményt ez nem módosítja.
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(7) Titkos szavazás esetén a  kitiltott képviselő a  szavazás időtartama alatt a  házelnök által kijelölt helyiségben 
gyakorolhatja a szavazati jogát.
50.  §  A tiszteletdíj-csökkentés összegének megállapításakor az  intézkedés elrendelésére okot adó magatartás 
tanúsításának hónapjában a  képviselőt megillető tiszteletdíj levonásoktól mentes teljes összegét kell figyelembe 
venni.
51.  § (1) Az  ülést vezető elnök által kizárt vagy azonnali hatállyal kitiltott képviselő a  döntés írásbeli közlését 
követő nyolc napon belül kérheti a  Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottságtól 
– a bizottság elnökéhez benyújtott kérelemmel – annak megállapítását, hogy az intézkedés elrendelésének nem volt 
helye, azzal, hogy a 48. § (2) bekezdése esetén a kizárás önálló kérelemben nem, csak az azonnali hatályú kitiltással 
szemben benyújtott kérelemben vitatható.
(2) A házelnök 47. § szerinti döntésével érintett képviselő a döntés írásbeli közlését követő nyolc napon belül kérheti 
a  Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottságtól – a  bizottság elnökéhez benyújtott 
kérelemmel – a döntés hatályon kívül helyezését.
(3) A Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság a képviselő ugyanazon magatartása 
tekintetében elrendelt intézkedésekkel szemben benyújtott (1) és (2)  bekezdés szerinti valamennyi kérelmet egy 
eljárásban, együttesen bírálja el az  utolsó kérelem beérkezését követő húsz napon belül. Az  (1)  bekezdés szerinti 
kérelem elbírálásának határideje a  47.  § szerinti intézkedés megtételére vagy a  (2)  bekezdés szerinti kérelem 
benyújtására nyitva álló határidő eredménytelen elteltével kezdődik.
(4) Ha a  képviselő a  kérelmében ezt indítványozza, akkor a  jogorvoslati eljárás során a  Mentelmi, 
összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság őt meghallgatja. A  képviselő a  bizottság ülésén 
– a meghallgatáson való részvétel céljából, annak időtartama alatt – az esetleges kitiltására való tekintet nélkül jelen 
lehet.
(5) A  Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottságnak a  képviselő (1), illetve 
(2)  bekezdés szerinti kérelme tárgyában hozott döntéséről, illetve a  döntésre nyitva álló határidő eredménytelen 
elteltéről a bizottság elnöke haladéktalanul tájékoztatja a képviselőt és a házelnököt.
(6) Ha a  Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság a  képviselő (1), illetve 
(2) bekezdés szerinti kérelmének helyt ad, akkor a képviselővel szemben elrendelt intézkedés nem hajtható végre és 
a fegyelmi eljárás megszűnik. A bizottság e döntését az Országgyűlés soron következő ülésén ismertetni kell.
(7) Ha a  Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság a  képviselő (1), illetve 
(2) bekezdés szerinti kérelmének nem ad helyt vagy a kérelem elbírálására rendelkezésre álló határidőben nem dönt, 
a  képviselő az  adott kérelem vonatkozásában a  Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló 
bizottság döntésének, illetve az  (5) bekezdés szerinti tájékoztatónak az  írásbeli közlését követő nyolc napon belül 
– a házelnökhöz benyújtott kérelemmel – kérheti az Országgyűléstől
a) az (1) bekezdés szerinti esetben annak megállapítását, hogy az intézkedés elrendelésének nem volt helye,
b) a (2) bekezdés szerinti esetben a döntés hatályon kívül helyezését.
(8) A (7) bekezdés szerinti kérelemről az Országgyűlés vita nélkül, a kérelem benyújtását követő ülésén határoz, ha 
a  kérelem legkésőbb az  ülést megelőző hét utolsó munkanapján beérkezik. Ellenkező esetben az  Országgyűlés 
a kérelemről az annak benyújtását követő második ülésén dönt.
(9) Az Országgyűlés
a) az (1) bekezdés szerinti kérelem esetén az ülést vezető elnök intézkedését helybenhagyhatja, vagy a kérelemnek 
helyt adva megállapíthatja, hogy az intézkedésnek nem volt helye,
b) a  (2)  bekezdés szerinti kérelem esetén a  házelnök döntését hatályában fenntarthatja, vagy a  kérelemnek helyt 
adva a házelnök döntését hatályon kívül helyezheti.
(10) Ha az Országgyűlés a képviselő kérelmének helyt ad, a képviselővel szemben elrendelt intézkedés nem hajtható 
végre és a fegyelmi eljárás megszűnik.
51/A. § (1) A házelnök az ülést vezető elnök által elrendelt kizárás vagy azonnali hatályú kitiltás hatályát kivételesen, 
hivatalból, méltányossági jogkörben eljárva, a  kizárás vagy azonnali hatályú kitiltás elrendelését követő öt napon 
belül megszüntetheti. E  döntéséről a  házelnök haladéktalanul tájékoztatja a  képviselőt, az  ülést vezető elnököt, 
valamint a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság elnökét.
(2) A  házelnök (1)  bekezdés szerinti döntésével az  elrendelt intézkedés hatálya – ideértve a  48.  § (2)  bekezdése 
alapján elrendelt további intézkedést is – megszűnik, illetve a 49. § (2) bekezdésében foglaltak az adott magatartás 
tekintetében nem alkalmazhatóak.
(3) Az (1) bekezdés szerinti intézkedés nem zárja ki az 51. § szerinti eljárás lefolytatását.
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51/B. § (1) Ha az Országgyűlés ülésén olyan rendzavarás történik, amely a tanácskozás megkezdését vagy folytatását 
lehetetlenné teszi, az  ülést vezető elnök az  ülést határozott időre felfüggesztheti vagy berekesztheti. Az  ülés 
berekesztése esetén a  házelnök új ülést hív össze. Ha az  ülést vezető elnök határozatát nem tudja kihirdetni, 
elhagyja az üléstermet, amellyel az ülés megszakad. Az ülés megszakadása esetén az ülés csak akkor folytatódhat, 
ha a házelnök újból összehívja azt.
(2) Az  ülés berekesztése esetén a  házelnök az  új ülést a  34.  § (2)  bekezdése szerinti határidőkre tekintet nélkül 
hívhatja össze. Az  így összehívott ülés napirendjén kizárólag a  berekesztett ülés napirendjén szereplő azon 
napirendi pontok szerepelhetnek, amelyek tárgyalási vagy döntéshozatali szakasza nem zárult le.
52.  § (1) A  képviselőre nézve rendelkezést tartalmazó, ezen alcím szerinti, írásba foglalt döntést az  Országgyűlés 
Hivatalának belső kézbesítési rendszerén keresztül kell közölni az  érintett képviselővel vagy az  általa megbízott 
személlyel. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt a képviselő vagy az általa megbízott személy kézhez 
vette.
(2) Ha az  (1)  bekezdés szerinti kézbesítés sikertelen, legkésőbb a  sikertelen kézbesítést követő napon a  döntést 
elektronikus úton, az Országgyűlés Hivatala által a képviselő részére biztosított elektronikus levelezési címre történő 
megküldéssel kell közölni. Ebben az  esetben a  döntés közlésének napja az  a  nap, amelyen az  – az  elektronikus 
levelezőrendszer visszaigazolása szerint – kézbesítésre került.

18/A. A tárgyalási rend fenntartása és a fegyelmi jogkör az országgyűlési bizottság ülésén
52/A. § (1) A bizottsági ülés zavartalan lefolytatása érdekében az országgyűlési bizottság elnöke és az országgyűlési 
bizottság a  46–46/G.  §-ban foglalt rendelkezéseket az  ezen alcímben foglalt eltérésekkel alkalmazhatja 
az országgyűlési bizottság ülésén jelen lévő képviselő tekintetében.
(2) Az  ezen alcímben foglalt rendelkezéseket – az  52/D.  § (3)  bekezdése és az  52/E.  § (1)  bekezdése kivételével – 
az Európai Parlament magyarországi képviselője tekintetében is alkalmazni kell.
(3) Az ezen alcímben foglalt rendelkezéseket – az (1) és (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó – a bizottsági ülésen 
tanácskozási joggal rendelkező személyként vagy a  helyettesítésére jogosult személyként részt vevő, továbbá 
a  bizottság ülésén felszólaló személy tekintetében azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy esetükben csak 
a bizottság elnöke általi rendreutasításra, illetve figyelmeztetésre kerülhet sor.
(4) A  napirendi pont előterjesztője tekintetében csak a  (3)  bekezdés szerinti intézkedések alkalmazhatók. 
Amennyiben a  napirendi pont előterjesztője képviselő, vele szemben az  52/E.  § (1)  bekezdésének rendelkezései 
szerint tiszteletdíj-csökkentés elrendelése is kezdeményezhető.
52/B.  § (1) Az  országgyűlési bizottság elnöke rendreutasíthatja, illetve figyelmeztetheti a  46.  § (1)  bekezdésében, 
a 46/B. § (1) bekezdésében vagy a 46/C. § (1) bekezdésében meghatározott magatartást tanúsító képviselőt.
(2) Az  (1) bekezdés szerinti intézkedés eredménytelensége esetén az országgyűlési bizottság elnöke megvonhatja 
a képviselő felszólalási jogát.
(3) Az  országgyűlési bizottság elnöke rendreutasítás, illetve figyelmeztetés nélkül megvonhatja a  46/A.  §-ban 
meghatározott magatartást tanúsító képviselő felszólalási jogát. A képviselő ebben az esetben kérheti a házszabályi 
rendelkezések értelmezéséért felelős bizottság eseti jellegű állásfoglalását.
(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti intézkedés alkalmazása esetében a képviselő ugyanazon napirendi pont tárgyalása 
során nem szólalhat fel.
52/C.  § Az országgyűlési bizottság – bármely tagjának indítványára – vita nélkül dönthet arról, hogy a  46/B.  § 
(2) bekezdésében, a 46/C. § (2) bekezdésében, a 46/D. §-ban vagy a 46/E. §-ban meghatározott magatartást tanúsító 
képviselő felszólalási jogát a bizottsági ülés hátralévő időtartamára megvonja.
52/D.  § (1) Az  országgyűlési bizottság – bármely tagjának indítványára – vita nélkül dönthet arról, hogy elrendeli 
a 46/F. §-ban vagy a 46/G. §-ban meghatározott magatartást tanúsító képviselő bizottsági ülésről történő azonnali 
hatályú kitiltását. A kitiltás elrendeléséről szóló döntést az országgyűlési bizottság elnöke a 49. § (3) bekezdésében 
és az 52. §-ban foglaltak szerint közli a képviselővel.
(2) Az  (1)  bekezdés alapján kitiltott képviselő köteles a  bizottsági üléstermet elhagyni és oda a  bizottsági ülés 
időtartama alatt nem térhet vissza.
(3) Ha a kitiltott képviselő a bizottsági üléstermet nem hagyja el, a vele szemben az 52/E. § (1) bekezdése alapján 
elrendelhető tiszteletdíj-csökkentés felső határa a kétszeresére emelkedik.
52/E.  § (1) Az  országgyűlési bizottság – bármely tagjának indítványára – vita nélkül dönthet arról, hogy a  46/B.  § 
(2)  bekezdésében vagy a  46/C–46/G.  §-ban meghatározott magatartást tanúsító képviselővel szemben 
kezdeményezi a házelnöknél a 47. § (1) bekezdése szerinti tiszteletdíj-csökkentés elrendelését az 50. §-ban foglaltak 
figyelembevételével.
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(2) Az  országgyűlési bizottság – bármely tagjának indítványára – vita nélkül dönthet arról, hogy a  46/B.  § 
(2)  bekezdésében, a  46/C.  § (2)  bekezdésében vagy a  46/D–46/G.  §-ban meghatározott magatartást tanúsító 
képviselővel szemben kezdeményezi a házelnöknél a 47. § (2) bekezdése szerinti kitiltás elrendelését.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti kezdeményezést indokolással ellátva, a magatartás tanúsítását követő nyolc napon 
belül, a hitelesített jegyzőkönyv megküldésével a bizottság elnöke juttatja el a házelnökhöz. A házelnök döntésének 
határidejére és a döntés közlésére a 47. § (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
(4) Az  (1) és (2)  bekezdés szerint elrendelhető intézkedések alkalmazhatók együtt és az  azok alapjául szolgáló 
magatartás tanúsítása esetén az  országgyűlési bizottság vagy annak elnöke által ezen alcím alapján elrendelhető 
intézkedések mellett is.
52/F. § Az országgyűlési bizottság által az 52/D. § alapján azonnali hatállyal kitiltott képviselő, valamint az 52/E. § 
szerinti kezdeményezés alapján a  házelnök 47.  § (1), illetve (2)  bekezdése szerinti döntésével érintett képviselő 
a  jogorvoslati eljárás lefolytatására irányuló kérelmét az  51.  § (1) és (2)  bekezdésében meghatározottak szerint 
nyújthatja be. A  jogorvoslati eljárás lefolytatására az 51. § (3)–(10) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni azzal, 
hogy
a) az  51.  § (5)  bekezdése szerinti döntésről, illetve a  döntésre nyitva álló határidő eredménytelen elteltéről 
a  Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság elnöke az  érintett országgyűlési 
bizottság elnökét is tájékoztatja,
b) a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság 51. § (6) bekezdése szerinti döntését 
az érintett országgyűlési bizottság soron következő ülésén kell ismertetni.
52/G. § Az ezen alcímben foglalt rendelkezéseket az albizottság tekintetében is alkalmazni kell azzal, hogy az 52/E. § 
(1) és (2)  bekezdésében foglalt esetekben az  albizottság az  albizottságot létrehozó országgyűlési bizottságnak 
javasolhatja a  házelnök intézkedésének kezdeményezését. Az  albizottságot létrehozó országgyűlési bizottság 
–  a  kezdeményezésről szóló döntése esetén – a  magatartás tanúsításától számított nyolc napon belül, az  52/E.  § 
(3) bekezdésében foglaltak szerint juttatja el kezdeményezését a házelnökhöz.
52/H.  § Az ezen alcímben meghatározott eljárási határidők számításánál a  rendes ülésszakok közötti időtartamot 
figyelmen kívül kell hagyni.”

19. §  Az Ogytv. 53. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az  ülést vezető elnök az  Országgyűlési Őrséggel kivezettetheti az  ülésteremből azt a  46/G.  § alapján kitiltott 
képviselőt, aki az ülést vezető elnök felszólítása ellenére sem hagyja el a termet.
(3) Az  Országgyűlési Őrség gondoskodik arról, hogy a  kitiltott képviselő a  kitiltás időtartama alatt − a  49/A.  § 
(4) bekezdésében és az 51. § (4) bekezdésében foglalt kivétellel − ne léphessen be az Országházba, az Országgyűlés 
Irodaházába, továbbá az Országgyűlés Hivatalának elhelyezésére szolgáló épületek területére.”

20. §  Az Ogytv. 54. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha az  (1)  bekezdésben meghatározott épületek területére belépett személy a  (3)  bekezdés szerinti 
kötelezettségét megszegi, az  Országgyűlési Őrség a  házelnök vagy a  háznagy egyidejű tájékoztatásával onnan 
kivezetheti. A  házelnök döntése alapján – legfeljebb hat hónapra vagy az  adott ülésszak végéig – megtagadható 
az (1) bekezdésben meghatározott épületek területére történő belépése annak a személynek, aki a (3) bekezdésben 
előírt kötelezettségét súlyosan megszegte, továbbá annak, akiről az  Országgyűlési Őrség megalapozottan 
feltételezi, hogy az  (1)  bekezdésben meghatározott épületekben az  Országgyűlés működését megzavaró, 
az Országgyűlés tekintélyét, rendjét súlyosan sértő tevékenységet folytatna, vagy magatartásával az ott tartózkodók 
biztonságát veszélyeztetné.”

21. § (1) Az Ogytv. 59. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és az Ogytv. 59. §-a a következő (1a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(1) Az  Országgyűlés ülését, a  törvényalkotási bizottság ülését, valamint az  (1a)  bekezdés alapján meghatározott 
bizottsági ülést zártláncú audiovizuális rendszer közvetíti.
(1a) A bizottság elnökének kezdeményezésére a házelnök dönt a kinevezéssel vagy jelöléssel kapcsolatos nyilvános 
bizottsági meghallgatás, valamint egyéb nyilvános bizottsági ülés zártláncú audiovizuális rendszerben történő 
közvetítéséről.”
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 (2) Az Ogytv. 59. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  zártláncú audiovizuális rendszerrel nem közvetített nyilvános országgyűlési bizottsági ülést 
a  médiaszolgáltató közvetítheti vagy rögzítheti. A  közvetítés technikai előkészületei és lebonyolítása a  bizottsági 
ülést nem zavarhatják.”

22. § (1) Az Ogytv. 61. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  általános érvényű állásfoglalás ismertetésétől, illetve az  eseti jellegű állásfoglalás kiküldésétől számított 
tizenöt napon belül bármely képviselőcsoport, illetve – ha a  kérését legalább öt képviselő támogatja – bármely 
független képviselő kérheti az  Országgyűlés döntését. A  kérelem az  állásfoglalás elutasítására vagy fenntartására 
irányulhat. Az Országgyűlés a kérelemről annak beérkezését követő harminc napon belül határoz. Az e bekezdésben 
meghatározott határidő számításánál a rendes ülésszakok közötti időtartamot figyelmen kívül kell hagyni.”

 (2) Az Ogytv. 61. §-a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Házszabályi rendelkezés a  házszabályi rendelkezések értelmezésével kapcsolatban eltérő szabályokat is 
megállapíthat.”

23. §  Az Ogytv. 72/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  Alaptörvény, törvény vagy határozati házszabályi rendelkezés eltérő rendelkezése hiányában a  házszabályi 
rendelkezések alkalmazása során a  határidő számítására a  (2)–(6)  bekezdésben foglalt rendelkezéseket kell 
alkalmazni.”

24. §  Az Ogytv. 76. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„76.  § A képviselő köteles mentelmi jogának megsértését a  házelnöknek haladéktalanul bejelenteni. A  képviselő 
a  vele szemben folyó eljárásban a  bíróságot vagy a  hatóságot köteles képviselői megbízatásáról haladéktalanul 
tájékoztatni.”

25. §  Az Ogytv. 33. alcíme a következő 89/A. §-sal egészül ki:
„89/A. § A bejelentési kötelezettségnek a 90. § (1) bekezdése szerinti határidőben kell eleget tenni.”

26. §  Az Ogytv. 90. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő az eskütételét követő harminc napon belül, majd azt követően minden évben január 31-ig az előző 
év december 31. napján fennálló állapot szerint, valamint a megbízatásának megszűnését követő harminc napon 
belül vagyonnyilatkozatot tesz az 1. melléklet szerinti formában.”

27. § (1) Az  Ogytv. 91.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, és az  Ogytv. 91.  §-a a  következő (1a) és 
(1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A  képviselő az  eskütételétől vagy az  összeférhetetlen helyzet keletkezésétől, illetve annak a  képviselő 
tudomására jutásától, a  házelnök és az  alelnök az  e  tisztségre való megválasztásától számított harminc napon 
belül köteles a vele szemben fennálló összeférhetetlenségi okot megszüntetni, és erről haladéktalanul tájékoztatni 
a házelnököt. A képviselő az összeférhetetlenség fennállása alatt az Országgyűlés és az országgyűlési bizottságok 
ülésén tanácskozási és szavazati jogát nem gyakorolhatja, indítványt nem nyújthat be és javadalmazásra sem 
jogosult.
(1a) Az  (1)  bekezdéstől eltérően, ha a  képviselővel szemben fennálló összeférhetetlenségi ok megszűnését 
eredményező intézkedés meghozatala más szerv vagy szervezet hatáskörébe tartozik, a képviselő az  (1) bekezdés 
szerinti határidőben köteles az  összeférhetetlenségi ok megszüntetését az  erre vonatkozó szabályoknak 
megfelelően kezdeményezni, és a megszüntetés kezdeményezését haladéktalanul és hitelt érdemlően bejelenteni 
a házelnöknek. A bejelentés napjától az összeférhetetlenség fennállása alatt a képviselő csak a szavazati jogát nem 
gyakorolhatja. A képviselő az összeférhetetlenségi ok megszűnéséről – az azt eredményező intézkedés tudomására 
jutását követően haladéktalanul – tájékoztatja a házelnököt.
(1b) A képviselő a vele szemben felmerült összeférhetetlenségi okról annak felmerülését vagy tudomására jutását 
követően haladéktalanul tájékoztatja a házelnököt.”

 (2) Az Ogytv. 91. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1) és (1a)  bekezdés szerinti határidő elmulasztása esetén bármely képviselő indítványára az  Országgyűlés 
– a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság véleményének kikérése után – tizenöt 
napon belül határoz az összeférhetetlenség kimondásáról.”
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28. §  Az Ogytv. 98. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„98.  § (1) Az  állami szervek kötelesek a  képviselőket megbízatásuk ellátásában támogatni, és részükre 
a  munkájukhoz szükséges felvilágosítást megadni. A  képviselő valamennyi közigazgatási szerv, közintézet és 
közintézmény vezetőjétől előzetesen egyeztetett módon tájékoztatást kérhet. E  jogosultság az  érintett szerv 
működésére vonatkozó előírásokra figyelemmel, valamint rendeltetésszerű működésének aránytalan sérelme nélkül 
gyakorolható.
(2) A  képviselő a  feladatai ellátásához szükséges minősített adatokat – a  minősített adat védelméről szóló 
törvényben foglaltaktól eltérően – személyi biztonsági tanúsítvány nélkül, felhasználói engedély alapján, titoktartási 
nyilatkozat kitöltését követően használhatja fel, és köteles a minősített adat védelmére vonatkozó követelményeket 
megtartani.
(3) A (2) bekezdéstől eltérően
a) a  honvédelemmel foglalkozó állandó bizottság tagja – a  bizottság döntése alapján – a  bizottságnak 
az  Alaptörvényben, a  honvédelemről szóló törvényben és a  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben 
meghatározott feladatai ellátása érdekében elengedhetetlenül szükséges minősített adat felhasználására,
b) a  nemzetbiztonsággal foglalkozó állandó bizottság tagja – a  bizottság döntése alapján – a  nemzetbiztonsági 
szolgálatokról szóló törvényben meghatározott feladatai ellátása érdekében elengedhetetlenül szükséges 
minősített adat felhasználására,
c) ha a  vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozat minősített adatok megismerésére 
felhatalmazást adott, a  vizsgálóbizottság tagja – a  vizsgálóbizottság döntése alapján – a  vizsgálóbizottság 
feladatának ellátásához elengedhetetlenül szükséges minősített adat felhasználására
felhasználói engedély és titoktartási nyilatkozat nélkül jogosult.”

29. §  Az Ogytv. 107. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„107.  § (1) Ha az  Országgyűlés a  napirendi javaslatban feltüntetett szavazások – napirendi javaslatban jelzett – 
időpontjában nem határozatképes, és a határozatképességet az ülést vezető elnöknek nem sikerül helyreállítania, 
akkor az előzetes bejelentés nélkül távol maradó képviselő adott havi – levonásoktól mentes – teljes tiszteletdíját 
a  Házbizottság csökkentheti. A  tiszteletdíj csökkentésének mértéke nem haladhatja meg a  104.  § (1)  bekezdés 
szerinti tiszteletdíj harmadát.
(2) Ha a  képviselő igazolatlanul távol marad az  Országgyűlés adott hónapban tartott ülésének vagy – több 
ülés esetén – üléseinek napirendi javaslatában feltüntetett, szavazatszámláló gép alkalmazásával megtartott 
szavazásainak több mint egynegyedéről, adott havi – levonásoktól mentes – teljes tiszteletdíjának a  104.  § 
(1) bekezdés szerint meghatározott összege az igazolatlan távolmaradás mértékével megegyezően csökken.
(3) Ha az  országgyűlési bizottság a  legalább 24 órával korábban összehívott ülése megnyitásakor nem 
határozatképes, és a  határozatképességet az  ülést vezető elnöknek nem sikerül biztosítania, akkor az  előzetes 
bejelentés nélkül távol maradó képviselő adott havi – levonásoktól mentes – teljes tiszteletdíját a  Házbizottság 
csökkentheti. A  tiszteletdíj csökkentésének mértéke a 104. § (1) bekezdés szerint megállapított tiszteletdíj 20%-át 
– a törvényalkotási bizottság tagja esetében 40%-át – nem haladhatja meg.
(4) Ha a bizottsági tisztséggel, tagsággal rendelkező képviselő igazolatlanul távol marad a bizottság rendes ülésszak 
során tartott – legalább 24 órával korábban összehívott és határozatképes – üléseinek több mint feléről, de legalább 
három ülésről, a  (6)  bekezdés alapján meghatározott tiszteletdíja a  104.  § (1)  bekezdése szerint megállapított 
összeg 20%-ával – a  törvényalkotási bizottság tagja esetében 40%-ával – csökken. E  rendelkezés alkalmazása 
szempontjából távolmaradásnak minősül az  is, ha a  képviselő az  ülés teljes tartamára eseti képviseleti megbízást 
adott.
(5) A (2) és (4) bekezdés szerinti tiszteletdíj-csökkentést a házelnök rendeli el.
(6) A  (4)  bekezdés szerinti tiszteletdíj-csökkentés megállapítása során a  képviselőt azon rendes ülésszak utolsó 
hónapjában megillető tiszteletdíj – levonásoktól mentes – teljes összegét kell alapul venni, amely ülésszakon 
a képviselő igazolatlan távolmaradására sor került.
(7) A  (2) bekezdésben foglaltakat – az ülésvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátására figyelemmel – a házelnökre, 
valamint az Országgyűlés alelnökeire és jegyzőire nem kell alkalmazni.
(8) Ha a  képviselő több bizottságnak is tagja, a  (4)  bekezdésben foglaltakat bizottságonként – de legfeljebb két 
bizottsági tagságot és a 104. § (1) bekezdése szerint megállapított összeg 40%-át figyelembe véve – kell alkalmazni.
(9) A (3) és (4) bekezdésben foglaltak alkalmazása során az eseti és a vizsgálóbizottságok üléseit nem kell figyelembe 
venni.
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(10) Az Országgyűlés vagy az országgyűlési bizottság üléséről való képviselői távolmaradás előzetes bejelentésének, 
a távolmaradás igazolásának, valamint az Országgyűlés vagy az országgyűlési bizottság üléséről való távolmaradás 
miatti tiszteletdíj-csökkentésnek a részletes szabályait a határozati házszabályi rendelkezések tartalmazzák.
(11) A képviselő által a határozati házszabályi rendelkezések szerinti eljárásban a távolmaradása bejelentése során, 
illetve a  távolmaradása igazolása érdekében megadott személyes adatot – a  képviselői távolmaradás igazolásával 
kapcsolatos döntés érdekében, az igazolás alapjául szolgáló okok megismerése és igazolásként történő elfogadása 
céljából – a képviselőcsoport vezetője, a házelnök és a főigazgató kezeli. Az igazolási eljárás során kezelt személyes 
adatot azon Országgyűlés megbízatásának megszűnésétől számított öt év elteltével kell törölni, amelynek 
megbízatása alatt az eljárás megindult. A képviselői és a szószólói távolmaradás ténye közérdekből nyilvános adat.
(12) A kitiltott képviselővel szemben a kitiltás időtartama alatt e § rendelkezései nem alkalmazhatók.”

30. §  Az Ogytv. a következő 107/A. és 107/B. §-sal egészül ki:
„107/A.  § (1) Az  a  képviselő, akinek a  Házbizottság a  tiszteletdíját a  107.  § (1) vagy (3)  bekezdése alapján 
csökkentette, a döntés kézhezvételét követő nyolc napon belül kérheti a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi 
és mandátumvizsgáló bizottságtól – a  bizottság elnökéhez benyújtott kérelemmel – a  döntés hatályon kívül 
helyezését.
(2) A Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság a képviselő kérelméről húsz napon 
belül dönt, azzal, hogy e  határidő első napja a  kérelem beérkezését követő nap. Ha a  képviselő kérelmében ezt 
indítványozza, akkor a  jogorvoslati eljárás során a  bizottság őt meghallgatja, amelynek érdekében a  képviselő 
a bizottság adott ülésén – a meghallgatásának időtartama alatt – az esetleges kitiltására való tekintet nélkül jelen 
lehet.
(3) A  Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottságnak a  képviselő kérelme tárgyában 
hozott döntéséről, illetve a döntésre nyitva álló határidő eredménytelen elteltéről a bizottság elnöke haladéktalanul 
tájékoztatja a képviselőt és a házelnököt.
(4) Ha a képviselő kérelmének a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság helyt ad, 
akkor a tiszteletdíj csökkentése nem hajtható végre és az eljárás megszűnik.
(5) Ha a  Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság a  képviselő kérelmének nem 
ad helyt vagy a  (2)  bekezdés szerinti határidőben arról nem dönt, a  képviselő a  bizottsági döntésnek, illetve 
a  (3)  bekezdés szerinti tájékoztatónak a  kézhezvételétől számított nyolc napon belül – a  házelnökhöz benyújtott 
kérelemmel – kérheti az Országgyűléstől a döntés hatályon kívül helyezését.
(6) Az  (5)  bekezdés szerinti kérelemről az  Országgyűlés a  kérelem benyújtását követő ülésén, vita nélkül határoz. 
Az Országgyűlés a Házbizottság döntését hatályában fenntarthatja, vagy – a kérelemnek helyt adva – a Házbizottság 
döntését hatályon kívül helyezheti. Ha az Országgyűlés a képviselő kérelmének helyt ad, a tiszteletdíj csökkentése 
nem hajtható végre és az eljárás megszűnik.
107/B.  § (1) Az  e  törvény rendelkezései alapján elrendelt tiszteletdíj-csökkentés összegét a  képviselőnek 
a tiszteletdíj-csökkentés elrendelésének jogerőre emelkedését követően folyósított tiszteletdíjából kell levonni.
(2) A  tiszteletdíj-csökkentés végrehajtása során a  képviselő részére folyósított tiszteletdíj összege – a  képviselő 
tiszteletdíjának e  törvény szerinti valamennyi csökkentését figyelembe véve – egyik hónapban sem lehet 
alacsonyabb a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított kötelező legkisebb munkabér 
(minimálbér) adott hónapra érvényes összegénél.
(3) Ha az  elrendelt egy vagy több tiszteletdíj-csökkentés végrehajtására – a  (2)  bekezdésben foglaltakat is 
figyelembe véve – a  képviselő egyhavi tiszteletdíja nem nyújt fedezetet, akkor a  fennmaradó részt a  képviselő 
következő hónapokban folyósított tiszteletdíjából kell levonni.
(4) Ha az elrendelt egy vagy több tiszteletdíj-csökkentés összege a képviselői megbízatás megszűnése miatt nem 
vonható le, úgy a  le nem vont összeg adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelyet – önkéntes 
teljesítés hiányában – az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvényben 
meghatározott eljárás szerint az állami adó- és vámhatóság hajt végre.
(5) Ha a  képviselő megbízatása az  Országgyűlés megbízatásának megszűnésével szűnik meg, a  tiszteletdíj-
csökkentés még le nem volt összegét – a  (4)  bekezdésben foglaltak alkalmazását megelőzően – a  119.  § 
(1) bekezdés szerinti ellátásból kell levonni.”

31. §  Az Ogytv. 112. §-a a következő (4d) bekezdéssel egészül ki:
„(4d) A  képviselő tevékenységét segítő alkalmazott határozott idejű munkaviszonyára a  munka törvénykönyvéről 
szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192. § (2) bekezdését nem kell alkalmazni.”
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32. § (1) Az Ogytv. 124/B. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az  Országgyűlés Hivatalánál foglalkoztatott, az  Országgyűlés 1.  § a)–c)  pontjában meghatározott 
tisztségviselőinek tevékenységét segítő munkavállaló határozott idejű munkaviszonyára az Mt. 192. § (2) bekezdését 
nem kell alkalmazni.”

 (2) Az Ogytv. 124/B. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az  Országgyűlés Hivatalánál határozott idejű közszolgálati jogviszony – a  Kttv. 38.  § (2)  bekezdésében 
foglaltakon túlmenően – az  Országgyűlés 1.  § a)–c)  pontjában meghatározott tisztségviselő munkájának 
segítésére – a  tisztségviselő megbízatásának időtartamára figyelemmel, ismételt határozott idejű kinevezés 
keretében is – létesíthető.”

33. §  Az Ogytv. 124/C. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) Nem kell az  országgyűlési köztisztviselő beleegyezése a  besorolási fokozatban történő előrelépése, 
illetményének e Fejezet szerinti megállapításakor.”

34. §  Az Ogytv. 124/L. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A jubileumi jutalomra jogosító idő megállapításánál
a) az Országgyűlés Hivatalánál munkaviszonyban, közszolgálati jogviszonyban töltött időt,
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,
c) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.  törvény (a továbbiakban: Kjt.) hatálya alá tartozó szervnél 
munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban töltött időt,
d) a hivatásos szolgálati jogviszonyban, tiszti és altiszti katonai szolgálati jogviszonyban töltött időt,
e) a bíróságnál és ügyészségnél szolgálati viszonyban, munkaviszonyban töltött időt,
f ) a hivatásos nevelőszülői jogviszonyban és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban töltött időt,
g) a Kttv., a Ktv., Ktjv., Áttv., a Kit., illetve a Kjt. hatálya alá tartozó szervnél ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban 
töltött időt,
h) az állami vezetői szolgálati jogviszonyban töltött időt,
i) rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban töltött időt,
j) a politikai szolgálati jogviszonyban töltött időt, valamint
k) a Kttv. 62/A. §-a szerinti jogviszony-létesítés esetén a két jogviszony közötti időtartamot
kell figyelembe venni.”

35. § (1) Az Ogytv. 125. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az Országgyűlési Őrség közreműködik a kiemelt nemzeti emlékhely méltóságának megőrzésében és a kiemelt 
nemzeti emlékhely részét képező közterület rendjének fenntartásában.”

 (2) Az  Ogytv. 125.  § (2)  bekezdés f ) és g)  pontja helyébe a  következő rendelkezések lépnek, és az  Ogytv. 125.  § 
(2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(Az Országgyűlési Őrség)
„f ) a  kiemelt nemzeti emlékhely méltóságának megőrzése, valamint a  kiemelt nemzeti emlékhely részét képező 
közterület rendjének fenntartása érdekében járőr- és őrszolgálatot lát el,
g) protokolláris díszelgési feladatokat lát el, és
h) elvégzi a  részére törvényben, valamint az  Európai Unió kötelező jogi aktusából vagy nemzetközi szerződésből 
eredő egyéb feladatokat.”

 (3) Az Ogytv. 125. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  (2)  bekezdés f )  pontjában meghatározott feladatokat az  Országgyűlési Őrség a  közterület rendjének 
fenntartásában feladat- és hatáskörrel rendelkező szervek tevékenységét támogatva hajtja végre.”

36. §  Az Ogytv. 129. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  főigazgató házelnöki rendelkezésben átruházott hatáskörben és ott meghatározott rendben egyes, 
az Országgyűlési Őrség irányításával összefüggő jogokat gyakorolhat.”
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37. §  Az Ogytv. 132. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Országgyűlési Őrséget a parancsnok vezeti. A parancsnok)
„b) a főigazgatóval egyetértésben javaslatot tesz az Országgyűlési Őrség Szervezeti és Működési Szabályzatára,”

38. §  Az Ogytv. 142. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdés alapján a  panaszt a  jogsérelemtől, intézkedés elmulasztása esetén az  arról való 
tudomásszerzéstől számított harminc napon belül lehet előterjeszteni.”

39. §  Az Ogytv. 145. §-a a következő (16) bekezdéssel egészül ki:
„(16) E  törvénynek az  Országgyűlés működését és a  képviselők jogállását érintő egyes törvények módosításáról 
szóló 2019.  évi CVIII.  törvénnyel (a  továbbiakban: Módtv.5.) megállapított rendelkezéseit – a  10.  § (1)  bekezdés 
g) pontja és (2) bekezdés g) pontja, a 28. § (2a) bekezdése, a 45–52/H. §, az 53. § (2) és (3) bekezdése, a 107–107/B. §, 
valamint a 142. § (2) bekezdése kivételével – a hatálybalépésükkor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

40. §  Az Ogytv. 145. §-a a következő (17) bekezdéssel egészül ki:
„(17) A  (16)  bekezdéstől eltérően a  Módtv.5. hatálybalépésekor jelképet használóra a  Módtv.5.-tel megállapított 
III/A.  Fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy jogosulatlan jelképhasználatnak minősül, ha a  használatot 
2020. augusztus 31-ig nem szünteti meg, kivéve, ha a jelkép
a) a Módtv.5.-tel megállapított 27/E. § alapján szabadon felhasználható,
b) használatára a Módtv.5. hatálybalépésekor engedély alapján jogosult, vagy
c) használója a  Módtv.5.-tel megállapított 27/F.  § (2) és (3)  bekezdése szerinti tartalommal 2020. május 31-ig 
kérelmezi a Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság elnökénél a jelképhasználatra vonatkozó hozzájárulás megadását 
és a hozzájárulást megkapja.”

41. §  Az Ogytv.
 1.  5. § (1) bekezdés f ) pontjában a „lejártát, valamint” szövegrész helyébe a „lejártát,” szöveg,
 2.  5. § (1) bekezdés g) pontjában a „jegyzőkönyvét.” szövegrész helyébe a „jegyzőkönyvét, valamint” szöveg,
 3.  19. § (1) bekezdés h) pontjában a „visszahívásával.” szövegrész helyébe a „visszahívásával, vagy” szöveg,
 4.  22. § (4) bekezdésében az „alelnökének” szövegrész helyébe az „alelnökeinek” szöveg,
 5.  38/B. § (3) bekezdésében a „megelőzően egy nappal” szövegrész helyébe a „megelőző munkanapon 12 óráig” 

szöveg,
 6.  44.  § (1)  bekezdésében az  „Az Országgyűlés által megválasztott személy (a  továbbiakban: közjogi 

tisztségviselő)” szövegrész helyébe az „Az Országgyűlés által választott közjogi tisztségviselő” szöveg,
 7.  53.  § (4)  bekezdésében a  „belül kivizsgálja” szövegrész helyébe a  „belül – az  51.  § (4)  bekezdésének 

alkalmazásával – kivizsgálja” szöveg,
 8.  58. § (3) bekezdésében a „hozzájárulhat” szövegrész helyébe a „hozzájárulhat, és számára hozzászólási jogot 

adhat” szöveg,
 9.  69. § (1) bekezdésében az „Országgyűlést” szövegrész helyébe az „európai uniós ügyekkel foglalkozó állandó 

bizottságot” szöveg,
10.  73.  § (1)  bekezdésében az  „előtt – képviselői” szövegrész helyébe az  „előtt – megválasztása napjától 

képviselői” szöveg,
11.  80.  § (1)  bekezdésében az  „és (2a)  bekezdésben meghatározott kivételekkel” szövegrész helyébe 

a „bekezdésben meghatározott kivétellel” szöveg,
12.  85.  §-ában az „A képviselő a  megbízatása alatt, illetve annak megszűnésétől számított” szövegrész helyébe 

az „A képviselő a megválasztása napjától, a képviselői megbízatása megszűnését követő” szöveg,
13.  91. § (3) bekezdésében a „jogerős határozatot” szövegrész helyébe a „véglegessé vált határozatot” szöveg,
14.  95. § (1) bekezdésében az „a mandátuma igazolásáig” szövegrész helyébe az „az eskütétele napját megelőző 

napig” szöveg,
15.  96. § (2) bekezdésében a „mandátuma igazolásától” szövegrész helyébe az „az eskütétele napjától” szöveg,
16.  97.  § (1) és (2)  bekezdésében a  „megbízatás időtartama” szövegrész helyébe a  „tevékenység 

az  eskütétel napjától – az  összeférhetetlenség időtartama, illetve a  91.  § (1a)  bekezdés szerinti 
esetben az  összeférhetetlenségnek a  bejelentés napjáig terjedő időtartama kivételével – a  megbízatás 
megszűnésének napjáig” szöveg,

17.  97. § (2) bekezdésében a „valamint” szövegrész helyébe az „illetve” szöveg,
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18.  109.  § (1)  bekezdésében a „személygépkocsi használatra jogosult” szövegrész helyébe a „személygépkocsit 
használ” szöveg,

19.  109.  § (2)  bekezdésében az „Az üzemanyagkártya feltöltése első alkalommal a  feltöltés időpontját alapul 
véve az  adott tárgynegyedév végéig, a  második alkalomtól kezdődően havonta” szövegrész helyébe 
az „Az üzemanyagkártya feltöltése havonta” szöveg,

20.  120.  §-ában az  „a központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok 
jogállásáról szóló törvény a  miniszterelnök javadalmazása és juttatásai alcímében foglalt szabályokat” 
szövegrész helyébe „a miniszterelnök juttatásaira vonatkozó szabályokat” szöveg,

21.  1.  melléklet A) rész VAGYONI NYILATKOZAT, II. Nagy értékű ingóságok alcím 4., 8. és 9.  pontjában 
az „a mindenkori képviselői alapdíj” szövegrész helyébe az „az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 
104. § (1) bekezdése szerinti képviselői tiszteletdíj” szöveg,

22.  1.  melléklet A) rész VAGYONI NYILATKOZAT, II. Nagy értékű ingóságok alcím 7.  pontjában az „A mindenkori 
képviselői alapdíj” szövegrész helyébe az  „Az Országgyűlésről szóló 2012.  évi XXXVI.  törvény 104.  § 
(1) bekezdése szerinti képviselői tiszteletdíj” szöveg,

23.  1.  melléklet A) rész VAGYONI NYILATKOZAT, II. Nagy értékű ingóságok alcím 8.  pontjában a „pénzintézeti” 
szövegrészek helyébe a „hitelintézeti” szöveg,

24.  1.  melléklet A) rész VAGYONI NYILATKOZAT, III. Tartozások alcímben a „pénzintézettel” szövegrész helyébe 
a „hitelintézettel” szöveg,

25.  1.  melléklet A) rész VAGYONI NYILATKOZAT, III. Tartozások alcímben a „Pénzintézettel” szövegrész helyébe 
a „Hitelintézettel” szöveg

lép.

42. §  Az Ogytv.
a) 122.  § (5)  bekezdésében az  „a központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és 

az  államtitkárok jogállásáról szóló törvénynek a  miniszterelnök közcélú felajánlásaira, adományaira 
vonatkozó szabályait” szövegrész helyébe az „a miniszterelnök közcélú felajánlásaira, adományaira vonatkozó 
szabályokat” szöveg,

b) 124/B.  § (2)  bekezdésében és 145/A.  § (5)  bekezdésében az  „a munka törvénykönyvéről szóló törvény” 
szövegrész helyébe az „az Mt.” szöveg,

c) 124/Q. § (6) bekezdésében a „szabadság” szövegrész helyébe az „alapszabadság” szöveg,
d) 124/V.  § (10)  bekezdésében az  „a rögzítéstől számított harminc nap elteltével” szövegrész helyébe 

az „a (3) bekezdés b) pontjában és a (8) bekezdés b) pontjában meghatározott határidő elteltével” szöveg,
e) 137. § (1) bekezdésében az „(1) és (2)” szövegrész helyébe az „(1)–(2)” szöveg,
f ) 137. § (2) és (4) bekezdésében a „c) és e)” szövegrész helyébe a „c), e) és f )” szöveg,
g) 138.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a „közbiztonság, az  Országházban” szövegrész helyébe a „közbiztonság, 

a  kiemelt nemzeti emlékhely méltóságának megőrzése, a  kiemelt nemzeti emlékhely részét képező 
közterület rendjének fenntartása, az Országházban” szöveg,

h) 140.  §-ában a  „személyvédelmi és létesítménybiztosítási” szövegrész helyébe a  „személyvédelmi, 
létesítménybiztosítási, járőr- és őrszolgálati” szöveg,

i) 143.  § (5)  bekezdés a)  pontjában a „feladatokat, a  szolgálati” szövegrész helyébe a „feladatokat, a  járőr- és 
őrszolgálati feladatokat, a szolgálati” szöveg,

j) 146. § (2) bekezdésében a „48–52. §” helyébe a „18. alcím – az 51/B. § kivételével –, a 18/A. alcím” szöveg,
k) 146. § (2) bekezdésében a „(13) és (14) bekezdése” szövegrész helyébe a „(13), (14) és (16) bekezdése” szöveg,
l) 146. § (5) bekezdésében az „Az Első rész,” szövegrész helyébe az „Az I–III. Fejezet,” szöveg,
m) 146. § (5) bekezdésében a „(11) és (12) bekezdése” szövegrész helyébe a „(11), (12) és (16) bekezdése” szöveg
lép.

43. §  Hatályát veszti az Ogytv.
a) 11. § (1) bekezdés j) pontja,
b) 13. § (7) bekezdése,
c) 19. § (1) bekezdés g) pontjában a „vagy” szövegrész,
d) 53. § (5) bekezdés b) pontjában az „ , és mentesíti a képviselőt a fegyelmi büntetés esetleges következményei 

alól” szövegrész,
e) 69. § (4) bekezdése,
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f ) 75.  §-ában a  „közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti” 
szövegrész,

g) 104. § (3) bekezdése.

44. §  Hatályát veszti az Ogytv.
a) 124. § (3) bekezdése,
b) 143. § (2)–(4) bekezdése.

45. §  Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény 16. § (1) bekezdésében 
az „állandó bizottságainak ülésein, valamint az  Országgyűlés plenáris üléseinek európai integrációval összefüggő 
napirendi pontjainak” szövegrész helyébe az  „európai uniós ügyekkel foglalkozó állandó bizottságának ülésein, 
valamint az Országgyűlés plenáris ülésének és állandó bizottságai üléseinek az európai uniós kérdéssel összefüggő 
napirendi pontjai” szöveg lép.

46. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2020. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 2–6. §, a 9–16. §, a 18–22. §, a 24–30. §, a 38. §, a 40. §, a 41. § 1–2., 4–10., 12., 14–19. és 21–25. pontja, a 42. § d), j) 

és l) pontja, a 43. § a), b) és d)–g) pontja, a 44. § b) pontja, valamint a 45. § 2020. február 1-jén lép hatályba.
 (3) A 35. §, valamint a 42. § e)–i) pontja 2020. április 1-jén lép hatályba.

47. § (1) A 12. § az Alaptörvény 2. cikk (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
 (2) A  18.  §, a  24–31.  §, a  39.  §, a  41.  § 10–25.  pontja, valamint a  43.  § f ) és g)  pontja az  Alaptörvény 4.  cikk (2) és 

(5) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
 (3) Az 1–11. §, a 13–16. §, a 18–23. §, a 35–37. §, a 39. §, a 41. § 1–9. pontja, valamint a 43. § a)–e) pontja az Alaptörvény 

5. cikk (4) és (7) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával elfogadandó 
házszabályi rendelkezésnek minősül.

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

2019. évi CIX. törvény
a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint egyes törvényeknek a kormányzati 
igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvénnyel kapcsolatos módosításáról*

ELSŐ RÉSZ
A KORMÁNYZATI IGAZGATÁSRÓL SZÓLÓ 2018. ÉVI CXXV. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA

1. §  A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 1. §-a a következő (4a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(4a) Az  1/A.  § hatálya kiterjed azokra a  foglalkoztatottakra, akiknek a  kormányzati szolgálati jogviszonya  
az 1/A. § alapján jön létre, valamint az őket foglalkoztató szervekre.”

2. §  A Kit. a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § [A törvény alkalmazása új kormányzati igazgatási szervre]
(1) Ha jogszabály rendelkezése folytán valamely szerv e törvény hatálya alá tartozó kormányzati igazgatási szervvé 
alakul át (e § alkalmazásában: új szerv), az új szervre és annak foglalkoztatottjaira – törvény vagy kormányrendelet 
eltérő rendelkezése hiányában – e törvény rendelkezéseit a szerv átalakulását követő harmadik hónap első napjától 
kell alkalmazni.
(2) Az  (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a 2. §-t, a 4. §-t, a Második Részt és az 51. §-t az új szerv létrehozását 
követő naptól kell alkalmazni.

* A törvényt az Országgyűlés a 2019. december 10-i ülésnapján fogadta el.
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(3) Az  (1)  bekezdés szerinti időpontig az  új szervnél foglalkoztatottak jogviszonyára az  új szerv jogelőd szervénél  
(e § alkalmazásában: jogelőd szerv) foglalkoztatottak jogviszonyára irányadó szabályokat kell alkalmazni.
(4) A  jogelőd szervnél foglalkoztatottnak a  jogelőd szervvel fennálló foglalkoztatási jogviszonya – ide nem értve 
a  munkaviszonyt – az  (1)  bekezdésben meghatározott időpontban az  e  törvény szerinti kormányzati szolgálati 
jogviszonnyá alakul át. A  foglalkoztatottat a  jogviszony átalakulását követő 15 napon belül tájékoztatni kell 
a  jogviszony átalakulásáról, részére az  e  törvény szerinti beosztási okiratot ki kell állítani, illetményét a  (12) és 
(13) bekezdés alapján meg kell állapítani.
(5) A  (4)  bekezdésben foglaltaktól eltérően nem alakul át a  jogviszony, ha a  foglalkoztatott nem felel meg 
a  kinevezés általános feltételeinek. Ebben az  esetben a  foglalkoztatott jogviszonyának megszűnésére  
a 114. § (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
(6) Az  (5)  bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni, ha a  foglalkoztatottal szemben az  e  törvény szerinti 
összeférhetetlenség áll fenn, kivéve, ha az  összeférhetetlenséget kiváltó ok megszüntethető, és ennek érdekében 
a foglalkoztatott a jogviszony átalakulását megelőzően intézkedik, és ezt igazolja.
(7) A  foglalkoztatottat – a  (4)  bekezdés szerinti beosztási okirat közlését követő öt munkanapon belül írásban 
benyújtott kérelmére – a  89.  § (5)  bekezdésének megfelelő alkalmazásával fel kell menteni azzal, hogy 
a kinevezésmódosítást megelőző illetményén a (12) és (13) bekezdés szerinti illetményt kell érteni.
(8) A  foglalkoztatott jogviszonyának a  (4)  bekezdés szerinti átalakulása esetén a  jogviszonyt a  próbaidő, 
a végkielégítésre és a szolgálati elismerésre való jogosultság szempontjából folyamatosnak kell tekinteni.
(9) A  határozatlan időtartamú foglalkoztatási jogviszony – eltérő törvényi rendelkezés hiányában – határozatlan 
időtartamú kormányzati szolgálati jogviszonnyá alakul át. Teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén 
a jogviszony teljes munkaidős kormányzati szolgálati jogviszonnyá alakul át.
(10) A munkáltatói jogkör gyakorlója az új szervnél foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyát – hozzájárulásával –  
az  (1)  bekezdésben meghatározott időpontban kormányzati szolgálati jogviszonnyá alakíthatja át azzal, hogy 
az illetménye nem lehet kevesebb a munkavállalót a foglalkoztató szerv átalakulásának napján megillető munkabérnél. 
Amennyiben a munkaviszony a foglalkoztató szerv átalakulásának napját követően jött létre, a jogviszony átalakulása 
esetén az illetmény nem lehet kevesebb a munkaszerződés szerinti munkabérnél.
(11) Az új szerv alaplétszámának megállapítására és álláshelyeinek besorolására az 51. § szerinti eljárás keretében 
kerül sor. Az  álláshelyek besorolásának szempontjait a  Kormány állapítja meg a  (12)  bekezdésben foglaltak 
figyelembevételével.
(12) A foglalkoztatott e törvény szerinti illetményét úgy kell megállapítani, hogy az nem lehet kevesebb annál, mint 
amekkora összegre a foglalkoztatott illetményként a kinevezési okirat alapján a foglalkoztató szerv átalakulásának 
napján jogosult volt azzal, hogy figyelembe kell venni a foglalkoztató szerv átalakulásának napját követően
a) a jogviszonyban töltött idő alapján az illetmény összegében bekövetkező változást,
b) az illetmény elemét képező pótlék megállapítását vagy összegének változását,
c) vezetői munkakörbe vagy vezetői munkakörből nem vezetői munkakörbe helyezés esetén a kinevezésmódosítás 
szerinti illetményt.
(13) Ha a foglalkoztatott jogviszonya a foglalkoztató szerv átalakulásának napját követően jött létre, a (12) bekezdés 
alkalmazása során a kinevezési okirata szerinti illetményét kell figyelembe venni.
(14) A foglalkoztatott számára a jogviszony átalakulását megelőző napon meglévő, a jogelőd szervnél ki nem adott 
szabadságot a jogelőd szerv pénzben megváltja a (3) bekezdés alapján irányadó jogszabály rendelkezései szerint.
(15) E  § alkalmazásában nem minősül új kormányzati igazgatási szervnek a  kormányzati igazgatási szerv 
szétválásával, vagy a kormányzati igazgatási szervből történő kiválással létrehozott kormányzati igazgatási szerv.
(16) A jogviszony átalakulásához kapcsolódó, az (1)–(15) bekezdésben nem szabályozott kérdéseket a jogelőd szerv 
átalakulásáról rendelkező jogszabályban kell rendezni.”

3. § (1) A Kit. 3. §-a a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az e törvényben nem szereplő megbízatás és tisztség kormányzati feladatok teljesítésére nem adható.
(10) A  miniszterelnök határozatával feljogosíthatja a  Miniszterelnöki Kormányirodánál, valamint az  általános 
politikai koordinációért felelős miniszter által vezetett minisztériumban a  (2)  bekezdés szerinti jogviszonyban 
foglalkoztatottat a miniszterelnöki tanácsadói vagy miniszterelnöki főtanácsadói megnevezés használatára.”

 (2)  A Kit. 3. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A (2) bekezdés c) pontjától eltérően a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériumban, valamint 
a rendészetért felelős miniszter által vezetett minisztériumban kabinetfőnöknek hivatásos szolgálati jogviszonyban 
álló, a  honvédek jogállásáról szóló törvény szerint a  minisztériumba vezényelt vagy kirendelt személy, illetve 
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a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerint 
a minisztériumba vezényelt személy is kinevezhető.”

4. §  A Kit. 13. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  kormánybiztos biztosi jogviszonyából származó jogok és kötelezettségek érvényesítéséért, valamint 
a  jogviszonyával kapcsolatos kiadások költségvetési fedezetéért a  kinevezéséről szóló kormányhatározatban 
megjelölt minisztérium vagy a Miniszterelnöki Kormányiroda a felelős.”

5. §  A Kit. 14. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  miniszterelnöki biztos biztosi jogviszonyából származó jogok és kötelezettségek érvényesítéséért, valamint 
a  jogviszonyával kapcsolatos kiadások költségvetési fedezetéért a  kinevezéséről szóló miniszterelnöki utasításban 
megjelölt minisztérium vagy a Miniszterelnöki Kormányiroda a felelős.”

6. §  A Kit. 26. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  helyettes államtitkárt a  minisztérium szervezeti és működési szabályzatában kijelölt főosztályvezető vagy 
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.”

7. §  A Kit. 29. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériumban szervezeti egységhez nem rendelt 
álláshely hozható létre – a  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium szervezeti és működési 
szabályzatában rögzített módon –, a  Magyar Honvédséggel való kapcsolattartás, valamint a  kiemelt gazdálkodási 
feladatok koordinálása céljából. Az  álláshelyet betöltő személyt a  honvédelemért felelős miniszter nevezi ki. 
Az  álláshelyet betöltő személy – a  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium szervezeti és 
működési szabályzatában rögzített módon – irányíthat önálló szervezeti egységet, és az álláshelyhez rendszeresített 
beosztásra, rendfokozatra vagy illetményre és cím használatára jogosult.”

8. §  A Kit. III. Fejezete a következő 33/A. §-sal egészül ki:
„33/A. § [A közös hivatali szervezet]
(1) Az e fejezet hatálya alá tartozó kormányzati igazgatási szervek esetében a Kormány rendeletben közös hivatali 
szervezet kialakítására feljogosított szerveket jelölhet ki.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti esetben a  szervek vezetői megállapodást köthetnek a  hivatali szervezet feladatainak 
vagy feladatai meghatározott részének közös hivatali szervezet általi ellátásáról. A  megállapodásban meg kell 
jelölni a közös hivatali szervezet által ellátandó feladatok körét, továbbá azt a szervet, amelyik az adott feladatkör 
tekintetében közös hivatali szervezetként jár el.
(3) A megállapodás megkötésére vonatkozó jogosultság nem ruházható át. A megállapodás vagy annak módosítása 
hatálybalépésének feltétele a  szervezeti és működési szabályzatok megállapodásnak megfelelő kiadása vagy 
módosítása. A közös hivatali szervezet kizárólag a Kormány (1) bekezdés szerinti rendeletének módosításával vagy 
hatályon kívül helyezésével szüntethető meg.
(4) Közös hivatali szervezet esetében a megállapodás – a szervezeti és működési szabályzat kivételével – kiterjedhet 
arra, hogy az (1) bekezdés szerinti szervek közös szabályzatot adjanak ki. A közös szabályzatot a megállapodásban 
részt vevő valamennyi szerv feljogosított vezetőjének alá kell írnia.
(5) A  feladatot átvevő szerv az átvett feladatok tekintetében a  feladatot átadó szervvel azonos célból és feltételek 
mellett, azonos terjedelemben jogosult mindazon adatok kezelésére, amelyek kezelésére a  feladatot átadó szerv 
jogosult.
(6) A  megállapodásban, valamint a  szervezeti és működési szabályzatokban foglaltak szerint az  átadó az  átadott 
feladatokkal összefüggésben közreműködik a közös hivatali szervezet szervezeti egységeinek irányításában.”

9. §  A Kit. 36. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Azon központi hivatal esetében, amely a feladatát nem az ország egész területére kiterjedő illetékességgel látja 
el, törvény vagy kormányrendelet a (2) és (3) bekezdésben foglaltaktól eltérő szabályt állapíthat meg.”
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10. §  A Kit. VI. Fejezete a következő 52/A. §-sal egészül ki:
„52/A. § [A kormányzati igazgatási szerv alaplétszámába tartozó álláshelyek megszűnése]
Ha a  kormányzati igazgatási szerv megszűnik, vagy egyéb okból kikerül e  törvény hatálya alól, a  kormányzati 
igazgatási szerv alaplétszámába tartozó álláshely megszűnik.”

11. §  A Kit. 54. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(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 
vezényelt vagy kirendelt hivatásos vagy szerződéses szolgálati viszonyban (a  továbbiakban: katonai szolgálati 
viszony) álló személlyel is, azzal, hogy ebben az esetben – a hivatásos szolgálati jogviszony és a katonai szolgálati 
viszony szünetelése esetének kivételével – nem jön létre az (1) bekezdés szerinti jogviszony és a hivatásos szolgálati 
jogviszony, valamint a katonai szolgálati viszony továbbra is fennáll.
(3a) Ha a (3) bekezdés szerint vezénylés vagy az 1. § (3) bekezdése szerinti beosztás útján szakmai vezetői álláshely 
betöltésére kerül sor, nem kell alkalmazni a 3. § (6) bekezdés b) pontját.”

12. § (1) A Kit. 55. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a  kormányzati igazgatási szerv feladatainak ellátásához szükséges, a  Kormány – a  (2)  bekezdésben 
foglaltaktól eltérően – mellőzheti a hat hónapon át betöltetlen álláshelynek a központosított álláshelyállományba 
helyezését azzal, hogy ebben az esetben a (2) bekezdés szerinti időtartam számítása újrakezdődik.
(2b) A  (2)  bekezdés szerinti időtartamot az  álláshelyen létrehozott jogviszony a  jogviszony kezdetének 
napjától számított 21. napon szakítja meg. Ez  irányadó akkor is, ha az  álláshely betöltésére az  59.  § vagy  
a  89.  § (6)  bekezdésének alkalmazásával kerül sor azzal, hogy ezekben az  esetekben az  álláshely betöltése 
a kinevezés módosításától számított 21. napon szakítja meg a (2) bekezdés szerinti időtartamot.”

 (2) A Kit. 55. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Kormány a kormányzati igazgatási szerv alaplétszámába tartozó álláshelyet határozatával átcsoportosíthatja 
egy másik kormányzati igazgatási szervhez.”

 (3) A Kit. 55. §-a a következő (4a)–(4d) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A  Kormány az  érintett kormányzati igazgatási szerveket vezető, irányító vagy felügyelő miniszterek közös 
javaslatára – az  54.  § (3)  bekezdése szerinti vezényléssel vagy kirendeléssel betöltött álláshelyek kivételével –  
két kormányzati igazgatási szerv azonos besorolási kategóriájú álláshelyét határozatával kormányrendeletben 
meghatározottak szerint megcserélheti egymással azzal, hogy a  csere nem érinti az  álláshelyeken fennálló 
jogviszonyok fennállását. Az  álláshelyek cseréjét követően a  munkáltatói jogkör gyakorlója szükség szerint 
módosítja az álláshely betöltésének feltételeit és az álláshelyen ellátandó feladatokat.
(4b) A  kormányhivatal irányítására kormányrendeletben kijelölt miniszter a  (4a)  bekezdéstől eltérően  
– kormányrendeletben meghatározottak szerint – a  kormányhivatalok között az  egyik kormányhivatalhoz 
tartozó álláshelyet megcserélheti a  másik kormányhivatalhoz tartozó álláshellyel azzal, hogy a  csere nem érinti 
az álláshelyeken fennálló jogviszonyok fennállását. Az álláshelyek cseréjét követően a munkáltatói jogkör gyakorlója 
szükség szerint módosítja az álláshely betöltésének feltételeit és az álláshelyen ellátandó feladatokat.
(4c) Ha álláshelyek átcsoportosítására kizárólag kormányhivatalok között kerül sor, az átcsoportosítással kapcsolatos 
hatáskört a Kormány helyett a kormányhivatal irányítására kormányrendeletben kijelölt miniszter gyakorolja.
(4d) A  (4b) és (4c)  bekezdés szerinti intézkedésről a  kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szervet 
kormányrendeletben meghatározottak szerint tájékoztatni kell.”

13. §  A Kit. 56.  § (2)–(4)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezések lépnek, valamint a  § a  következő (5) és 
(6) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az  európai uniós vagy elkülönített projekt, illetve program keretében meghatározott feladatok ellátására 
jogviszony a központosított álláshelyállományból származó álláshelyen hozható létre.
(3) A  Kormány a  központosított álláshelyállományból származó álláshelyet – a  Kormány rendeletében 
meghatározottak szerint – a központosított álláshelyállományba visszahelyezheti.
(4) Tartós külszolgálat, külszolgálati felkészülés és a  külszolgálatot követő átmeneti belső elhelyezés 
céljából kormányzati szolgálati jogviszony a  102.  § (1)  bekezdése szerinti kihelyező szervnél, központosított 
álláshelyállományba tartozó álláshelyen hozható létre.
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(5) A 103. § szerinti nemzeti szakértő a központosított álláshelyállományba tartozó álláshelyen is foglalkoztatható.
(6) Az 55. § (2)–(4) bekezdését a kormányzati igazgatási szervnek a központosított álláshelyállományból származó 
álláshelyére is alkalmazni kell.”

14. §  A Kit. 60. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„60. § [A kormányzati igazgatási szervnek az álláshely-nyilvántartással kapcsolatos feladata]
A kormányzati igazgatási szervnek a jogosultságkezelési nyilvántartásban szereplő kormánytisztviselője a Kormány 
rendeletében meghatározottak szerint közreműködik az álláshely-nyilvántartásban szereplő adatok kezelésében és 
az álláshely-nyilvántartással kapcsolatos feladatok ellátásában.”

15. § (1) A Kit. 62. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv vezeti az  Álláshely Nyilvántartó Rendszer részét képező 
álláshely-nyilvántartást és a jogosultságkezelési nyilvántartást.”

 (2) A Kit. 62. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) A kormányzati igazgatási szerv – a Kormány rendeletében meghatározott kivétellel – a Kormány rendeletében 
meghatározott tartalommal és formában előzetesen tájékoztatja a  kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt 
szervet valamennyi nem rendszeres személyi juttatásról.”

16. § (1) A Kit. IX. Fejezete a következő 62/A. §-sal egészül ki:
„62/A. § [Álláshely-nyilvántartás]
(1) Az álláshely-nyilvántartás a kormányzati igazgatási szervek álláshelyei vonatkozásában tartalmazza:
a) az álláshellyel rendelkező szerv nevét, PIR számát, adószámát,
b) annak a szervezeti egységnek a nevét és szervezeti hierarchiában elfoglalt helyét, amelyhez az álláshely tartozik,
c) az álláshely azonosítóját,
d) az álláshely típusát (alaplétszámba tartozó álláshely vagy központosított álláshelyállományba tartozó álláshely),
e) az álláshely besorolási kategóriáját,
f ) az  álláshelyen fennálló jogviszony létesítő okirata szerinti illetmény vagy munkabér összegét, valamint 
az álláshelyen fennálló jogviszony alapján kifizetett – illetményen vagy munkabéren felüli – juttatások, támogatások 
összegét,
g) annak tényét, hogy az álláshely betöltött-e vagy üres, illetve, hogy az álláshelyet betöltő személy tartósan távol 
van és más személlyel ideiglenesen be van töltve az álláshely,
h) az álláshelyen fennálló jogviszony típusát,
i) annak tényét, hogy az álláshelyen fennálló jogviszony határozott idejű vagy határozatlan,
j) ha az álláshelyen fennálló jogviszony határozott idejű, akkor a jogviszony megszűnésének időpontját,
k) annak tényét, hogy az álláshely betöltését a Kormány határozott vagy határozatlan időre engedélyezte,
l) a részmunkaidős foglalkoztatás tényét és azt, hogy az adott álláshelyen hány jogviszony áll fenn,
m) az álláshely finanszírozási formáját (hazai, európai uniós, vegyes),
n) ha az álláshely betöltését a Kormány határozott időre engedélyezte, az engedélyben szereplő határidőt,
o) az  álláshely betöltését engedélyező, illetve az  álláshellyel kapcsolatos egyéb határozat, utasítás vagy egyéb 
munkáltatói intézkedés számát, és
p) az alaplétszámmal kapcsolatos határozat, utasítás vagy egyéb munkáltatói intézkedés számát.
(2) Az  álláshely-nyilvántartás – az  (1)  bekezdésben meghatározott adatokon felül – a  61.  § (2)  bekezdése szerinti 
célból tartalmazza az álláshelyet betöltő személy(ek) alábbi személyazonosító adatait:
a) családi és utónév (születési családi és utónév), valamint
b) születési hely és idő.
(3) A  kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv a  (2)  bekezdés szerinti személyes adatot az  érintettet 
foglalkoztató kormányzati igazgatási szervnél fennálló foglalkoztatási jogviszony megszűnését vagy 
megszüntetését követő öt évig kezeli.
(4) A kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv hozzáférést biztosít az álláshely-nyilvántartáshoz a 62/B. § 
szerinti jogosultságkezelési nyilvántartásban szereplő, szerkesztési és a  betekintési jogosultsággal rendelkező 
személyek részére.
(5) Az  álláshely-nyilvántartás a  kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 
kormányrendeletben meghatározottak szerint összekapcsolásra kerül a  kormányzati igazgatási szervek 
közszolgálati alapnyilvántartásaival, az  általuk használt személyügyi nyilvántartó programokkal, a  továbbképzési 
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és teljesítményértékelő rendszerrel, a  közfeladat-kataszterrel, a  központosított illetményszámfejtő rendszer által 
használt nyilvántartással, valamint a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerrel.”

 (2) A Kit. IX. Fejezete a következő 62/B. §-sal egészül ki:
„62/B. § [Jogosultságkezelési nyilvántartás]
(1) A  kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv az  álláshely-nyilvántartással kapcsolatos szerkesztési és 
betekintési jogosultságok azonosítása és ellenőrzése céljából jogosultságkezelési nyilvántartást vezet.
(2) A jogosultságkezelési nyilvántartás tartalmazza:
a) a  szerkesztési vagy betekintési jogosultsággal rendelkező személy családi és utónevét, születési családi és 
utónevét, születési helyét és idejét, valamint a lakcímét,
b) a szerkesztési vagy betekintési jogosultsággal rendelkező személy e-mail-címét, mobilszámát,
c) a jogosultság típusát (szerkesztési vagy betekintési),
d) annak a szervnek a nevét, amelyhez tartozik a jogosultság, és
e) a jogosultság keletkezésének időpontját.
(3) A kormányzati igazgatási szerv részére kizárólag a saját adataira, illetve a miniszter által irányított vagy felügyelt 
kormányzati igazgatási szerv adataira vonatkozó betekintési, illetve szerkesztési jogosultság biztosítható.
(4) A kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv – a  (3) bekezdésben foglaltakon túl – további személyek, 
illetve szervek részére is biztosíthat betekintési jogosultságot a  kormányzati igazgatási létszámgazdálkodással 
kapcsolatos feladatok ellátása céljából.
(5) A  szerkesztési jogosultságnak megfelelő adatkezelésre irányuló ellenőrzés, az  ellenőrzés során esetlegesen 
feltárt hiányosságok és felelősség megállapítása céljából a (2) bekezdésben meghatározott adatokat a szerkesztési 
jogosultság megszűnését követő öt évig kell megőrizni.
(6) A  kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv az  álláshely-nyilvántartásra, illetve a  jogosultságkezelési 
nyilvántartásra vonatkozó ellenőrzési feladatainak gyakorlása érdekében jogosult valamennyi kormányzati 
igazgatási szerv adatait megismerni és kezelni.”

17. § (1) A Kit. 71. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A jognyilatkozatokat a tartalmuk szerint kell elbírálni.”

 (2) A Kit. 71. §-a a következő (16) bekezdéssel egészül ki:
„(16) A (10) bekezdés rendelkezéseit a (11) bekezdésben nevesített munkáltatói intézkedést tartalmazó elektronikus 
dokumentumokra nem kell alkalmazni.”

18. § (1) A Kit. 72. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  71.  § (11)  bekezdése szerinti munkáltatói intézkedést tartalmazó 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 (3)  bekezdésében foglalt rendelkezéseket a  (3) és 
a  (3a)  bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni azzal, hogy ügyfél alatt kormánytisztviselőt, elektronikus 
ügyintézést biztosító szerv alatt a kormányzati igazgatási szervet kell érteni.”

 (2) A Kit. 72. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  71.  § (11)  bekezdése szerinti munkáltatói intézkedést tartalmazó elektronikus dokumentum kézbesítése 
esetén 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.
(3a) A  (3)  bekezdéstől eltérően a  jogviszonyt azonnali hatállyal megszüntető munkáltatói intézkedést tartalmazó 
irat a címzett (2) bekezdés szerinti tárhelyére történő megküldésről szóló értesítési igazolásban foglalt időpontban 
minősül kézbesítettnek.”

19. §  A Kit. 76. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Az  elnök irányítja az  MKK Országos Irodáját (a  továbbiakban: Országos Iroda) és az  Országos Irodát vezető 
főtitkár tevékenységét.”

20. §  A Kit. 77. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az  MKK tagnyilvántartását – a  NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság által üzemeltetett informatikai rendszerben – az Országos Iroda vezeti.”
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21. §  A Kit. a következő 77/A. és a 77/B. §-sal egészül ki:
„77. §/A. § (1) Az MKK folyamatos működésének biztosítása érdekében a központi költségvetésről szóló törvényben 
megállapított működési támogatás átutalásához az  MKK köteles minden év január 15. napjáig benyújtani 
a  támogatáshoz szükséges dokumentumokat. A  működési támogatás biztosítására jogosult fejezetgazda 
támogatási összeget minden év január 30. napjáig biztosítja az MKK részére.
(2) Az  Országos Iroda munkatársai – a  főtitkár kivételével – az  MKK részére működési támogatás biztosítására 
jogosult fejezetgazda által irányított központi kormányzati igazgatási szervvel állnak munkaviszonyban.
(3) Az MKK működéséhez szükséges tárgyi feltételeket az MKK részére működési támogatás biztosítására jogosult 
fejezetgazda biztosítja.
77/B.  § (1) Az  MKK a  feladat- és hatáskörét érintő bármely kérdésben az  adott kérdésben hatáskörrel rendelkező 
állami szerv vezetőjéhez fordulhat, és
a) tájékoztatást, adatot, szakmai és jogértelmezési kérdésben állásfoglalást (a  továbbiakban együtt: tájékoztatás) 
kérhet;
b) javaslatot tehet, intézkedés megtételét kezdeményezheti;
c) az  általa irányított szerv működésével, illetőleg az  általa kibocsátott jogszabállyal, közjogi szervezetszabályozó 
eszközzel és egyéb döntésével kapcsolatban véleményt nyilváníthat, kezdeményezheti annak megváltoztatását 
vagy visszavonását.
(2) A megkeresett szerv az MKK megkeresésére harminc napon belül köteles érdemben válaszolni. Ha a tájékoztatás, 
illetőleg a válaszadás vagy az  intézkedés nem a megkeresett szerv hatáskörébe tartozik, az köteles a megkeresést 
nyolc napon belül áttenni a hatáskörrel rendelkező szervhez, és erről az MKK-t egyidejűleg tájékoztatni.”

22. §  A Kit. 81. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdésben foglaltaktól eltérően a  munkáltatói jogokat a  33/A.  § szerinti esetben a  közös hivatali 
szervezet vezetője gyakorolja, ha a közös hivatali szervezetet létrehozó megállapodás erről rendelkezik.”

23. §  A Kit. 86. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A beosztási okiratnak tartalmaznia kell)
„g) a kormánytisztviselő álláshelyének besorolását és azonosítóját, álláshelyváltás esetén a korábbi és az új álláshely 
azonosítóját egyaránt,”

24. §  A Kit. 88. § (5) bekezdés b) pont be) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ösztöndíjas jogviszonyra
ahol e törvény)
„be) kormányzati igazgatási szervet említ, azon a  befogadó intézményt, a  137.  § és a  139.  § alkalmazásában 
az ösztöndíjat folyósító minisztériumot;”
(kell érteni.)

25. §  A Kit. 89. § (3) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A kormánytisztviselő a  kinevezése módosításának közlésétől számított négy munkanapon belül írásban kérheti 
a felmentését, ha)
„g) a kinevezés módosítására az 55. § (4a) vagy (4b) bekezdése szerinti álláshelycsere miatt kerül sor.”

26. §  A Kit. XIV. Fejezete a következő 90/A. §-sal egészül ki:
„90/A. § [A kormányzati igazgatási szerv személyében bekövetkező jogutódlás]
(1) Ha a kormányzati igazgatási szerv személyében jogutódlás miatt változás következik be, az érintett álláshelyeken 
a jogutódlás időpontjában fennálló jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek a jogutódlás időpontjában 
az átadó kormányzati igazgatási szervről az átvevő kormányzati igazgatási szervre szállnak át.
(2) Az  átadó kormányzati igazgatási szerv az  átszállást megelőzően köteles tájékoztatni az  átvevő kormányzati 
igazgatási szervet az  átszállással érintett jogviszonyokból származó jogokról és kötelezettségekről. A  tájékoztatás 
elmaradása az  átvevő kormányzati igazgatási szervvel szemben az  e  jogviszonyokból származó igények 
érvényesítését nem érinti.
(3) Az  (1)  bekezdés szerinti jogutódlás esetén az  álláshelyet betöltő kormánytisztviselő új beosztási okiratát 
az átvevő kormányzati igazgatási szerv az átszállást követő harminc napon belül kiállítja.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 206. szám 9039

(4) Az  (1)–(3)  bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni az  55.  § (4)  bekezdése szerinti álláshelyátcsoportosítás és 
az 55. § (4a) és (4b) bekezdése szerinti álláshelycsere esetén.”

27. §  A Kit. 97. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  kormánytisztviselő köteles és jogosult a  Kormány, a  kormányzati igazgatási szervet vezető, irányító vagy 
felügyelő miniszter, illetve a  munkáltatói jogkör gyakorlója által előírt képzésben, továbbképzésben, átképzésben 
vagy közigazgatási vezetőképzésben (a továbbiakban együtt: képzés) részt venni.”

28. §  A Kit. 99. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  kormánytisztviselő kormányzati érdekből történő kirendeléssel, külszolgálati kirendeléssel, belföldi és 
külföldi kiküldetéssel, továbbá kormányhivatalok közötti kirendeléssel ideiglenesen a  kinevezéstől eltérően is 
foglalkoztatható. A  kinevezéstől eltérő ideiglenes foglalkoztatásról szóló írásbeli munkáltatói intézkedésben 
a Kormány rendeletében meghatározottakról kell rendelkezni.”

29. §  A Kit. 102. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(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  Magyarország Állandó NATO Képviseletére, Magyarország Állandó EBESZ Képviseletére (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).”

30. § (1) A Kit. 104. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kormányzati szolgálati jogviszony megszűnik:)
„j) abban az esetben, ha a 89. § (6) bekezdésének alkalmazása során az ott megállapított határidő leteltéig a fogadó 
kormányzati igazgatási szerv nem állítja ki az új beosztási okiratot.”

 (2) A Kit. 104. § (1) bekezdése a következő k)–m) ponttal egészül ki:
(A kormányzati szolgálati jogviszony megszűnik:)
„k) ha a  Kormány döntése alapján a  központosított álláshelyállományból származó álláshely visszakerül 
a központosított álláshelyállományba,
l) ha a Kormány az álláshelyet az 55. § (2) bekezdése alapján a központosított álláshelyállományba helyezi,
m) ha a Kormány az alaplétszám részét képező álláshelyet megszünteti vagy az az 52/A. § alapján megszűnik.”

 (3) A Kit. 104. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Ha a  kormányzati szolgálati jogviszonyt létesítő személy a  kormányzati szolgálati jogviszony létesítését 
megelőzően a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) szerinti kormányzati 
szolgálati vagy közszolgálati jogviszonyban, közalkalmazotti, hivatásos szolgálati, katonai szolgálati, honvédelmi 
alkalmazotti vagy rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban állt, és e jogviszonyának megszűnését követő 30 
napon belül első jogviszonyként kormányzati szolgálati jogviszonyt létesít, jogviszonyát e törvény alkalmazásában 
folyamatosnak kell tekinteni.”

31. §  A Kit. 105. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„105. § [A kormányzati szolgálati jogviszony megszüntetése]
(1) 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.
(2) Ha a  kormánytisztviselő a  kormányzati szolgálati jogviszonyának megszüntetését követő 30 napon belül első 
jogviszonyként újabb kormányzati szolgálati jogviszonyt létesít, kormányzati szolgálati jogviszonyát folyamatosnak 
kell tekinteni.
(3) Ha a  kormányzati szolgálati jogviszonyt létesítő személy a  kormányzati szolgálati jogviszony létesítését 
megelőzően a  közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti kormányzati szolgálati vagy közszolgálati 
jogviszonyban, közalkalmazotti, hivatásos szolgálati, katonai szolgálati, honvédelmi alkalmazotti vagy rendvédelmi 
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igazgatási szolgálati jogviszonyban állt, és e  jogviszonyának megszüntetését követő 30 napon belül első 
jogviszonyként kormányzati szolgálati jogviszonyt létesít, jogviszonyát folyamatosnak kell tekinteni.”

32. §  A Kit. 107. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kormányzati szolgálati jogviszony felmentéssel akkor szüntethető meg, ha)
„c) a  kormánytisztviselő által betöltött álláshelyen ellátandó feladat vagy a  kormánytisztviselő által betöltött 
álláshely átszervezés miatt megszűnik;”

33. §  A Kit. 111. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A  kormánytisztviselő a  felmentési idő egészére jogosult illetményre, ha a  munkavégzési kötelezettség alól 
fizetés nélküli szabadság miatt mentesül.”

34. §  A Kit. 112. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kormánytisztviselőt – a (10) bekezdésben foglalt kivétellel – végkielégítés illeti meg
a) felmentése esetén,
b) a kormányzati igazgatási szerv jogutód nélküli megszűnése esetén,
c) a  jogviszonyának a  104.  § (1)  bekezdés k)  pontja alapján történő megszűnése esetén, ha a  központosított 
álláshelyállományból származó álláshely a  Kormány döntése alapján az  53.  § (4)  bekezdése szerinti engedélyben 
meghatározott határidőnél korábban kerül vissza a  központosított álláshelyállományba, vagy a  Kormány 
a központosított álláshelyállományba tartozó álláshely betöltését határozatlan időre engedélyezte,
d) a jogviszonyának a 104. § (1) bekezdés l) és m) pontja alapján történő megszűnése esetén.”

35. §  A Kit. 113. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A kormányzati igazgatási szerv felmentéssel nem szüntetheti meg a jogviszonyt)
„h) az unoka gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság”
(időtartama alatt.)

36. §  A Kit. 122. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A (8) bekezdésben foglaltakat arányosan kell alkalmazni, ha a kormányzati szolgálati jogviszony
a) év közben kezdődött,
b) határozott időre jött létre,
c) részmunkaidőre jött létre.”

37. §  A Kit. 128. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az a kormánytisztviselő, aki vezetői pótszabadságra és a 155. § (1) és (2) bekezdése szerinti pótszabadságra nem 
jogosult, az ötvenedik életévének betöltésétől évente 3 munkanap pótszabadságot is igénybe vehet.”

38. § (1) A Kit. 129. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a  kormánytisztviselő táppénz, szülési szabadság, vagy a  gyermek, illetve az  unoka gondozása, 
a  hozzátartozó ápolása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság miatt nem tudja az  esedékesség évében 
a  szabadságát igénybe venni, az  akadályoztatás megszűnésétől számított harminc napon belül – az  esedékesség 
évét követően is – igénybe veheti a szabadságot.”

 (2) A Kit. 129. § (22) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(22) Ha a  kormánytisztviselő a  gyermek vagy az  unoka gondozása, a  hozzátartozó ápolása céljából igénybe vett 
fizetés nélküli szabadság első hat hónapjára járó szabadságot nem kapta meg, azt a  felek megállapodása alapján 
pénzben is meg lehet váltani a  gyermek vagy az  unoka gondozása, a  hozzátartozó ápolása céljából igénybe vett 
fizetés nélküli szabadság megszűnését követően.”

39. § (1) A Kit. 131. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A kormánytisztviselőnek fizetés nélküli szabadság jár
a) a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés időtartamára;
b) a külszolgálat időtartamára, ha házastársa vagy élettársa külszolgálatot teljesít;
c) a nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenység időtartamára.”
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 (2) A Kit. 131. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A (4) és (5) bekezdés határidőre vonatkozó rendelkezéseit nem kell alkalmazni az (1) bekezdés a) pontja szerinti 
fizetés nélküli szabadságra.”

40. § (1) A Kit. 134. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  tartósan távol lévő kormánytisztviselő által betöltött álláshelyen az  54.  § (5)  bekezdés b)  pontja 
alkalmazásával létrehozott határozott idejű jogviszony alapján – az  (1)  bekezdésben foglaltaktól eltérően – 
az álláshely besorolási kategóriájától eggyel alacsonyabb, illetve eggyel magasabb besorolási kategóriához tartozó 
illetménysávba eső illetmény is kifizethető.”

 (2) A Kit. 134. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  kormánytisztviselő megállapított illetménye teljesítményértékelés alapján módosítható. Az  illetmény 
teljesítményértékelés nélkül is módosítható, ha azt a  kormánytisztviselő által betöltött álláshely besorolási 
kategóriájának módosulása teszi szükségessé.”

41. § (1) A Kit. 145. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az elismerésre jogosító idő megállapításánál)
„c) a  hivatásos szolgálati jogviszony, szerződéses vagy hivatásos katonai szolgálati viszony, a  honvédelmi 
alkalmazotti jogviszony, a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony időtartamát,”
(kell figyelembe venni.)

 (2) A  Kit. 145.  § (3)  bekezdés g) és h)  pontja helyébe a  következő rendelkezések lépnek, valamint a  (3)  bekezdés 
a következő i) ponttal egészül ki:
(Az elismerésre jogosító idő megállapításánál)
„g) a  104.  § (9)  bekezdése és a  105.  § (2)  bekezdése szerinti jogviszony-létesítés esetén a  két jogviszony közötti 
időtartamot,
h) a 89. § (6) bekezdése szerinti munkahelyváltás esetén a nyugvás időtartamát, és
i) az állami vezetői szolgálati jogviszonyban, politikai felsővezetőként politikai szolgálati jogviszonyban töltött időt”
(kell figyelembe venni.)

 (3) A Kit. 145. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A kormánytisztviselő nem jogosult a szolgálati elismerésnek arra a  fokozatára, amelyben másik foglalkoztatási 
jogviszonyban szolgálati idő elismerésként vagy jubileumi jutalomként részesült.”

42. §  A Kit. 147. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  cafetériajuttatás igénybevételének részletes szabályairól, elszámolásának rendjéről és visszatérítésének 
szabályairól – a  Kormány rendeletében meghatározottak figyelembevételével – a  hivatali szervezet vezetője 
a közszolgálati szabályzatban rendelkezik.”

43. §  A Kit. 148. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  kormánytisztviselő részére az  e  törvényben, valamint az  e  törvény felhatalmazása alapján kiadott 
kormányrendeletben nevesített visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő juttatás biztosítható.
(2) Az  (1) bekezdés szerinti juttatás mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés 
szabályait a  Kormány rendeletben állapítja meg. A  kormányzati igazgatási szerv szabályzata nem változtathatja 
meg a  juttatás – e  törvényben, illetve a  Kormány rendeletében meghatározott – elnevezését és attól eltérőt nem 
alkalmazhat.”

44. § (1) A Kit. 151. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (3) bekezdés alkalmazásában a kormányzati szolgálati jogviszony kormánytisztviselő általi megszüntetésnek 
minősül
a) a 89. § (6) bekezdés szerinti munkahelyváltás,
b) a jogviszonynak a 105. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján történő megszüntetése,
c) a  jogviszonynak a  105.  § (1)  bekezdés c)  pontja alapján történő megszüntetése, ha arra amiatt kerül sor, 
hogy a  kormánytisztviselő elmulasztja a  95.  § (5) és (7)  bekezdése szerinti előzetes engedély kérését vagy  
a 95. § (6) bekezdése szerinti bejelentés megtételét.”
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 (2)  A Kit. 151. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) A (8) bekezdést kell alkalmazni abban az esetben is, ha a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonya 
a 105. § (1) bekezdés d) pontja alapján szűnik meg.”

45. §  A Kit. 157. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  kormánytisztviselőnek unokája személyes gondozása érdekében fizetés nélküli szabadság jár 
a gyermekgondozási díj folyósításának időtartama alatt.”

46. § (1) A Kit. 168. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  kormánytisztviselő a  kormányzati szolgálati jogviszonyból származó igényének érvényesítése érdekében 
közszolgálati panaszt nyújthat be a  80.  § (3)  bekezdésében meghatározott 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
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,
g) a fizetési felszólítás
tárgyában.
(3) A  (2)  bekezdésben meghatározottakon túli igény esetén a  közszolgálati panaszt az  elévülési időn belül lehet 
előterjeszteni.”

 (2) A Kit. 168. § (5)–(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A  kormánytisztviselő közvetlenül a  bírósághoz fordulhat keresetével, ha a  Közszolgálati Döntőbizottság 
a  (10)  bekezdésben meghatározott határidőn belül nem bírálja el a  közszolgálati panaszt. Ebben az  esetben 
a keresetlevelet a határidő lejártától számított harminc napon belül lehet előterjeszteni.
(6) A  jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó megállapodás megtámadása esetén 
a  kormánytisztviselő a  közszolgálati panaszt, a  80.  § (3)  bekezdésében meghatározott kormányzati igazgatási 
szerv 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.
(7) A kormányzati igazgatási szerv mérlegelési jogkörébe tartozó döntése ellen a kormánytisztviselő a Közszolgálati 
Döntőbizottsághoz akkor fordulhat, ha e törvény megengedi.
(8) 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.
(9) A  (2)  bekezdés a) és e)  pontjában foglalt munkáltatói intézkedés, továbbá a  hivatalvesztés fegyelmi büntetést 
kiszabó fegyelmi határozat kivételével a  közszolgálati panasz benyújtásának a  munkáltatói intézkedés 
hatályosulására halasztó hatálya van.”

 (3) A Kit. 168. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(15) A  Közszolgálati Döntőbizottság az  eljárásában érvényesített igény elbírálása céljából, azzal összefüggésben 
megismert személyes adatokat az adatkezelés céljának megvalósulásáig, de legkésőbb az eljárás tárgyát képező ügy 
iratainak selejtezéséig vagy levéltárba adásáig kezeli.”

47. §  A Kit. 174. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(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 – az álláshely-nyilvántartás kivételével – nem kapcsolható össze.”
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48. § (1) A Kit. 175. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kormányzati igazgatási szerv elektronikusan vezetett közszolgálati alapnyilvántartási rendszere más személyes 
adatot tartalmazó nyilvántartással – törvény felhatalmazása hiányában, valamint az  álláshely-nyilvántartás 
kivételével – nem kapcsolható össze.”

 (2) A Kit. 175. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (7)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  kormányzati igazgatási szerv az  elektronikusan vezetett közszolgálati alapnyilvántartási rendszerében 
a  kormánytisztviselő (4) és (5)  bekezdésben, valamint a  3.  mellékletben meghatározott adatait  
a 179. § (4) bekezdésében foglalt ideig kezeli.
(7) Ha a  kormánytisztviselőt kormányzati szolgálati jogviszonyának megszűnését vagy megszüntetését követően 
más kormányzati igazgatási szervnél foglalkoztatják, kérésére a  korábbi álláshelye szerinti kormányzati igazgatási 
szerv a  (6)  bekezdés szerinti adatairól elektronikusan rendszerezett formában másolatot ad át a  foglalkoztató 
kormányzati igazgatási szervnek.
(8) Ha a munkáltatói jogkör gyakorlója 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  82.  § (4)  bekezdése szerinti 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.
(9) A munkáltatói jogkör gyakorlója a 82. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatás során tudomására jutott személyes 
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.”

49. § (1) A Kit. 177. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A személyügyi központ nyilvántartja és kezeli)
„e) a teljesítményértékelés”
(adatait.)

 (2) A Kit. 177. §-a a következő (7)–(11) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti adatnyilvántartás és adatkezelés – a kormánytisztviselők teljesítményértékelési 
rendszerének jogszabályban meghatározottak szerinti működtetése érdekében – kiterjed:
a) a  kormánytisztviselő és a  teljesítményértékelést végző vezető természetes személyazonosító adataira, 
álláshelyének besorolására;
b) a kormánytisztviselő teljesítményértékelése során rögzített egyéni feladatokra és azok értékelésére.
(8) A  személyügyi központ a  kormánytisztviselő (7)  bekezdés szerinti adatait a  kormányzati szolgálati jogviszony 
megszűnésétől vagy megszüntetésétől számított 3 év elteltével törli a  nyilvántartásból, ha újabb kormányzati 
szolgálati jogviszony létesítésére nem került sor.
(9) A  kormánytisztviselő képzésével, továbbképzésével, vizsgáztatásával összefüggő központi nyilvántartást 
–  a  Kormány rendeletében meghatározottak szerint – a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem működteti. A  Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem e  feladata ellátása körében a  (10) és (11)  bekezdésben meghatározott adatokat a  179.  § 
(4) bekezdésében meghatározott ideig kezeli.
(10) A  Kormány által rendeletben kijelölt vizsgaszervező a  közigazgatási és ügykezelői alapvizsgával, valamint 
a közigazgatási szakvizsgával kapcsolatban a következő adatok körét tartja nyilván, illetve kezeli:
a) a vizsgázó természetes személyazonosító adatait,
b) a vizsgázó munkáltatójára vonatkozó adatokat,
c) a vizsgajegyzőkönyvben foglalt adatokat,
d) a vizsgabizonyítvány számát, keltét,
e) a vizsga teljesítéséhez szükséges adatokat,
f ) a vizsgázó elérhetőségeinek adatait.
(11) A  továbbképzést szervező a  továbbképzés lebonyolításával kapcsolatban a  következő adatok körét tartja 
nyilván, illetve kezeli:
a) a résztvevő természetes személyazonosító adatait,
b) a résztvevő munkáltatójára vonatkozó adatokat,
c) a továbbképzés teljesítéséhez szükséges adatokat,
d) a résztvevő elérhetőségeinek adatait.”
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50. § (1) A  Kit. 179.  § (1)  bekezdés j)  pontja helyébe a  következő rendelkezés lép, valamint az  (1)  bekezdés a  következő 
k)–m) ponttal egészül ki:
(A kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonyával kapcsolatos iratok közül a kormánytisztviselő)
„j) közszolgálati igazolásának, korábbi foglalkoztatási jogviszony-igazolásának másolatát,
k) végzettségét, szakképzettségét, szakképesítését igazoló okiratának másolatát,
l) a 3. melléklet szerinti személyes adatainak igazolására szolgáló okiratok másolatát,
m) az álláshely betöltéséhez, feladatainak ellátásához szükséges egyéb engedélyeket”
[együttesen kell tárolni (a továbbiakban együtt: személyi anyag).]

 (2) A Kit. 179. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A (4) bekezdésben meghatározott ideig meg kell őrizni kormánytisztviselő – 89. § (6) bekezdésével, 104. § (9) és 
(10) bekezdésével, valamint 105. § (2) és (3) bekezdésével összefüggésben – átadott személyi anyagának másolatát 
is (fogyatékanyag).”

51. §  A Kit. 180. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Kormány ellenőrzi – a  közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter 
közreműködésével – a kormányzati szolgálati jogviszonyra vonatkozó jogszabályok végrehajtását.”

52. §  A Kit. 181. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A politikai felsővezető politikai szolgálati jogviszonyára nem kell alkalmazni a 79. §, a 80. § (2) bekezdésének, 
a  81.  §, a  XII. fejezet, a  86.  § (1)–(6)  bekezdése és a  89.  § (1) és (2)  bekezdése kivételével a  XIV. fejezet, a  92.  §, 
a 95–97. §, a XVI. fejezet, a 115. § és a 117. § kivételével a XVII. fejezet, a 124. §, a 128. § (1) és (3)–(7) bekezdésének, 
a 134. § (1)–(3) és (5) bekezdésének, a 144–145. §, a 149. §, a 151. §, a 158. §, a 166. §, valamint a XXII. és XXIII. fejezet 
rendelkezéseit.”

53. §  A Kit. 207. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  kormánymegbízott szabadsága tekintetében az  e  törvény szerinti munkáltatói jogköröket  
– az  (1)  bekezdésben foglaltaktól eltérően – a  kormányhivatal irányítására kormányrendeletben kijelölt miniszter 
által kijelölt politikai felsővezető gyakorolja.”

54. § (1) A Kit. 217. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  kabinetfőnök politikai szolgálati jogviszonyára – a  (2) és (3)  bekezdésben foglalt eltéréssel – a  politikai 
tanácsadóra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.”

 (2) A Kit. 217. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 3. § (11) bekezdése szerint a honvédek jogállásáról szóló törvény alapján a honvédelemért felelős miniszter 
által vezetett minisztériumba vezényelt vagy kirendelt kabinetfőnök, illetve a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek 
hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény alapján a rendészetért felelős miniszter által vezetett 
minisztériumba vezényelt kabinetfőnök jogviszonyára a honvédek jogállásáról szóló törvényt, illetve a rendvédelmi 
feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvényt kell alkalmazni.”

55. §  A Kit. 222. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Más tisztség, megbízatás, egyéb munkavégzéssel együtt járó tevékenység végzése, illetve jogviszony 
létrehozása szempontjából a  biztosi jogviszony nem minősül munkavégzésre, illetve foglalkoztatásra irányuló 
jogviszonynak, továbbá nem keletkeztet összeférhetetlenséget.”

56. §  A Kit. 223. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„223. § [A közigazgatási államtitkárra és a helyettes államtitkárra alkalmazandó szabályok]
A közigazgatási államtitkár és a  helyettes államtitkár kormányzati szolgálati jogviszonyára nem kell alkalmazni 
a  83.  §-t, a  85.  §-t, a  86.  § (7)–(10)  bekezdését, a  87.  §-t, a  88.  §-t, a  90.  §-t, a  96.  §-t, a  100.  §-t, a  103–110.  §-t,  
a 111. § (1), (3) és (8) bekezdését, a 111. § (4) bekezdését a második mondat kivételével, a 112–114. §-t, a 128. § (1) és 
(3)–(7) bekezdését, a 149. §-t, a 158. §-t, valamint a 166. § (2)–(3) és (5) bekezdését.”

57. §  A Kit. 224. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdésben foglaltaktól eltérően a  gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter által vezetett 
minisztériumban helyettes államtitkárként kinevezhető az  a  büntetlen előéletű, az  országgyűlési képviselők 
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választásán választható személy is, aki az  (1)  bekezdésben meghatározott szakképzettséggel nem rendelkezik, de 
annak megszerzésére irányuló képzésben vesz részt, feltéve, hogy a  helyettes államtitkár feladatkörébe tartozik 
az ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok ellátása.”

58. §  A Kit. a következő 246/A. §-sal egészül ki:
„246/A. § [A központi hivatal vezetője helyettesének kinevezése]
(1) A  központi hivatal vezetőjének helyettesét – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik –  
a központi hivatal vezetőjének javaslatára a központi hivatalt irányító miniszter nevezi ki és menti fel.
(2) A központi hivatal vezetője a helyettesének javasolt személyről – a központi hivatalt irányító 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  központi hivatal vezetője 
helyettesének.
(3) Ha a  központi hivatal irányítását a  közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter 
látja el, a (2) bekezdést nem kell alkalmazni.”

59. § (1) A Kit. 247. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Annak a  központi hivatalnak a  vezetője, amelyik a  feladatát nem az  ország egész területére kiterjedő 
illetékességgel látja el – törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – az 1. melléklet I. pontjában 
foglalt Illetménytábla szerinti főosztályvezetői illetményre jogosult. Az  illetmény összegét a  munkáltatói jogkör 
gyakorlója állapítja meg.
(1b) Törvény vagy kormányrendelet az  (1a)  bekezdés szerinti központi hivatal vezetőjének javadalmazására 
az (1a) bekezdés helyett az (1) bekezdés alkalmazását rendelheti el.”

 (2) A Kit. 247. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az  (1a)  bekezdés szerinti központi hivatal vezetőjének helyettese – törvény vagy kormányrendelet eltérő 
rendelkezése hiányában – az  1.  melléklet II.  pontjában foglalt Illetménytábla szerinti főosztályvezetői illetményre 
jogosult. Az illetmény összegét a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg.
(2b) Törvény vagy kormányrendelet az  (1a)  bekezdés szerinti központi hivatal vezetőjének helyettese 
javadalmazására a (2a) bekezdés helyett a (2) bekezdés alkalmazását rendelheti el.”

60. §  A Kit. 250. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A főigazgató vezetői pótszabadsága megegyezik a helyettes államtitkár vezetői pótszabadságával.”

61. §  A Kit. XXXIII. Fejezete a következő 250/A. §-sal egészül ki:
„250/A. § [A szakmai vezetőre alkalmazandó szabályok]
A szakmai vezető kormányzati szolgálati jogviszonyára – az e törvényben meghatározott eltérésekkel és kivételekkel –  
a kormányzati szolgálati jogviszonyra vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni.”

62. §  A Kit. 253. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az igazgató vezetői pótszabadsága megegyezik a főosztályvezető vezetői pótszabadságával.”

63. §  A Kit. a következő 262/A. §-sal egészül ki:
„262/A. § [A hivatalvezető-helyettes szabadsága]
A hivatalvezető-helyettes vezetői pótszabadsága megegyezik az osztályvezető vezetői pótszabadságával.”

64. §  A Kit. 263. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A munkamegosztás szempontjából elkülönült szervezeti egység vezetője szakmai vezetői (osztályvezetői vagy 
főosztályvezetői) álláshelyre nevezhető ki.
(2) A  főosztályvezetői és osztályvezetői álláshely betöltésére javasolt személyről a  kormányzati igazgatási szervet 
vezető, irányító vagy felügyelő miniszter által vezetett minisztérium közigazgatási államtitkára 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  szakmai vezetői (főosztályvezetői vagy osztályvezetői) álláshelyre. 
A  kifogás tényéről és a  kifogásolt személyről a  közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős 
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miniszter által vezetett minisztérium közigazgatási államtitkára a miniszterelnököt a Miniszterelnöki Kormányiroda 
közigazgatási államtitkára útján tájékoztatja.”

65. §  A Kit. 265. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  kormányhivatal főosztályvezetője az  1.  melléklet II.  pontjában meghatározott főosztályvezetői álláshely 
szerinti illetményre jogosult, amelynek összegét a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg.
(4) A  kormányhivatal osztályvezetője az  1.  melléklet II.  pontjában meghatározott osztályvezetői álláshely szerinti 
illetményre jogosult, amelynek összegét a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg.”

66. § (1) A Kit. 278. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  kormányzati igazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyát – az  Mt.-ben 
meghatározottakon túl – a munkáltató felmondással megszüntetheti
a) a 107. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetben,
b) ha a munkavállaló a 95. § (5) és (7) bekezdése szerinti előzetes engedély kérését vagy a 95. § (6) bekezdése szerinti 
bejelentés megtételét elmulasztja.”

 (2) A Kit. 278. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az  e  törvény szerinti szabályzat és közszolgálati szabályzat a  munkavállalók esetében az  Mt. 17.  §-a szerinti 
munkáltatói szabályzatnak minősül.”

67. § (1) A Kit. 279. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A munkavállaló munkaszerződésében rögzíteni kell a munkavállaló álláshelyének azonosítóját. A munkavállaló 
munkaköri leírásában meg kell határozni a  munkavállaló álláshelyén a  munkavállaló által ellátandó feladatokat. 
A  munkavállaló munkaviszonyára az  59.  § alkalmazandó azzal, hogy az  Mt. 58.  §-ától eltérően a  más álláshelyre 
helyezés esetén a munkáltató szerv egyoldalúan is jogosult a munkaszerződést módosítani, azzal, hogy ez esetben 
a munkavállaló munkaviszonyára a 89. § (3) bekezdése megfelelően alkalmazandó.”

 (2) A Kit. 279. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a § a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  munkaviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű, 
nem áll a  (6) bekezdésben meghatározott büntetőeljárás hatálya alatt, továbbá, hogy nem áll olyan foglalkozástól 
eltiltás hatálya alatt, amely a  munkaviszonya létesítését nem teszi lehetővé. A  hatósági bizonyítvánnyal történő 
igazolásra a 84. §-ban foglaltakat alkalmazni kell.
(8) A  kormányzati igazgatási szerv a  munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek teljesítése érdekében 
munkaügyi nyilvántartást vezet. A nyilvántartás adattartalma – a kizárólag a kormánytisztviselők esetében releváns 
adatok kivételével – megegyezik a  kormánytisztviselők 3.  melléklet szerinti közszolgálati alapnyilvántartásának 
adataival. A  munkaügyi nyilvántartásra egyebekben a  közszolgálati alapnyilvántartásra vonatkozó szabályokat 
kell alkalmazni, azzal, hogy a  kormányzati igazgatási szerv a  munkaügyi nyilvántartásban szereplő adatokat 
a munkaviszony megszűnését vagy megszüntetését követő 5 évig kezeli.”

68. § (1) A Kit. 281. § (3) bekezdés 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg)
„3. az álláshely-nyilvántartás és a jogosultságkezelési nyilvántartás tartalmára és vezetésére vonatkozó szabályokat;”

 (2) A Kit. 281. § (3) bekezdése a következő 5. és 6. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg)
„5. az 55. § (4a) és (4b) bekezdése szerinti álláshelycserével kapcsolatos eljárási szabályokat és a munkáltatói jogkör 
gyakorlójának feladatait;
6. az álláshelyeknek az 1/A. § szerinti besorolásának szempontjait.”

 (3) A Kit. 281. § (4) bekezdés 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg)
„8. a kormánytisztviselők részére e törvény alapján biztosítható visszatérítendő és vissza nem térítendő juttatásokat, 
támogatásokat és kedvezményeket, továbbá azok – ideértve a  XX. Fejezet szerinti juttatások és kedvezmények  – 
mértékét és feltételeit, a  juttatásokkal, támogatásokkal és kedvezményekkel kapcsolatos elbírálás és elszámolás 
rendjét, a  cafetéria-juttatásra vonatkozó nyilatkozat megtételének és módosításának szabályait, valamint 
a visszafizetés szabályait;”
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 (4) A Kit. 281. § (4) bekezdés 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg)
„15. a  nemzeti szakértőként az  Európai Unió, valamint a  nemzetközi szervezet intézményeiben alkalmazott 
kormánytisztviselők jogviszonyára, sajátos jogállására vonatkozó részletes szabályokat;”

 (5) A Kit. 281. § (4) bekezdés 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg)
„20. a kormánytisztviselő képzésére, továbbképzésére, átképzésére, illetve közigazgatási vezetőképzésére, valamint 
a továbbképzés ágazati irányítására és felügyeletére vonatkozó szabályokat;”

 (6) A Kit. 281. § (4) bekezdés 23. és 24. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg)
„23. az  elhelyezkedési korlátozással érintett ágazatokat és álláshelyeket, a  korlátozás alóli mentesítés szabályait, 
valamint az ágazati tevékenységet főtevékenységként végző gazdasági társaság meghatározásának szempontjait;
24. a  közszolgálati személyügyi nyilvántartásokra, a  munkaügyi nyilvántartásra és a  közszolgálati statisztikai 
adatgyűjtésre vonatkozó részletes szabályokat;”

 (7) A Kit. 281. § (4) bekezdése a következő 28–33. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg)
„28. a  nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenység tartalmát, típusát, ellátásának feltételrendszerét, 
a  nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenység engedélyezésére és a  célfeladattal kapcsolatos megállapodásra 
vonatkozó részletszabályokat;
29. a  kormányzati szolgálati jogviszony, a  politikai szolgálati jogviszony, a  biztosi jogviszony és a  munkaviszony 
létesítéséhez és fennállásához kapcsolódóan a  foglalkoztatottat, a  hivatali szervezet vezetőjét és a  munkáltatói 
jogkör gyakorlóját terhelő tájékoztatási és egyéb kötelezettségekre vonatkozó szabályokat;
30. azokat a  nem rendszeres személyi juttatásokat, amelyek tekintetében a  kormányzati igazgatási szervnek nem 
kell a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szervet előzetesen tájékoztatnia;
31. a  kinevezéstől eltérő ideiglenes foglalkoztatásról szóló írásbeli munkáltatói intézkedés tartalmának 
megállapítására vonatkozó szabályokat;
32. a 177. § (9) bekezdése szerinti nyilvántartás Nemzeti Közszolgálati Egyetem általi működtetésének szabályait,
33. az  átalakulással létrejövő új kormányzati igazgatási szervnél foglalkoztatottak jogviszonyának átalakulásával 
kapcsolatos eljárási és egyéb átmeneti szabályait.”

 (8) A Kit. 281. § (6) bekezdése a következő 4. és 5. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben jelölje ki:)
„4. a 33/A. § szerinti közös hivatali szervezet kialakítására feljogosított szerveket;
5. a 177. § (10) bekezdése szerinti vizsgaszervezőt.”

 (9) A Kit. 281. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:
„(14) Felhatalmazást kap a  Kormány, hogy rendeletben határozza meg a  296.  § (8)  bekezdése szerinti jövedelem 
számításának módját.”

69. §  A Kit. 291. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ahol jogszabály állami tisztviselőt, illetve állami ügykezelőt említ, azon az e törvény szerinti fővárosi és megyei 
kormányhivatal kormánytisztviselőjét kell érteni.”

70. §  A Kit. a következő 296. és 297 §-sal egészül ki:
„296.  § [Átmeneti rendelkezések a  kormányhivatalok tisztségviselői szolgálati jogviszonya tartalmának 2020.  évi 
módosulásához]
(1) A  kormányzati igazgatásról szóló 2018.  évi CXXV.  törvény, valamint egyes törvényeknek a  kormányzati 
igazgatásról szóló 2018.  évi CXXV.  törvénnyel kapcsolatos módosításáról szóló 2019.  évi CIX.  törvénnyel  
(a továbbiakban: Módtv.) megállapított, a kormányhivatalok tisztségviselőire vonatkozó rendelkezéseket az e §-ban 
foglaltak szerint kell alkalmazni.
(2) A munkáltatói jogkör gyakorlója 2020. március 1-jéig tájékoztatja a tisztségviselőt a jogviszonyt érintő lényeges 
változásokról, továbbá 2020. március 16-ig módosítja a tisztségviselő kinevezését.
(3) Az  álláshely besorolási kategóriájának változásával érintett tisztségviselők új álláshelyhez rendelésének 
szempontjait a  Kormány állapítja meg. Az  álláshelyi átsorolás a  kormányzati szolgálati jogviszony fennállását és 
folyamatosságát nem érinti, ha a  tisztségviselő megfelel a  kinevezés általános feltételeinek. Ha a  kormányzati 
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ügykezelő az  álláshely besorolási kategória változásával nem felel meg a  kinevezés általános feltételeinek, 
jogviszonya jogviszonyváltással munkaviszonnyá alakul át.
(4) A (3) bekezdés szerinti esetben a tisztségviselő az új álláshelyét 2020. április 1-jétől tölti be.
(5) A tisztségviselő illetményét úgy kell megállapítani, hogy az nem lehet kevesebb annál, mint amekkora összegre 
a tisztségviselő illetményként a kinevezési okmány alapján 2019. december 31-én jogosult volt azzal, hogy
a) a jogviszonyban töltött ideje alapján az illetmény összegében 2020. január 1. után bekövetkező változást,
b) a 2020. január 1. utáni vezetői álláshelybetöltést, vagy vezetői álláshely betöltését követően nem vezetői álláshely 
betöltését és az erre figyelemmel megállapított illetményt
figyelembe kell venni.
(6) Ha az érintett jogviszonya 2020. január 1. után jött létre, az (5) bekezdés alkalmazása során a kinevezési okmánya 
szerinti illetményét kell figyelembe venni.
(7) A  tisztségviselő e  § alkalmazásával megállapított illetménye és a  tisztségviselőnek a  2020. január, február és 
március hónap után az  ugyanazon kormányzati igazgatási szervtől származó jövedelme közötti különbözetet 
az  érintett 2020. áprilisi illetményével egyidejűleg kell kifizetni. A  jövedelem számításának módját a  Kormány 
rendeletben állapítja meg.
(8) A  tisztségviselő szabadságának mértékére 2020 január, február és március hónapban a  2019. december 31-én 
hatályos szabályozást kell alkalmazni, amely időszakra az  érintett a  2020.  évi szabadságának időarányos részére 
jogosult. A  tisztségviselő 2020. április 1-jétől 2020. december 31-ig az  új szabályozás szerinti szabadságának 
időarányos részére jogosult.
(9) A tisztségviselő 2020-ban a cafetériajuttatás 2020. április 1-jétől 2020. december 31-ig terjedő időarányos részére 
jogosult.
(10) A tisztségviselő szolgálati elismerésre és végkielégítésre a 2020. január 1. és 2020. április 1. közötti időszakban 
a 2019. december 31-én hatályos szabályzás szerint jogosult. Az álláshelyi elismerésre jogosító idő kezdő időpontja 
a (4) bekezdésben meghatározott időpont.
297. § [Átmeneti rendelkezések a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint egyes törvényeknek 
a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvénnyel kapcsolatos módosításáról szóló 2019. évi CIX. törvényhez]
(1) A kormányzati igazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője 2020. február 29-éig gondoskodik a közszolgálati 
szabályzatnak a Módtv. hatálybalépése miatt szükséges módosításáról.
(2) E törvénynek a Módtv.-el módosított 168. §-át a Módtv. hatálybelépését követő igényérvényesítések esetén kell 
alkalmazni.”

71. § (1) A Kit. 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) A Kit. 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

72. §  A Kit.
 1. 1.  § (3)  bekezdésében az  „ügyészre” szövegrész helyébe a  „ügyészre, valamit a  bírák jogállásáról és 

javadalmazásáról szóló törvényben meghatározott érintett szervhez beosztott bíróra, bírósági titkárra” 
szöveg,

 2. 15. § (2) bekezdésében az „Az (1) bekezdésben” szövegrész helyébe az „A 3. § (9) bekezdésében” szöveg,
 3. 18. § (3) bekezdésében a „működésiszabályzatában” szövegrész helyébe a „működési szabályzatában” szöveg,
 4. 57.  § (2)  bekezdésében a  „központi hivatal” szövegrész helyébe a  „központi hivatal, valamint 

a kormányhivatal”,
 5. 57.  § (7)  bekezdésében a  „szükséges” szövegrész helyébe a  „szükséges és a  134.  § (1a)  bekezdése nem 

alkalmazható” szöveg,
 6. 62. § (9) bekezdés a) pontjában az „érintett” szövegrész helyébe az „az érintett” szöveg,
 7. 71.  § (11)  bekezdésében a „kinevezési okmányt, a  kinevezés módosítását” szövegrész helyébe a „kinevezési 

okmánynak a beosztási okirat részét és annak módosítását” szöveg,
 8. 76. § (6) és (9) bekezdésében a „Közgyűlés” szövegrész helyébe a „Küldöttgyűlés” szöveg,
 9. 76.  § (8)  bekezdés b)  pontjában az „az Országos Pénzügyi Ellenőrző” szövegrész helyébe a „tanácskozási 

joggal a Felügyelő” szöveg,
10. 80. § (3) bekezdésében a „munkáltató szerv alatt” szövegrész helyébe a „munkáltató szerv alatt, az ügyvédi 

tevékenységről szóló törvény” szöveg,
11. 82.  § (3)  bekezdés a)  pontjában a „hatálya alatt” szövegrész helyébe a „miatt büntetőeljárás hatálya alatt” 

szöveg,
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12. 82. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében a „(3) bekezdés a) pontjában” szövegrész helyébe a „(2) bekezdésben” 
szöveg,

13. 84.  § (7)  bekezdésében a  „kormányzati szolgálati jogviszony megszűnéséig, illetve megszüntetéséig” 
szövegrész helyébe a „174.  § (6)  bekezdésében és a  179.  § (4)  bekezdésében meghatározott időtartamig” 
szöveg,

14. 86. § (7) bekezdésében a „107. § (11) bekezdése” szövegrész helyébe a „105. § (2) bekezdése” szöveg,
15. 91. § címében a „munkáltató” szövegrész helyébe a „foglalkoztató kormányzati igazgatási szerv” szöveg,
16. 93. § (2) bekezdés i) pontjában a „Közgyűlése” szövegrész helyébe a „Küldöttgyűlése” szöveg,
17. 95. § (10) bekezdés b) pontjában a „részvény” szövegrész helyébe a „tulajdonosi részesedés” szöveg,
18. 104.  § (3)  bekezdésében a  „munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés idejére” szövegrész helyébe 

a „felmentési időre” szöveg,
19. 104. § (9) bekezdésében az „újabb” szövegrész helyébe az „első jogviszonyként újabb” szöveg,
20. 107. § (5) bekezdésében az „átlag alatti” szövegrész helyébe az „a teljesítményértékelés eredményeként átlag 

alatti” szöveg,
21. 108. § (2) bekezdésében a „biztosított” szövegrész helyébe a „biztosított észszerű” szöveg,
22. 112.  § (6)  bekezdés d)  pontjában a  „közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.  évi CXCIX.  törvény  

(a továbbiakban: Kttv.)” szövegrész helyébe a „Kttv.” szöveg,
23. 114. § (1) bekezdésében a „központi” szövegrész helyébe a „központosított” szöveg,
24. 114. § (10) bekezdésében az „igazgatási szolgálati jogviszonnyá” szövegrész helyébe az „igazgatási szolgálati 

jogviszonnyá vagy munkaviszonnyá” szöveg,
25. 117.  § (2)  bekezdésében a „kormányzati szolgálati jogviszonyban” szövegrész helyébe a „korlátozás alá eső 

álláshelyen” szöveg,
26. 117. § (7) bekezdésében az „azonos” szövegrész helyébe az „azonos mértékű” szöveg,
27. 117.  § (8)  bekezdésében az „a)–d) és f )  pontjában” szövegrész helyébe az „a), b) és d)  pontjában és 107.  § 

(2) bekezdés g) pontjában” szöveg,
28. 118. § (3) bekezdésében a „napi” szövegrész helyébe a „heti” szöveg,
29. 126.  § (4)  bekezdésében és 160.  § (1)  bekezdésében a „munkáltatói jogkör gyakorlója” szövegrész helyébe 

a „hivatali szervezet vezetője” szöveg,
30. 128.  § (4)  bekezdésében a „kormányzati főhivatal és a  központi hivatal” szövegrész helyébe a „kormányzati 

főhivatal, a központi hivatal, valamint a kormányhivatal” szöveg,
31. 129. § (3) bekezdésében a „(2) bekezdés” szövegrész helyébe a „(2) és (2a) bekezdés” szöveg,
32. 129. § (13) bekezdésében a „40. napon” szövegrész helyébe a „negyvenedik napon” szöveg,
33. 129.  § (21)  bekezdésében a  „hivatali szervezet vezetőjének” szövegrész helyébe a  „munkáltatói jogkör 

gyakorlójának” szöveg,
34. 137. § (10) bekezdésében az „az illetményfizetési nap” szövegrész helyébe az „a (6) bekezdés szerint határidő” 

szöveg,
35. 144.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében az  „elismerésre” szövegrész helyébe az  „álláshelyi elismerésre” 

szöveg,
36. 144.  § (1)  bekezdés a)–f )  pontjában a  „kormányzati szolgálati jogviszonyban” szövegrész helyébe 

az „álláshelyen” szöveg,
37. 144.  § (1)  bekezdés g)  pontjában a  „kormányzati szolgálati jogviszonyban” szövegrészek helyébe 

az „álláshelyen” szöveg,
38. 146.  § (3)  bekezdésében a  „végrehajtásáért” szövegrész helyébe a  „végrehajtásáért a  munkáltatói jogkör 

gyakorlója” szöveg,
39. 151. § (2) bekezdésében a „módját a” szövegrész helyébe a „módját – a Kormány rendeletében meghatározott 

keretek között – a” szöveg,
40. 151.  § (6)  bekezdésében az  „a kormányzati szolgálati jogviszony szünetelésének azon esete” szövegrész 

helyébe az „az az időtartam” szöveg,
41. 154. § (1) bekezdés záró szövegrészében a „kéri” szövegrész helyébe az „a felmentés közlésétől számított négy 

munkanapon belül kéri” szöveg,
42. 158.  § (6)  bekezdés b)  pontjában a  „hároméves” szövegrész helyébe a  „négyéves” szöveg, az  „ötéves” 

szövegrész helyébe a „hatéves” szöveg,
43. 159.  § (1)  bekezdésében a „kormánytisztviselőnek” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselőnek – a  147.  § 

(3) bekezdése szerinti eset kivételével –” szöveg,
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44. 159. § (4) bekezdésében a „munkáltatói jogkör gyakorlója” szövegrész helyébe a „hivatali szervezet vezetője 
közszolgálati” szöveg,

45. 165. § (25) bekezdésében az „ó a kárigény” szövegrész helyébe az „a kárigény” szöveg,
46. 166. § (8) bekezdésében a „(8) A visszatartott” szövegrész helyébe az „A visszatartott” szöveg,
47. 170. § (2) bekezdésében az „érdek-képviseleti” szövegrész helyébe az „érdekképviseleti” szöveg,
48. 171. § (6) bekezdésében a „közszolgálati tisztviselők” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselők” szöveg,
49. 180. § (4) bekezdésében a „cél- és témavizsgálatok” szövegrész helyébe a „célvizsgálatok” szöveg,
50. 185. § címében az „elmulasztása” szövegrész helyébe a „nem megfelelő teljesítése” szöveg,
51. 185. § (3) bekezdésében a „megbízatásának” szövegrész helyébe a „hatáskörgyakorlásának” szöveg,
52. 201. § (2) bekezdésében az „a) és c)” szövegrész helyébe az „a)–c)” szöveg,
53. 206.  § (2)  bekezdésében a  „kormánymegbízott politikai szolgálati jogviszonyára nem kell alkalmazni” 

szövegrész helyébe a „kormánymegbízott politikai szolgálati jogviszonyára” szöveg,
54. 210. § (1) bekezdésében a „nem haladhatja meg a 230. § szerinti illetmény felső határát” szövegrész helyébe 

a „megegyezik a közigazgatási államtitkár illetményével” szöveg,
55. 216. § (1) bekezdésében az „átlagos bruttó kereset” szövegrész helyébe a „bruttó átlagkereset” szöveg,
56. 218. § (1) bekezdésében a „kormánytisztviselők” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselők és munkavállalók” 

szöveg,
57. 233. § (2) bekezdésében az „az álláshelyét” szövegrész helyébe az „a tisztségét” szöveg,
58. 233. § (2) bekezdésében a „107. § (11) bekezdésében” szövegrész helyébe a „105. § (2) bekezdésében” szöveg,
59. 234. § (1) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „miniszter javaslatára” szöveg,
60. 236. § (1) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „miniszter előterjesztésére” szöveg,
61. 237. §-ában a „miniszter” szövegrész helyébe a „miniszter javaslatára” szöveg,
62. 241.  §-ában a  „vezetői álláshelyet betöltő kormánytisztviselőre” szövegrész helyébe a  „közigazgatási 

államtitkárra” szöveg,
63. 243.  § (2)  bekezdésében a „kormányzati főhivatalt felügyelő miniszternek tett javaslattétellel egyidejűleg” 

szövegrész helyébe a  „kormányzati főhivatalt felügyelő miniszternek tett javaslattételt legalább tizenöt 
nappal megelőzően” szöveg,

64. 245. §-ában a „vezetői álláshelyet betöltő kormánytisztviselőre” szövegrész helyébe a „helyettes államtitkárra” 
szöveg,

65. 247.  § (1)  bekezdésében a „hivatal vezetője” szövegrész helyébe a „hivatal vezetője – az  (1a)  bekezdésben 
foglalt kivétellel –” szöveg,

66. 247.  § (2)  bekezdésében a  „hivatal vezetőjének helyettese” szövegrész helyébe a  „hivatal vezetőjének 
helyettese – a (2a) bekezdésben foglalt kivétellel –” szöveg,

67. 248.  § (1)  bekezdésében a  „vezetői álláshelyet betöltő kormánytisztviselőre” szövegrész helyébe 
a „főosztályvezetőre” szöveg,

68. 250.  § (1)  bekezdésében a „nem haladhatja meg az  1.  melléklet I.  pontjában foglalt Illetménytábla szerinti 
helyettes államtitkári illetmény felső határát” szövegrész helyébe a  „megegyezik a  helyettes államtitkári 
illetménnyel” szöveg,

69. 253.  § (1)  bekezdésében az  „az illetmény az  illetményalap huszonnégyszeresét nem haladhatja meg” 
szövegrész helyébe az „az illetmény megegyezik a minisztériumi főosztályvezetői illetménnyel” szöveg,

70. 259.  §-ában az „a havi illetmény nem haladhatja meg az  1.  melléklet II.  pontjában foglalt Illetménytábla 
szerinti főosztályvezetői illetmény felső határát” szövegrész helyébe az  „a havi illetmény megegyezik 
a minisztériumi főosztályvezetői illetménnyel” szöveg,

71. 262.  §-ában a  „legfeljebb az  illetményalap huszonegyszeresében” szövegrész helyébe a  „minisztériumi 
osztályvezető illetményének megfelelő összegben” szöveg,

72. 278. § (5) bekezdés c) pontjában az „(5) és (7)” szövegrész helyébe az „(5), (7) és (13)” szöveg,
73. 280. § (1) bekezdés 15. pontjában a „szakmai vezető” szövegrész helyébe a „szakmai felsővezető és szakmai 

vezető” szöveg,
74. 281. § (3) bekezdés 3. pontjában az „és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó szabályokat” szövegrész helyébe 

a  „, valamint a  nyilvántartás vezetésére és az  egyes nyilvántartásoknak a  62/A.  § (5)  bekezdése szerinti 
összekapcsolására vonatkozó szabályokat” szöveg,
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75. 291.  § (2)  bekezdés a) és b)  pontjában, (3)  bekezdés a)–c)  pontjában, valamint (4)  bekezdésében  
a „2019. december 31-éig” szövegrész helyébe a „2020. december 31-éig” szöveg,

76. 1.  melléklet II.  pontjában az  „a kormányzati főhivatalok és a  központi hivatalok” szövegrész helyébe  
az „a kormányzati főhivatalok, központi hivatalok, valamint a kormányhivatalok” szöveg

lép.

73. §  Hatályát veszti a Kit.
 1. 3. § (6) bekezdés d) pontjában az „és kormányzati ügykezelője” szövegrész,
 2. 15. § (1) bekezdése,
 3. 51. § (2) bekezdésében az „– a kormányhivatal alaplétszámába tartozó álláshelyek kivételével –” szövegrész,
 4. 53.  § (5)  bekezdésében a „, kivéve, ha a  Kormány az  álláshely kormányhivatal általi betöltését engedélyezi” 

szövegrész,
 5. 57. § (10) bekezdése,
 6. 58. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „szabályzatban” szövegrész,
 7. 62. § (7) és (8) bekezdése,
 8. 76. § (11) bekezdése,
 9. 77. § (2) bekezdése,
10. 77. § (3) bekezdés b) pontjában az „– a Kormány rendeletében meghatározottak szerint –” szövegrész,
11. 78. § (1), (2) és (4) bekezdésében a „kormányrendeletben” szövegrész,
12. 78. § (3) bekezdésében az „– a Kormány rendeletében megállapítottak szerint –” szövegrész,
13. 82. § (13) bekezdése,
14. 88. § (4) bekezdése,
15. 88. § (5) bekezdés a) pontjában a „169. §-át,” szövegrész,
16. 95. § (4) bekezdésében az „és a kormányhivatal” szövegrész,
17. 104.  § (1)  bekezdés g)  pontjában és a  (8)  bekezdés nyitó szövegrészében a „határozatlan időre kinevezett” 

szövegrész,
18. 107. § (1) bekezdés f ) és h) pontja,
19. 107. § (11) bekezdése,
20. 112. § (7) bekezdése,
21. 131. § (2) és (3) bekezdése,
22. 151. § (3) bekezdésében a „lemondással” szövegrész,
23. 161. § (2) bekezdésében a „legfeljebb 6 hónapos korában” szövegrész,
24. 169. §-a,
25. 179. § (1) bekezdés d) pontja,
26. 180. § (6) bekezdése,
27. 225. § (4) bekezdése,
28. 226. § (2) bekezdésének második és harmadik mondata,
29. XXXIV. Fejezete,
30. 267–269. § és 271–276. §-a,
31. 277. § (1) bekezdésében a „szakkérdéssel összefüggő” szövegrész,
32. 277. § (2) bekezdésének b) és c) alpontjában a „szakkérdéssel összefüggő” szövegrész,
33. 280. § (1) bekezdés 13. pontjában az „ ,a jegyes” szövegrész,
34. 280. § (2) bekezdése,
35. 281. § (1) bekezdés 2. pontja,
36. 281. § (4) bekezdés 4. pontja,
37. 281. § (5) és (11) bekezdése,
38. 284. § (6) bekezdése,
39. 291. § (3a) bekezdése,
40. 2. melléklete,
41. 3. melléklet IV. rész 26. pontja.
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MÁSODIK RÉSZ
EGYES TÖRVÉNYEKNEK A KORMÁNYZATI IGAZGATÁSRÓL SZÓLÓ 2018. ÉVI CXXV. TÖRVÉNNYEL 
ÖSSZEFÜGGŐ MÓDOSÍTÁSA

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

74. §  Hatályát veszti a  közúti közlekedésről szóló 1988.  évi I.  törvény 24/A.  § (6)  bekezdésében az „állami tisztviselője,” 
szövegrész.

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

75. §  Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdése a következő 61. ponttal egészül ki:
(Egyes alkotmányos jogok érvényesítése, illetőleg kötelezettségek teljesítése, valamint a  társadalmi igazságosság 
előmozdítása érdekében a  mellékletben és a  külön jogszabályokban meghatározott illetékmentes eljárásokon felül 
tárgyuknál fogva illetékmentes eljárások:)
„61. a  köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény szerinti özvegyi ellátással kapcsolatos 
eljárás;”

3. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása

76. §  A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 53. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„53. közszolgálati kötelezettség:
a) a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti közalkalmazotti jogviszony,
b) az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti szolgálati jogviszony,
c) a  kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti politikai szolgálati jogviszony, biztosi jogviszony, kormányzati 
szolgálati jogviszony,
d) az Állami Számvevőszékről szóló törvény szerinti szolgálati jogviszony,
e) a  legfőbb ügyész, az  ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az  ügyészi életpályáról szóló 
törvény szerinti ügyész szolgálati jogviszony,
f ) a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti jogviszony,
g) a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti szolgálati jogviszony,
h) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti 
szolgálati viszony,
i) rendvédelmi igazgatási alkalmazottak szolgálati jogviszonyát szabályozó törvény szerinti rendvédelmi igazgatási 
szolgálati jogviszony,
j) a honvédelmi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti jogviszony,
k) jogszabály által mentelmi jogot biztosító jogállás
keretében végzett kötelezettség;”

4. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló  
1991. évi IV. törvény módosítása

77. §  A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
a) 8.  § (2)  bekezdés d)  pontjában a „kormányzati szerveknek” szövegrész helyébe a „kormányzati igazgatási 

szerveknek” szöveg,
b) 58.  § (5)  bekezdés a)  pontjában a „kormányzati szolgálati jogviszony” szövegrész helyébe a „kormányzati 

szolgálati jogviszony, politikai szolgálati jogviszony, biztosi jogviszony” szöveg,
c) 58.  § (6)  bekezdés a)  pontjában az  „a kormánytisztviselő,” szövegrész helyébe az  „a kormánytisztviselő, 

a kormányzati igazgatás tisztségviselője,” szöveg
lép.
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5. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

78. §  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 hatálya 
alá tartozó munkáltatóra és kormánytisztviselőre, köztisztviselőre, kormányzati és közszolgálati ügykezelőre, 
valamint a  közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállalóra, ha a  munkáltató egészének vagy egy részének 
átadásra tekintettel a kormányzati szolgálati jogviszony, a közszolgálati jogviszony vagy a munkaviszony létesítésére 
e törvény szabályai szerint kerül sor.”

79. §  A Kjt. 25. § (2) bekezdés b) pontja a következő 3. alponttal egészül ki:
(A közalkalmazotti jogviszony megszüntethető:
áthelyezéssel)
„3. e törvény és a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény”
(hatálya alá tartozó munkáltatók között.)

80. §  A Kjt. a következő 25/D. §-sal egészül ki:
„25/D.  § Ha a  közalkalmazotti jogviszonyt létesítő személy a  kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti 
kormányzati szolgálati jogviszonyának megszűnését vagy megszüntetését követő 30 napon belül első 
jogviszonyként közalkalmazotti jogviszonyt létesít, a jogviszonyát folyamatosnak kell tekinteni.”

81. §  A Kjt. 37. § (5) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A végkielégítésre való jogosultság megállapításánál figyelembe kell venni)
„c) a 25/D. § szerinti, két jogviszony közötti időtartamot.”

82. §  A Kjt. 87/A. § (1) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásakor közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni)
„m) a 25/D. § szerint a két jogviszony között”
(töltött időt.)

83. § (1) Hatályát veszti a Kjt. 25/C. §
a) (4)  bekezdésében az  „ , a  kormányzati igazgatásról szóló törvény”, illetve a  „politikai szolgálati, biztosi,” 

szövegrész,
b) (6) bekezdésében az „ , a kormányzati igazgatásról szóló”, illetve a „politikai szolgálati, biztosi,” szövegrész,
c) (7) bekezdésében a „vagy a kormányzati igazgatásról szóló törvény” szövegrész,
d) (8)  bekezdésében a  „politikai szolgálati, biztosi,” szövegrész, illetve az  „a politikai szolgálati jogviszonyra, 

biztosi jogviszonyra,” szövegrész,
e) (11) bekezdésében az „a politikai szolgálati jogviszonyra, biztosi jogviszonyra,” szövegrész,
f ) (12) bekezdésében a „politikai szolgálati, biztosi,” szövegrész,
g) (13) bekezdés b) pontjában a „politikai szolgálati, biztosi” szövegrész.

 (2) Hatályukat vesztik a Kjt. 25/C. §
a) (9) bekezdésében a „politikai szolgálati, biztosi,” szövegrészek,
b) (12) bekezdésében a „vagy a kormányzati igazgatásról szóló törvény” szövegrészek.

6. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

84. §  A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 92. § (1) bekezdés b) pontjában az „a Testület” 
szövegrész helyébe az „az alapvető jogok biztosa” szöveg lép.

85. §  Hatályát veszti az Rtv.
a) 6/A. §-át megelőző alcím címe,
b) 6/A–6/D. §-a,
c) 93. §-a és 93/A. §-a.
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7. A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény módosítása

86. § (1) A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„(4) Az  elnököt a  kormányzati igazgatásról szóló 2018.  évi CXXV.  törvény (a  továbbiakban: Kit.) 1.  melléklet 
I. pontjában foglalt Illetménytábla szerinti közigazgatási államtitkári illetmény felső határának megfelelő illetmény 
illeti meg.”

 (2) A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 13. §-a a következő (4a)–(4c) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A  főtitkárt a  Kit. 1.  melléklet I.  pontjában foglalt Illetménytábla szerinti helyettes államtitkári illetmény felső 
határának megfelelő illetmény illeti meg.
(4b) A főtitkárhelyettes illetménye a főtitkár illetményének 90%-a.
(4c) A (4)–(4b) bekezdés szerinti illetményen túl
a) az elnököt miniszteri juttatás és évente 40 munkanap szabadság,
b) a főtitkárt közigazgatási államtitkári juttatás és évente 40 munkanap szabadság, valamint
c) a főtitkárhelyettest helyettes államtitkári juttatás és évente 40 munkanap szabadság
illeti meg.”

8. A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény módosítása

87. §  A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII.  törvény 115/D. § (1) bekezdésében a „kormányhivatal” 
szövegrész helyébe a „kormányzati főhivatal” szöveg lép.

9. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

88. §  A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 4. pont e) alpontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
(E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő:
Jövedelemszerzés helye:)
„e) kormányzati szolgálati, politikai szolgálati, biztosi, közszolgálati, közalkalmazotti, bírói, igazságügyi alkalmazotti 
vagy ügyészségi szolgálati jogviszony, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses, valamint tényleges szolgálatot 
teljesítő önkéntes tartalékos állományának szolgálati viszonya, a  honvédelmi alkalmazotti jogviszony, valamint 
a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti 
rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának hivatásos szolgálati jogviszonya, rendvédelmi 
igazgatási szolgálati jogviszonya, továbbá az  említett jogviszonyok bármelyikének megfelelő, külföldi jog szerinti 
viszony alapján megszerzett jövedelem esetében – a  d)  alpontban foglaltaktól függetlenül – a  munkáltató  
(a munkaadó) illetősége szerinti állam;”

89. §  A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

10. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása

90. §  Hatályát veszti a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 74. § i) pont it) alpontja.

11. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló  
1996. évi LVII. törvény módosítása

91. § (1) A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 42. § (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Gazdasági Versenyhivatal elnökének havi illetménye a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi  
CXXXIX.  törvény 149.  § (1)  bekezdése szerinti havi bér 80%-a, az  elnökhelyettes illetménye az  elnök havi 
illetményének 90%-a, a főtitkár illetménye az elnök havi illetményének 60%-a.”

 (2) A tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII.  törvény 42. §-a a következő 
(1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A Versenytanács tagjának az illetménye az Elnök havi illetményének 50%-a.
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(1b) Az (1) bekezdés szerinti illetményen túl a Gazdasági Versenyhivatal
a) elnöke miniszteri,
b) elnökhelyettese államtitkári, valamint
c) főtitkára helyettes államtitkári
juttatásra jogosult.”

12. A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló  
1996. évi LVIII. törvény módosítása

92. §  A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996.  évi LVIII.  törvény  
21.  § (4)  bekezdésében a „központi közigazgatási” szövegrész helyébe a „központi kormányzati igazgatási” szöveg 
lép.

93. §  Hatályát veszti a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény  
21. § (4) bekezdésében az „ , állami tisztviselő” szövegrész.

13. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosítása

94. §  Az atomenergiáról szóló 1996.  évi CXVI.  törvény 8.  § (1)  bekezdésében a  „kormányhivatal” szövegrész helyébe 
a „kormányzati főhivatal” szöveg lép.

14. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló  
1997. évi XLVII. törvény módosítása

95. §  Az egészségügyi és a  hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997.  évi  
XLVII.  törvény 4.  § (2)  bekezdés o)  pontjában a  „kormányzati szolgálati, közszolgálati vagy állami szolgálati 
jogviszony” szövegrész helyébe a „kormányzati szolgálati, politikai szolgálati, biztosi vagy közszolgálati jogviszony” 
szöveg lép.

15. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

96. §  Hatályát veszti az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi LXXVIII.  törvény  
57/A. § (6) bekezdésében és 62. § (1) bekezdés 1. pont 1.2. alpontjában a „ ,valamint állami tisztviselők” szövegrész.

16. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

97. § (1) A  társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló 
1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. § (1) bekezdés a) pontjában a „vendégoktatói” szövegrész helyébe 
a „vendégoktatói vagy külügyi szakmai” szöveg lép.

 (2) Hatályát veszti a Tbj. 5. § (1) bekezdés a) pontjában az „ , a Független Rendészeti Panasztestület tagja” szövegrész.

17. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

98. §  A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.  évi LXXXIII.  törvény 27.  § (5) és (7)  bekezdésében 
a „kormányzati szolgálati, állami szolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban,” szövegrész helyébe a „kormányzati 
szolgálati, politikai szolgálati, biztosi vagy közalkalmazotti jogviszonyban,” szöveg lép.

18. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

99. §  Hatályát veszti a  családok támogatásáról szóló 1998.  évi LXXXIV.  törvény 4.  § d)  pontjában az „ , állami szolgálati” 
szövegrész.
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19. A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítása

100. §  Hatályát veszti a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 27. § (6) bekezdés c) pontjában a „ ,vagy állami 
szolgálati” szövegrész.

20. A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló  
2000. évi LXXXIV. törvény módosítása

101. §  A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000.  évi LXXXIV.  törvény (a  továbbiakban: 
MNMNKtv.) 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  (5)  bekezdés szerinti eljárásban ügyintéző, illetve kiadmányozási jog felhatalmazottja csak olyan 
személy lehet, aki a  kormányzati igazgatásról szóló törvény alapján kormánytisztviselőnek kinevezhető 
lenne. A  kiadmányozási jog felhatalmazottjára és az  ügyintézőre a  kormányzati igazgatásról szóló törvény 
összeférhetetlenségi szabályait kell alkalmazni.”

102. §  Az MNMNKtv. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Összeférhetetlen a  kamarai tisztséggel, ha valaki a  növényvédelmi szakigazgatásban vezetőként osztályvezető, 
illetve annál magasabb beosztásban kormányzati szolgálati jogviszonyban áll vagy politikai pártban tisztséget tölt be.”

103. §  Az MNMNKtv. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  kormányzati igazgatásról szóló törvény alapján kormányzati szolgálati jogviszonyban álló személyek  
– ha kizárólag e  jogviszony keretei között eljárva végeznek kamarai tagsághoz kötött tevékenységet – a  kamarai 
tagságot önként vállalhatják.”

21. Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok 
Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény módosítása

104. §  Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti 
Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény 9. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A  főigazgató a  kormányzati igazgatásról szóló 2018.  évi CXXV.  törvény (a  továbbiakban: Kit.) 1.  melléklet 
I.  pontjában foglalt Illetménytábla szerinti közigazgatási államtitkári illetmény felső határának megfelelő 
illetményre, a főigazgató-helyettes a Kit. 1. melléklet I. pontjában foglalt Illetménytábla szerinti helyettes államtitkári 
illetmény felső határának megfelelő illetményre jogosult. A  főigazgató és a  főigazgató-helyettes egyéb juttatásait 
az Országgyűlés elnöke állapítja meg.”

22. A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző 
alapítványokról szóló 2003. évi XLVII. törvény módosítása

105. §  A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról 
szóló 2003.  évi XLVII.  törvény 3.  § (7)  bekezdésében az „állami vezető” szövegrész helyébe a „politikai felsővezető, 
közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár” szöveg lép.

23. Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló  
2003. évi LXXXIV. törvény módosítása

106. §  Hatályát veszti az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény
a) 7. § (2) bekezdés f ) pontjában az „állami szolgálati jogviszonyban,”,
b) 16. §-át megelőző alcím címében az „állami szolgálati jogviszony és”,
c) 16. § (1) bekezdésében az „ , állami szolgálati jogviszony”,
d) 16/A.  §-át megelőző alcím címében, 16/A.  § b)  pontjában, 16/B.  § (1) és (3)  bekezdésében a „vagy állami 

szolgálati”,
e) 16/B. § (2) bekezdésében a „vagy állami”,
f ) 16/B. § (6) bekezdésében az „ , állami szolgálati”
szövegrész.
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24. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló  
2003. évi CXXV. törvény módosítása

107. § (1) Az  egyenlő bánásmódról és az  esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003.  évi CXXV.  törvény (a  továbbiakban: 
Ebktv.) 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  hatóság elnöke a  kormányzati igazgatásról szóló 2018.  évi CXXV.  törvény (a  továbbiakban: Kit.) 1.  melléklet 
I. pontjában foglalt Illetménytábla szerinti közigazgatási államtitkári illetmény felső határának megfelelő illetményre 
jogosult.”

 (2) Az Ebktv. 38. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A hatóság elnöke az (1) bekezdésben meghatározott illetményen túl miniszteri juttatásra jogosult.”

108. § (1) Az Ebktv. 43. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  hatóság elnökhelyettese a  Kit. 1.  melléklet I.  pontjában foglalt Illetménytábla szerinti helyettes államtitkári 
illetmény felső határának megfelelő illetményre jogosult.”

 (2) Az Ebktv. 43. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A hatóság elnökhelyettese az (1) bekezdésben meghatározott illetményen túl államtitkári juttatásra jogosult.”

109. §  Az Ebktv. 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „közszolgálati jogviszony” szövegrész helyébe a „közszolgálati jogviszony, 
a kormányzati szolgálati jogviszony” szöveg lép.

25. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása

110. §  A vasúti közlekedésről szóló 2005.  évi CLXXXIII.  törvény (a  továbbiakban: Vtv.) 70.  § (2)  bekezdésében 
a „közszolgálati tisztviselőkről” szövegrész helyébe a „kormányzati igazgatásról” szöveg lép.

111. §  Hatályát veszti a Vtv.
a) 67/V. § (1) bekezdés a) pontjában az „állami szolgálati jogviszonyt,”,
b) 67/V. § (2) bekezdés a) pontjában az „állami szolgálati jogviszonyt”,
c) 72. §-ában az „ , állami szolgálati”,
d) 73. §-át megelőző alcím címében az „ , ÁLLAMI TISZTVISELŐJE”,
e) 73. § (1)–(5) bekezdésében, 74. § (1) és (2) bekezdésében az „ , állami tisztviselője”,
f ) 75. §-ában az „ , állami tisztviselő” és az „ , állami tisztviselőnek”,
g) 79/E. § (4) bekezdésében az „ , állami tisztviselőjére”
szövegrész.

26. Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény módosítása

112. §  Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006.  évi XCVII.  törvény (a  továbbiakban: Ekt.)  
12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Kamarai tisztséget nem viselhet, ügyintéző szerv nem tisztségviselő tagja nem lehet a  Kormány tagja, 
a  kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti politikai felsővezető, a  közigazgatási államtitkár, a  helyettes 
államtitkár, az egészségügy irányításában vagy finanszírozásában ügydöntő jelleggel részt vevő kormánytisztviselő, 
országgyűlési képviselő, politikai párt vagy az  egészségügy területén működő más érdekvédelmi szervezet 
tisztségviselője, polgármester.”

113. §  Az Ekt. 14/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Aki egészségügyi tevékenységet közszolgálati, kormányzati szolgálati jogviszony keretében eljárva, nem 
kizárólag egészségügyi képesítéshez kötött munkakörben végez, kérheti kamarai tagsága szüneteltetését, vagy  
– ha kamarai tagsággal nem rendelkezik – e  jogviszonya keretében az  egészségügyi tevékenységet kamarai 
tagság nélkül is végezheti. Ha a  közszolgálati, kormányzati szolgálati jogviszonyban álló személy további – nem 
közszolgálati, kormányzati szolgálati – jogviszonyban is egészségügyi tevékenységet végez vagy kíván végezni, 
e  további jogviszonyában az egészségügyi tevékenység végzésének feltétele a kamarai tagság. Ez utóbbi esetben 
a közszolgálati, kormányzati szolgálati jogviszony keretében végzett egészségügyi tevékenységgel összefüggésben 
valamennyi kamarai tagságból eredő jog és kötelezettség szünetel.”
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114. §  Hatályát veszti az Ekt.
a) 14/A. § (4) bekezdésében az „ , állami szolgálati”,
b) 21. § (2) bekezdésében az „állami szolgálati vagy”
szövegrész.

27. A döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló  
2007. évi CI. törvény módosítása

115. §  A döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló 2007.  évi CI.  törvény 2.  § 
(1)  bekezdésében az „Az állami vezető” szövegrész helyébe az „A politikai felsővezető, közigazgatási államtitkár, 
helyettes államtitkár” szöveg lép.

28. A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény módosítása

116. §  A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007.  évi CXVII.  törvény 2.  § 23.  pontjában az  „az állami 
tisztviselőkről szóló törvény szerinti állami szolgálati jogviszony” szövegrész helyébe az „a kormányzati igazgatásról 
szóló törvény szerinti politikai szolgálati jogviszony, biztosi jogviszony, kormányzati szolgálati jogviszony” szöveg 
lép.

29. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása

117. §  Hatályát veszti az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.  törvény 44. § (1) bekezdésében 
az „állami tisztviselője,” szövegrész.

30. A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben 
alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény módosítása

118. §  Hatályát veszti a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott 
tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009.  évi XCV.  törvény 4.  § (3)  bekezdésében az „ , állami 
tisztviselője” szövegrész.

31. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról 
szóló 2010. évi XLIII. törvény módosítása

119. §  A központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010.  évi  
XLIII. törvény 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  szervnél 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
átruházhatja, aki a döntés meghozatala során a szerv vezetője nevében jár el.”

120. § (1) A  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010.  évi  
XLIII. törvény 51. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Annak az  államtitkárnak az  alapilletménye, aki egyidejűleg országgyűlési képviselői mandátumot is betölt, 
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap 12-szerese.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti államtitkár illetménykiegészítésre jogosult, amelynek összege az alapilletmény 50%-a.
(3) Az (1) bekezdés szerinti államtitkár vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65%-a.
(4) Az  (1)  bekezdés szerinti államtitkár alapilletményét a  miniszter át nem ruházható hatáskörében legfeljebb 
30%-kal megemelheti, vagy legfeljebb 20%-kal csökkentett mértékben állapíthatja meg.”

 (2) A  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010.  évi  
XLIII. törvény 51. §-a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  (1)  bekezdés hatálya alá nem tartozó államtitkár a  kormányzati igazgatásról szóló 2018.  évi CXXV.  törvény 
1.  melléklet I.  pontjában foglalt Illetménytábla szerinti közigazgatási államtitkári illetményre jogosult, amelynek 
összegét a miniszter állapítja meg.
(6) Az  (1)–(5)  bekezdés alkalmazásában a  miniszter alatt a  miniszterelnököt kell érteni, ha az  államtitkár 
tevékenységét a miniszterelnök irányítja.”

32. A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosítása

121. §  A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény
a) 4.  §-át, valamint 14.  §-át megelőző alcím címében a  „Földalapkezelő Szervezet” szövegrész helyébe 

a „Földügyi Központ” szöveg,
b) 4.  § (3)  bekezdés a)  pontjában az „állami vezető” szövegrész helyébe a „politikai felsővezető, közigazgatási 

államtitkár, helyettes államtitkár” szöveg,
c) 7. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „NFA” szövegrész helyébe az „NFK” szöveg
lép.

33. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény módosítása

122. §  A jogalkotásról szóló 2010.  évi CXXX.  törvény 28/C.  § (1)  bekezdésében és 28/C.  § (2)  bekezdés c)  pontjában 
a „kormányhivatal” szövegrész helyébe a „kormányzati főhivatal” szöveg lép.

34. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosítása

123. §  A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény
a) 111/A.  § (5)  bekezdésében az  „állami vezető” szövegrész helyébe a  „politikai felsővezető, közigazgatási 

államtitkár, helyettes államtitkár” szöveg,
b) 118.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a  „kormánytisztviselő, állami tisztviselő” szövegrész helyébe 

a „kormánytisztviselő” szöveg
lép.

35. Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény módosítása

124. §  Az Állami Számvevőszékről szóló 2011.  évi LXVI.  törvény 12.  § (4)  bekezdésében az „állami vezetői” szövegrész 
helyébe a „politikai vagy szakmai felsővezetői” szöveg lép.

36. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosítása

125. §  Hatályát veszti a  közfoglalkoztatásról és a  közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 1. § (2) bekezdésében a „ ,vagy állami szolgálati” szövegrész.

37. A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosítása

126. § (1) A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„(1) Az  elnököt a  kormányzati igazgatásról szóló 2018.  évi CXXV.  törvény (a  továbbiakban: Kit.) 1.  melléklet 
I. pontjában foglalt Illetménytábla szerinti közigazgatási államtitkári illetmény felső határának megfelelő illetmény, 
a  főtitkárt a  Kit. 1.  melléklet I.  pontjában foglalt Illetménytábla szerinti helyettes államtitkári illetmény felső 
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határának megfelelő illetmény illeti meg. Az  elnök és a  főtitkár az  Alapszabályban rögzített feltételek szerint 
költségtérítésben részesül.”

 (2) A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény 26. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A (1) bekezdésben foglalt illetményen túl
a) az elnököt miniszteri juttatás és évente 40 munkanap szabadság, valamint
b) a főtitkárt közigazgatási államtitkári juttatás és évente 40 munkanap szabadság
illeti meg.”

38. A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény módosítása

127. §  A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi CX.  törvény 8.  § (1)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) A köztársasági elnök havi tiszteletdíja a házelnököt az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI.  törvény 120. §-a 
szerint megillető tiszteletdíj összegének 1,1-szerese.”

128. §  A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény a következő 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A. § (1) Ha a köztársasági elnök felesége vagy férje közéletben való részvétele indokolja, kérelmére őt legfeljebb 
kétfős titkárság alkalmazása illeti meg. A  titkárság elhelyezésére szolgáló helyiség biztosításának költségeit, 
valamint a titkárság egyéb dologi és személyi feltételeit a Hivatal biztosítja.
(2) A  köztársasági elnök feleségére vagy férjére, ha a  köztársasági elnöki tisztséghez kapcsolódó közfeladattal 
összefüggő hivatalos programon való részvétel céljából külföldre utazik, a 11. §-t azzal az eltéréssel kell alkalmazni, 
hogy a  köztársasági elnök felesége vagy férje különjáratú légiutazásra csak abban az  esetben jogosult, ha 
a köztársasági elnökkel együtt utazik.
(3) A köztársasági elnök felesége vagy férje – személyi és hivatali célra – személygépkocsi használatára jogosult.”

129. §  A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény a következő 13/A. §-sal egészül ki:
„13/A.  § (1) A  köztársasági elnök özvegye az  ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnésének időpontjától kezdődően 
özvegyi ellátásra jogosult, ha részére az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnését követően özvegyi nyugdíjat nem 
állapítanak meg.
(2) Az özvegyi ellátás havi összege a 13. § (2) bekezdése szerinti tiszteletdíj havi összegének
a) hatvan százaléka, ha az  özvegy a  társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.  évi LXXXI.  törvény  
(a továbbiakban: Tny.) 50. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott saját jogú ellátásban nem részesül,
b) harminc százaléka, ha az  özvegy a  Tny. 50.  § (2)  bekezdés a)  pontjában meghatározott saját jogú ellátásban 
részesül.
(3) Az özvegyi ellátást meg kell szüntetni, ha
a) az özvegynek özvegyi nyugdíjat állapítanak meg, vagy
b) az özvegy házasságot köt.
(4) Az  özvegyi ellátást a  nyugdíjfolyósító szerv kérelemre állapítja meg. Az  özvegyi ellátás nem minősül 
nyugellátásnak. Az  özvegyi ellátásra az  e  törvényben nem szabályozott kérdésekben – ha törvény vagy 
kormányrendelet másként nem rendelkezik – az  özvegyi nyugdíjra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, 
hogy ahol az  özvegyi nyugdíjra vonatkozó szabály nyugellátást vagy nyugdíjat említ, azon özvegyi ellátást kell 
érteni.”

130. §  A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi CX.  törvény 14.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„14.  § (1) A  köztársasági elnök és a  köztársasági elnök 12/A.  § szerinti hozzátartozója a  részére járó juttatások 
igénybevételéhez szükséges adatokat, valamint az adatok megváltozását haladéktalanul közli az érintett szervvel.
(2) A  köztársasági elnök és a  köztársasági elnök 12/A.  § szerinti hozzátartozója a  jogalap nélkül felvett juttatást 
az erre irányuló felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül visszafizeti.
(3) A  köztársasági elnököt és a  köztársasági elnök 12/A.  § szerinti hozzátartozóját megillető juttatások 
igénybevételével kapcsolatban felmerült költségeket – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a  központi 
költségvetés Köztársasági Elnökség fejezete fedezi.”
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131. §  A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi CX.  törvény 18.  §-a a  következő 
(4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A  volt köztársasági elnök özvegyére a  13/A.  §-ban foglaltakat azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy 
az özvegyi ellátás összegét a 13. § (2) bekezdése szerinti tiszteletdíj havi összege helyett az e § (4) bekezdése szerinti 
pénzbeli juttatás alapján kell meghatározni.”

132. §  A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi CX.  törvény 19.  § (1)–(2)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A volt köztársasági elnököt a 20. §-ban meghatározott feltételekkel
a) – kérelmére – megfelelő lakás használatának joga,
b) legfeljebb háromfős titkárság alkalmazása,
c) térítésmentes egészségügyi ellátás és
d) személyes gépkocsihasználat
illeti meg.
(2) Az  (1)  bekezdésben foglalt juttatások a  köztársasági elnök, illetve a  volt köztársasági elnök halála esetén 
kérelmére a  20.  §-ban meghatározott feltételekkel azonos módon az  özvegyét is megilletik, azzal, hogy 
a köztársasági elnök, volt köztársasági elnök özvegye legfeljebb kétfős titkárság alkalmazására jogosult.”

133. §  A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény 19. §-a a következő (4) bekezdéssel 
egészül ki:
„(4) A volt köztársasági elnök munkáját segítő titkárság számára az Országgyűlés Hivatala kizárólag hivatalos célú 
használatra egy személygépkocsit biztosít. A személygépkocsi használatával összefüggésben felmerült költségeket 
az Országgyűlés Hivatala biztosítja.”

134. §  A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény 21. §-a a következő (6) bekezdéssel 
egészül ki:
„(6) A  volt köztársasági elnök közéletben való szerepvállalásával összefüggő, külföldi hivatalos programon való 
részvételére vonatkozóan a  11.  §-t − az  állami vezetők tekintetében irányadó napidíjra vonatkozó rendelkezés és 
a különjáratú légiutazásra való jogosultság kivételével − alkalmazni kell, azzal, hogy e  juttatások igénybevételével 
kapcsolatban felmerült költségeket az Országgyűlés Hivatala biztosítja.”

135. §  A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi CX.  törvény 22.  § (1)–(2)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A volt köztársasági elnökre, valamint a köztársasági elnök és a volt köztársasági elnök özvegyére a 14. § (1) és 
(2) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell.
(2) A  volt köztársasági elnököt, valamint a  köztársasági elnök és a  volt köztársasági elnök özvegyét nem illetik 
meg az  ebben az  alcímben meghatározott jogosultságok és juttatások, ha a  köztársasági elnök megbízatása 
az Alaptörvény 12. cikk (3) bekezdés e) vagy g) pontja alapján szűnt meg.”

136. §  A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi CX.  törvény 24.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„24. § Az 1., a 2., a 4., az 5. és a 7. alcím, valamint a 26. § az Alaptörvény 12. cikk (5) bekezdése alapján sarkalatosnak 
minősül.”

137. §  A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény a következő 26. §-sal egészül ki:
„26.  § E  törvénynek a  kormányzati igazgatásról szóló 2018.  évi CXXV.  törvény, valamint egyes törvényeknek 
a  kormányzati igazgatásról szóló 2018.  évi CXXV.  törvénnyel kapcsolatos módosításáról szóló  
2019.  évi CIX.  törvénnyel megállapított rendelkezéseit első alkalommal a  2020. január hónapra járó tiszteletdíj és 
egyéb juttatások tekintetében kell alkalmazni.”

138. §  A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény
a) 6. § (2) bekezdésében a „házas- vagy élettársának” szövegrész helyébe a „feleségének vagy férjének” szöveg,
b) 10. § (2) bekezdésében a „két személygépkocsi” szövegrész helyébe a „személygépkocsi” szöveg,
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c) 11.  § (1)  bekezdésében az „az állami vezetők” szövegrész helyébe az „a politikai és szakmai felsővezetők” 
szöveg,

d) 12.  §-ában a  „házastársa, élettársa” szövegrész helyébe a  „felesége vagy férje” szöveg, a  „gyermekének 
házastársa” szövegrész helyébe a „gyermekének felesége vagy férje” szöveg,

e) 13. §-ában a „házastársát, ennek hiányában élettársát” szövegrész helyébe a „feleségét vagy férjét” szöveg,
f ) 16. § (1) bekezdésében az „a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény” szövegrész helyébe az „a kormányzati 

igazgatásról szóló törvény” szöveg,
g) 19. § (3) bekezdésében a „költségeit” szövegrész helyébe a „, valamint az özvegyi ellátás költségeit” szöveg
lép.

39. Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény módosítása

139. §  Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (a továbbiakban: Ajbt.) 2. §-a a következő (7) bekezdéssel 
egészül ki:
„(7) Az  alapvető jogok biztosa az  alapvető jogok tiszteletben tartása és hatékonyabb védelme érdekében 
javaslatot tehet az országos rendőrfőkapitánynak, a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv 
főigazgatójának, a  terrorizmust elhárító szerv főigazgatójának, illetve az  idegenrendészeti szerv főigazgatójának 
utasítás kiadására, módosítására vagy hatályon kívül helyezésére.”

140. § (1) Az Ajbt. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Az  alapvető jogok biztosa az  Országgyűlésről szóló 2012.  évi XXXVI.  törvény szerinti képviselői tiszteletdíj 
2,5-szeresének megfelelő illetményre jogosult.
(1a) Az alapvető jogok biztosa az (1) bekezdésben meghatározott illetményen túl miniszteri juttatásra jogosult.”

 (2)  Az Ajbt. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az alapvető jogok biztosának helyettese a Kit. 1. melléklet I. pontjában foglalt Illetménytábla szerinti helyettes 
államtitkári illetmény felső határának megfelelő illetményre jogosult.
(2a) Az alapvető jogok biztosának helyettese a (2) bekezdésben meghatározott illetményen túl államtitkári juttatásra 
jogosult.”

141. §  Az Ajbt. a következő III/B. Fejezettel egészül ki:
„III/B. FEJEZET
A RENDŐRSÉGI PANASZOK VIZSGÁLATA
39/F.  § A  Rendőrségről szóló 1994.  évi XXXIV. szóló törvény (a  továbbiakban: Rtv.) 92.  § (1)  bekezdése alapján 
előterjesztett panasz (a  továbbiakban: rendőrségi panasz) vizsgálata során az  alapvető jogok biztosa eljárására 
a III. Fejezet rendelkezéseit az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
39/G.  § (1) Az  alapvető jogok biztosa a  rendőrségi panasz vizsgálata során személyesen és a  rendőrségi panasz 
vizsgálatára felhatalmazott munkatársai útján is eljárhat.
(2) A 22. § (1) bekezdés c) pontja szerinti meghallgatáson az alapvető jogok biztosán és a meghallgatott személyen 
kívül más csak akkor vehet részt, ha a részvételéhez az alapvető jogok biztosa hozzájárult.
(3) Az alapvető jogok biztosának a rendőrségi panasz vizsgálatára felhatalmazott munkatársa e feladatok teljesítése 
körében – ha megfelelő szintű személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik – a  minősített adatot a  minősített 
adat védelméről szóló törvényben meghatározott felhasználói engedély nélkül is megismerheti.
(4) Az  alapvető jogok biztosának a  rendőrségi panasz vizsgálatára felhatalmazott munkatársa az  adott panasz 
kivizsgálásában, illetve az  azzal összefüggő jelentés előkészítésében nem vehet részt, ha az  ügy elintézéséből 
a közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó törvény rendelkezései szerint ki lenne zárva.
39/H.  § (1) Az  alapvető jogok biztosa az  Rtv. 92.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti rendőrségi panaszokról 
felvilágosítást kérhet, és amennyiben eljárásának feltételei fennállnak, erről a  panaszost, illetve az  eljáró rendőri 
szervet értesíti. A  panaszos az  értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül kérheti, hogy rendőrségi 
panaszát az  országos rendőrfőkapitány, a  belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv 
főigazgatója, a  terrorizmust elhárító szerv főigazgatója, illetve az  idegenrendészeti szerv főigazgatója az  alapvető 
jogok biztosa által lefolytatott vizsgálatot követően bírálja el. Az  eljáró rendőri szerv az  alapvető jogok biztosától 
kapott értesítés kézhezvételekor köteles az eljárását felfüggeszteni.
(2) Amennyiben a  panaszos az  (1)  bekezdés szerint határidőben kéri, hogy rendőrségi panaszát az  országos 
rendőrfőkapitány, a  belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv főigazgatója, a  terrorizmust 
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elhárító szerv főigazgatója, illetve az idegenrendészeti szerv főigazgatója az alapvető jogok biztosa által lefolytatott 
vizsgálatot követően bírálja el, a  rendőri szerv köteles a  rendőrségi panaszt az  alapvető jogok biztosához áttenni. 
Amennyiben az  alapvető jogok biztosa az  eljáró rendőri szervet arról értesíti, hogy a  határidő eredménytelenül 
eltelt, a rendőri szerv köteles az eljárását folytatni.
(3) Az  Rtv. 92.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti rendőrségi panaszokról – az  alapvető jogok biztosa által 
meghatározott adattartalommal – az  országos rendőrfőkapitány, a  belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési 
feladatokat ellátó szerv főigazgatója, a  terrorizmust elhárító szerv főigazgatója, illetve az  idegenrendészeti szerv 
főigazgatója havonta tájékoztatást küld az alapvető jogok biztosa számára.
39/I.  § Az  alapvető jogok biztosához az  Rtv. 92.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti rendőrségi panaszt a  rendőri 
intézkedés időpontjától számított egy éven belül lehet előterjeszteni.
39/J. § (1) Az alapvető jogok biztosa az Rtv. 92. § (1) bekezdés b) pontja szerinti rendőrségi panaszt, illetve a 39/H. § 
(2) bekezdése szerint az alapvető jogok biztosához áttett rendőrségi panaszt jelentés készítése nélkül elutasítja, ha
a) az elkésett,
b) nyilvánvalóan alaptalan, és annak alapján vizsgálat indítása nem indokolt,
c) ismételten előterjesztett, és érdemben új tényt, adatot nem tartalmaz, vagy
d) a rendőrségi panasz előterjesztője kérte, hogy kilétét ne fedjék fel, és anélkül a vizsgálat nem folytatható le.
(2) Az alapvető jogok biztosa a vizsgálatáról jelentést készít, amely tartalmazza a feltárt tényeket, az ezeken alapuló 
megállapításokat és következtetéseket, valamint a III. fejezet szerinti intézkedést.
(3) Ha a  vizsgálat nem tár fel alapjogi visszásságot vagy nem érint alapjogi szempontból lényeges kérdést, 
az alapvető jogok biztosa a rendőrségi panaszt jelentés készítésének mellőzésével is elutasíthatja.
(4) Az  alapvető jogok biztosa a  jelentést, illetve a  (3)  bekezdés szerinti elutasítást megküldi az  országos 
rendőrfőkapitány, a  belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv főigazgatója, a  terrorizmust 
elhárító szerv főigazgatója vagy az idegenrendészeti szerv főigazgatója számára.
39/K.  § (1) Az  alapvető jogok biztosának a  39/J.  § szerinti jelentésére figyelemmel az  országos rendőrfőkapitány, 
a  belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv főigazgatója, a  terrorizmust elhárító szerv 
főigazgatója, valamint az  idegenrendészeti szerv főigazgatója a  rendőrségi panaszról harmincöt napon 
belül közigazgatási hatósági eljárásban dönt. Az  ügyintézési határidő az  alapvető jogok biztosa jelentésének 
kézhezvételét követő napon kezdődik.
(2) Ha az országos rendőrfőkapitány, a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv főigazgatója, 
a  terrorizmust elhárító szerv főigazgatója, valamint az  idegenrendészeti szerv főigazgatója határozatban eltér 
az alapvető jogok biztosa jelentésétől, ezt köteles megindokolni.
(3) Az  országos rendőrfőkapitány, a  belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv főigazgatója, 
a  terrorizmust elhárító szerv főigazgatója, valamint az  idegenrendészeti szerv főigazgatója az  (1) és (2)  bekezdés 
szerinti határozatának felülvizsgálata iránt indult perben az alapvető jogok biztosa beavatkozóként részt vehet.
39/L.  § (1) Az  országos rendőrfőkapitány, a  belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv 
főigazgatója, a  terrorizmust elhárító szerv főigazgatója, valamint az  idegenrendészeti szerv főigazgatója 
a  határozatának meghozatalát követően az  alapvető jogok biztosa jelentését – a  személyazonosító adatoktól 
megfosztva – honlapján közzéteszi, kivéve, ha a  közzététel ellen a  panaszos rendőrségi panaszában előzetesen 
tiltakozott.
(2) Az  országos rendőrfőkapitány, a  belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv főigazgatója, 
a  terrorizmust elhárító szerv főigazgatója, az  idegenrendészeti szerv főigazgatója, valamint az  intézkedést 
foganatosító szerv vezetője döntéseinek megküldésével tájékoztatja az  alapvető jogok biztosát azokban 
az ügyekben, amelyekben az alapvető jogok biztosa jelentést készített, illetve utasítás kiadására, módosítására vagy 
hatályon kívül helyezésére vonatkozó javaslatot tett.”

142. §  Az Ajbt. 40. § (2) bekezdés a) pont helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az alapvető jogok biztosa az éves beszámolóban)
„a) tájékoztat az  alapjogvédelmi tevékenységéről, külön fejezetekben bemutatva az  1.  § (2) és (3)  bekezdésében, 
a  2.  § (6)  bekezdésében és a  III/B. Fejezetben meghatározottak szerinti, valamint a  közérdekű bejelentések 
vizsgálatával kapcsolatos tevékenységét is,”

143. §  Az Ajbt. 41. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A rendőri intézkedéssel, annak elmulasztásával, kényszerítő eszköz alkalmazásával összefüggő beadványok és 
a rendőrségi panaszok vizsgálatát a Hivatal önálló szervezeti egysége végzi.”
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144. § (1) Az  Ajbt. 42.  § (2)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, valamint a  § következő (2a)–(2d)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(2) A főtitkár a Kit. szerinti közigazgatási államtitkári illetménysáv felső határának megfelelő összegű illetményre és 
közigazgatási államtitkári juttatásokra jogosult, valamint naptári évenként negyven munkanap szabadság illeti meg.
(2a) A főtitkár munkáját főtitkárhelyettes segíti. A főtitkárhelyettes a Kit. szerinti helyettes államtitkári illetménysáv 
felső határának megfelelő összegű illetményre és helyettes államtitkári juttatásokra jogosult, valamint naptári 
évenként harmincöt munkanap szabadság illeti meg.
(2b) A 41. § (3a) bekezdése szerinti önálló szervezeti egység vezetője felett a munkáltatói jogokat az alapvető jogok 
biztosa gyakorolja.
(2c) A  41.  § (3a)  bekezdése szerinti önálló szervezeti egység vezetője helyettes államtitkári illetményre és 
juttatásokra jogosult, valamint naptári évenként harmincöt munkanap szabadság illeti meg.
(2d) Tevékenysége során a  41.  § (3a)  bekezdése szerinti önálló szervezeti egység vezetője a „rendészeti igazgató” 
címet viseli.”

 (2) Az Ajbt. 42. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőt az  alapvető jogok biztosa, a  (4)  bekezdésben meghatározottak 
szerint foglalkoztatott köztisztviselőt az alapvető jogok biztosának helyettese nevezi ki és menti fel, a munkáltatói 
jogokat egyebekben felette a  főtitkár gyakorolja. A  41.  § (3a)  bekezdése szerinti önálló szervezeti egységnél 
foglalkoztatott köztisztviselőt – az alapvető jogok biztosának egyetértésével – a 41. § (3a) bekezdése szerinti önálló 
szervezeti egység vezetője nevezi ki és menti fel, a  munkáltatói jogokat egyebekben felette a  főtitkár gyakorolja. 
A Hivatal törekszik a nők, az etnikai, kisebbségi és hátrányos helyzetű csoportok megjelenítésére a Hivatal személyi 
állományában.”

145. §  Az Ajbt. a következő 45/C. §-al egészül ki:
„45/C. § A Független Rendészeti Panasztestület 2020. február 27-én megszűnik, feladat- és hatáskörét az alapvető 
jogok biztosa látja el.”

146. §  Hatályát veszti az Ajbt.
a) 2. § (1) bekezdésében „ , a Független Rendészeti Panasztestület” szövegrész,
b) 45. § (6) bekezdése.

40. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló  
2011. évi CXII. törvény módosítása

147. § (1) Az  információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011.  évi CXII.  törvény (a  továbbiakban: 
Infotv.) 43. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Hatóság elnöke az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény szerinti képviselői tiszteletdíj 2,5-szeresének 
megfelelő illetményre jogosult.”

 (2) Az Infotv. 43. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A Hatóság elnöke az (1) bekezdésben meghatározott illetményen túl miniszteri juttatásra jogosult.”

148. § (1) Az Infotv. 48. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  elnökhelyettes a  kormányzati igazgatásról szóló 2018.  évi CXXV.  törvény 1.  melléklet I.  pontjában foglalt 
Illetménytábla szerinti helyettes államtitkári illetmény felső határának megfelelő illetményre jogosult.”

 (2) Az Infotv. 48. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az elnökhelyettes az (1) bekezdésben meghatározott illetményen túl helyettes államtitkári juttatásra jogosult.”

41. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény módosítása

149. §  A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi 
CXXXII. törvény
a) 3. § 1. pontjában a „kormánytisztviselői, állami tisztviselői” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselői” szöveg,
b) 13. § (1) bekezdés d) pontjában az „állami tisztviselő” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselő” szöveg
lép.
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42. Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény módosítása

150. §  Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 13. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Az Alkotmánybíróság tagja az Alkotmánybíróság elnöke (a továbbiakban: elnök) kivételével a bírák jogállásáról 
és javadalmazásáról szóló 2011.  évi CLXII.  törvény szerint a  legmagasabb fizetési fokozatban megállapított Kúria 
tanácselnöki illetmény 130%-ára jogosult.
(1a) Az  Alkotmánybíróság tagja az  elnök kivételével az  (1)  bekezdésben meghatározott illetményen túl miniszteri 
juttatásra jogosult.”

151. §  Az Abtv. 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az elnök a Kúria elnökét megillető juttatásokra, valamint a Kúria elnökét megillető illetmény 120%-ára jogosult.”

152. §  Az Abtv.
a) 6. § (4) bekezdésében az „állami vezetői” szövegrész helyébe a „politikai és szakmai felsővezetői” szöveg,
b) 19.  § (8)  bekezdésében az „az állami vezetők” szövegrész helyébe az „a politikai és szakmai felsővezetők” 

szöveg
lép.

43. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosítása

153. §  Az egyesülési jogról, a  közhasznú jogállásról, valamint a  civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló  
2011.  évi CLXXV.  törvény 66.  § (1)  bekezdés b)  pontjában az  „állami vezető” szövegrész helyébe a  „politikai 
felsővezető, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár” szöveg lép.

44. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosítása

154. §  A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 106. § (1) és (3) bekezdésében az „állami vezető” szövegrész 
helyébe a „politikai felsővezető” szöveg lép.

155. §  Hatályát veszti a  nemzetiségek jogairól szóló 2011.  évi CLXXIX.  törvény 106.  § (1) és (3)  bekezdésében az „állami 
tisztviselője,” szövegrész.

45. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosítása

156. §  A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 91. § (7) bekezdésében az „az állami tisztviselőkről szóló törvény” 
szövegrész helyébe az „a kormányzati igazgatásról szóló törvény” szöveg lép.

46. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

157. §  Hatályát veszti a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.  évi CLXXXIX.  törvény 36.  § (1)  bekezdés 
c) pontjában az „állami tisztviselő,” szövegrész.

47. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

158. §  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.  törvény (a  továbbiakban: Nkt.) 36. § (4) bekezdés d) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(Ha a nevelési-oktatási intézményt a honvédelemért, valamint a rendvédelemért felelős miniszter tartja fenn,)
„d) a  nevelő-oktató munka pedagógus-munkakörben szolgálati viszonyban vagy honvédelmi alkalmazotti 
jogviszonyban is ellátható, ennek során a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 
jogviszonyáról vagy a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvényt e törvény rendelkezéseivel együtt kell 
alkalmazni,”
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159. § (1) Az Nkt. 77. § (7) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az oktatási jogok biztosa)
„b) tevékenységét kormányzati szolgálati jogviszonyban végzi szakmai felsővezetői álláshelyen,”

 (2) Az Nkt. 77. § (7) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Az oktatási jogok biztosa)
„d) helyettes államtitkári illetményre és juttatásokra jogosult.”

160. § (1) Az Nkt. 64. § (1) bekezdésében az „e törvény rendelkezéseivel együtt kell alkalmazni” szövegrész helyébe „e törvény, 
valamint az e törvény végrehajtására kiadott rendeletek rendelkezéseivel együtt kell alkalmazni” szöveg lép.

 (2) Hatályát veszti az Nkt. 94. § (4) bekezdés v) pontja.

48. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

161. §  Az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény (a  továbbiakban: Áht.) 10.  §-a a  következő (4c)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(4c) Törvény vagy kormányrendelet a  Kormány vagy a  miniszterelnök irányítása alá tartozó költségvetési 
szerv gazdasági szervezete feladatainak ellátására más, a  Kormány vagy a  miniszterelnök irányítása alá tartozó 
költségvetési szervet is kijelölhet.”

162. §  Az Áht. 56. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„56. § (1) A támogató a költségvetési támogatás folyósításától számított öt évig a honlapján vagy – ha a támogató 
honlappal nem rendelkezik – a  támogató irányító szervének honlapján közzéteheti a  jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet kedvezményezettre vonatkozóan
a) az 55. § a) pontja szerinti adatot,
b) az 55. § b) pont bb) és bd) alpontja szerinti adatot,
c) az 55. § b) pontja szerinti kedvezményezett tényleges tulajdonosainak nevét, tulajdoni hányadát, befolyásának és 
szavazati jogának mértékét,
d) az 55. § b) pont bb) alpontja szerint szervezet tényleges tulajdonosainak nevét, tulajdoni hányadát, befolyásának 
és szavazati jogának mértékét,
e) az 55. § c) pontja szerinti kedvezményezett vezető tisztségviselőjének nevét,
f ) az 55. § c) pont cb), cc) és cf ) alpontja szerinti adatot és
g) az 55. § c) pont cb) alpontja szerinti szervezet tényleges tulajdonosainak nevét, tulajdoni hányadát, befolyásának 
és szavazati jogának mértékét.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti adatokat az  (1)  bekezdésben meghatározott időtartamban honlapján a  támogató 
nevében eljáró szervezet is közzéteheti.”

163. §  Az Áht. 54.  § (1)  bekezdésében és 56/C.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében a „támogató” szövegrész helyébe 
a „támogató vagy a támogató nevében eljáró szervezet” szöveg lép.

164. §  Az Áht. 111. §-a a következő (38) bekezdéssel egészül ki:
„(38) A  Kormány által egyedi határozatban biztosított beruházásösztönzési célú költségvetési támogatások 
tárgyév december 31-éig kifizetni tervezett azon összegét, amelynek kifizetése a tárgyévet követő időpontra került 
átütemezésre, nem kell beszámítani a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 
27. § (2) bekezdése szerinti tárgyéven túli fizetési kötelezettségvállalásra vonatkozó keretösszegbe.”

49. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

165. §  A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.  évi CXCIX.  törvény (a  továbbiakban: Kttv.) „A megszűnés” alcíme 
a következő 62/B. §-sal egészül ki:
„62/B.  § Ha a  kormányzati szolgálati jogviszonyt létesítő személy a  kormányzati szolgálati jogviszony létesítését 
közvetlenül megelőzően a  kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti kormányzati szolgálati jogviszonyban 
állt, és e  jogviszonyának megszűnését vagy megszüntetését követő 30 napon belül létesít első jogviszonyként 
kormányzati szolgálati jogviszonyt, jogviszonyát folyamatosnak kell tekinteni.”
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166. §  A Kttv. a 234. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:
„Alapilletmény-eltérítés
234/A.  § A  képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők alapilletmény-eltérítésére a  133.  § 
(3) bekezdését kell alkalmazni azzal, hogy az eltérítés tárgyév március 1-jétől a következő év február végéig terjedő 
időszakra állapítható meg. Az eltérítésről szóló döntést minden év március 31-éig kell meghozni.”

167. §  A Kttv. 235. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„235.  § (1) A  képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselőnek az  e  törvényben meghatározott 
illetményrendszerre vonatkozó szabályoktól eltérő személyi illetményt állapíthat meg – a  polgármester, 
a  főpolgármester, a  megyei közgyűlés elnöke jóváhagyásával – a  jegyző, illetve a  főjegyző. Személyi illetmény 
minősítéssel, ennek hiányában teljesítményértékeléssel alátámasztott, kivételes teljesítményt nyújtó köztisztviselő 
részére állapítható meg. A  tárgyév március 1-jétől a  következő február végéig terjedő időszakra vonatkozó, 
határozott időre megállapított havi személyi illetmény nem haladhatja meg a  Központi Statisztikai Hivatal 
által hivatalosan közzétett, a  tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset 
tízszeresét.
(2) A  vezetői munkakört betöltő köztisztviselő személyi illetménye visszavonható vagy módosítható, ha vezetői 
munkakörből alacsonyabb vezetői vagy nem vezetői munkakörbe kerül.
(3) Személyi illetmény megállapítása esetén pótlék nem fizethető.”

168. §  A Kttv. 239. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § a következő (5)–(10) bekezdéssel 
egészül ki:
„(4) A (2) bekezdésben foglaltak szerint megállapított munkaköröket a szervezeti és működési szabályzat (ügyrend) 
mellékletében kell feltüntetni.
(5) Önkormányzati főtanácsadói, önkormányzati tanácsadói munkakörbe az  nevezhető ki, aki felsőfokú iskolai 
végzettséggel és a  40.  § (1)  bekezdésében előírt egyéb feltételekkel rendelkezik. Az  önkormányzati főtanácsadó, 
önkormányzati tanácsadó a  kormánytisztviselőkre vonatkozó szabályok szerint közigazgatási alap- és szakvizsgát 
tehet. A  vizsgák költségei az  önkormányzati főtanácsadót, önkormányzati tanácsadót terhelik, amely költségeket 
az önkormányzat átvállalhatja.
(6) A  (2)  bekezdés szerinti feladat ellátására adott kinevezés – ideértve azt is, amikor a  főtanácsadói, tanácsadói 
munkakört a kinevezés módosításával állapítják meg – csak főtanácsadói, tanácsadói munkakör betöltésére szólhat. 
A főtanácsadó vagy tanácsadó kinevezése nem módosítható köztisztviselői vagy vezetői munkakörre.
(7) Az önkormányzati főtanácsadó, önkormányzati tanácsadó illetményét a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja 
meg. A soron következő 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.
(8) A  101.  § (1)  bekezdése szerinti alapszabadságon felül az  önkormányzati főtanácsadó és az  önkormányzati 
tanácsadó évente hét nap pótszabadságra jogosult.
(9) Ha az  önkormányzati főtanácsadó, önkormányzati tanácsadó jogviszonyának a  (3)  bekezdésében szabályozott 
módon történő megszűnését követő hatvan napon belül újabb közszolgálati jogviszonyt létesít, jogviszonyát 
folyamatosnak kell tekinteni.
(10) Az  önkormányzati főtanácsadóra, önkormányzati tanácsadóra e  törvény rendelkezéseit a  45.  § (1)–(3) 
és (6)  bekezdése, 58.  §, 62.  §, 69.  §, 72–73.  §, 101.  § (2)–(7)  bekezdése, 116–130.  §, 131.  § (2) és (7)  bekezdése, 
132–142. §, 150. §, 181. §, 234/A. § kivételével alkalmazni kell.”

169. §  Hatályát veszti a Kttv.
a) 3. § (9) bekezdése,
b) 65. § (5) bekezdése,
c) 136. § (2) bekezdése,
d) 180. § (1) bekezdés f ) pontjában az „illetve a közszolgálati panasz kapcsán a Közszolgálati Döntőbizottság,” 

szövegrész,
e) 226. § (3) bekezdés e) pontja,
f ) 259. § (1) bekezdés 9. pontja.
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50. Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló  
2011. évi CCII. törvény módosítása

170. §  A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 
1.  § (1)  bekezdésében az „a köztestületek” szövegrész helyébe az „a köztestületek, Közszolgálati Döntőbizottság” 
szöveg lép.

51. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása

171. §  Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény
a) 109. § (1) bekezdésében az „ , illetve az állami vezetői juttatásokra vonatkozó jogszabály vagy más” szövegrész 

helyébe a „vagy” szöveg,
b) 124/C.  § (10)  bekezdésében a „közigazgatási alapvizsga alatt az  állami tisztviselőkről szóló törvény alapján 

szerzett” szövegrész helyébe a „közigazgatási alapvizsga alatt a” szöveg
lép.

172. §  Hatályát veszti az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény
a) 44/A. § (1) bekezdés 12. pontja,
b) 61/A. § (2) bekezdés m)–o) pontja,
c) 96. § (3) bekezdésében az „állami szolgálati jogviszonyban,” szövegrész,
d) 97. § (1) bekezdésében az „állami szolgálati,” szövegrész,
e) 123. § (5) bekezdésében, valamint 124/T. § (1) és (2) bekezdésében az „az állami vezetői juttatásokról szóló 

Korm. rendelet szerint” szövegrész.

52. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosítása

173. §  A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI.  törvény 37. § (5) bekezdés c) pontjában az „állami vezetői 
szolgálati” szövegrész helyébe a „politikai szolgálati” szöveg lép.

174. §  Hatályát veszti a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény
a) 37. § (4) bekezdésében az „állami tisztviselő,”,
b) 37. § (5) bekezdés c) pontjában az „állami szolgálati,”
szövegrész.

53. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek 
az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény módosítása

175. §  Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az  iskolakerülés 
elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012.  évi CXX.  törvény 20.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében,  
20.  § (2)  bekezdésében, 21.  § (1)  bekezdés c)  pontjában, valamint 24.  § (1)  bekezdésében a „közszolgálati vagy” 
szövegrész helyébe a „kormányzati szolgálati, közszolgálati vagy” szöveg lép.

54. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló  
2012. évi CXXVI. törvény módosítása

176. §  Hatályát veszti a  Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012.  évi CXXVI.  törvény 
19. § (4) bekezdése.
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55. A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló  
2012. évi CXXVII. törvény módosítása

177. § (1) A  Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az  állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012.  évi  
CXXVII.  törvény (a  továbbiakban: MÁOKtv.) 15.  § (2)  bekezdés a) és b)  pontja helyébe a  következő rendelkezések 
lépnek:
(Összeférhetetlen a kamarai tisztség viselésével, ha a tag)
„a) az élelmiszerlánc-felügyeleti szervnél vezetői álláshelyet betöltő kormánytisztviselő,
b) olyan államigazgatási szervnél folytat főállásban – legalább heti 36 órás – állatorvosi végzettséghez kötött 
kormánytisztviselői tevékenységet, amely államigazgatási szerv illetékességi területe részben vagy egészben 
egybeesik az adott kamarai szervezet illetékességi területével,”

 (2) A MÁOKtv. 15. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Összeférhetetlen a kamarai tisztség viselésével, ha a tag)
„d) országgyűlési vagy európai parlamenti képviselő, politikai felsővezető, közigazgatási államtitkár, 
helyettes államtitkár, megyei közgyűlés elnöke vagy alelnöke, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, 
főpolgármester-helyettes.”

178. §  Hatályát veszti a MÁOKtv. 18. §-a.

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

179. §  A honvédek jogállásáról szóló 2012.  évi CCV.  törvény (a  továbbiakban: Hjt.) 58/A.  § (1)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) Szünetel az  állomány tagjának szolgálati viszonya, ha a  Kit. szerinti államtitkárrá – a  Kit. 21.  § (1)  bekezdés 
a)  pontjában meghatározott feladatokat ellátó államtitkár kivételével – vagy szakmai felsővezetővé nevezik ki. 
A szünetelés az államtitkárrá vagy a szakmai felsővezetővé történő kinevezéstől a megbízatás megszűnéséig tart.”

180. §  A Hjt. 59. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szolgálati viszony megszüntethető)
„c) áthelyezéssel közalkalmazotti, honvédelmi alkalmazotti, közszolgálati, vagy a  rendvédelmi feladatokat ellátó 
szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó 
szervnél fennálló hivatásos szolgálati jogviszonyba,”

181. §  A Hjt. 68. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény erejénél fogva szűnik meg az állomány tagjának szolgálati viszonya)
„d) – az 58/A. §-ban foglaltak kivételével – politikai szolgálati jogviszonyba történő kinevezésével,”

182. §  A Hjt. 68/B. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésre jogosultság abban az  esetben állapítható meg, ha a  katonai 
szolgálatra való alkalmatlanság megállapításától, illetve a  46.  § (1)  bekezdés g)  pontja szerinti rendelkezési állomány 
megszűnésétől számított negyvenöt napon belül az (1) bekezdésben meghatározott eljárás eredményeként az állomány 
tagjának]
„a) szolgálati viszonya honvédelmi szervezetnél, a KNBSZ-be, a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési 
intézménybe vagy az  NKE katonai felsőoktatási szervezeti egységébe az  59.  § (2)  bekezdés c)  pontja szerinti 
közalkalmazotti, vagy honvédelmi alkalmazotti jogviszonyba történő áthelyezéssel szűnik meg,
b) felajánlott álláshely vagy munkakör elfogadására tekintettel honvédelmi szervezetnél a  kormányzati szolgálati 
jogviszonyt vagy munkaviszonyt létesít,”
(és az  ennek megfelelően megállapított új illetménye vagy munkabére alacsonyabb az  e  törvény szerint megállapított 
korábbi illetményénél.)

183. §  A Hjt. 69. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a  szolgálati viszonyt létesítő személy a  szolgálati viszony létesítését közvetlenül megelőzően a  Kit. szerinti 
kormányzati szolgálati jogviszonyban állt, és e jogviszonyának megszűnését vagy megszüntetését követő 30 napon 
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belül első jogviszonyként létesít hivatásos vagy szerződéses szolgálati viszonyt, jogviszonyát folyamatosnak kell 
tekinteni.”

184. §  A Hjt. 76. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni abban az esetben is, ha a hivatásos állomány tagja a hivatásos 
szolgálati viszonya megszűnését, megszüntetését követő napon a  Kit. szerinti kormányzati szolgálati jogviszonyt 
létesít.”

185. §  A Hjt. 164. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009.  évi LXII.  törvény alapján a  kötelező gépjármű-
felelősségbiztosítási kötelezettség alól mentes gépjárművek körének és nyilvántartásának szabályairól, 
az e gépjárművek által okozott károk megtérítését és rendezését végző szervek kijelöléséről, működéséről, valamint 
a  mentesített gépjárművek igazolóeszközzel történő ellátásáról szóló miniszteri rendelet szerint mentesített 
gépjárművel harmadik személynek, valamint a  mentesített gépjárműben okozott kár esetén az  állomány tagja 
kártérítési felelősségének megállapítása során a Hvt. 79/C. § rendelkezéseit is figyelembe kell venni.”

186. §  A Hjt. 169. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a harmadik személynek kifizetett kártérítési összeg és a mentesített gépjárműben okozott kár megtérítése 
a  Hvt. 79/C.  §-a alapján a  mentesített gépjármű vezetőjétől nem követelhető, a  munkáltatói jogkört gyakorló 
a kártérítési eljárás megindítását mellőzheti.”

187. §  A Hjt. 170. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Leírással kell rendezni)
„d) a  kárt, ha a  harmadik személynek kifizetett kártérítési összeg és a  mentesített gépjárműben okozott kár 
megtérítése a Hvt. 79/C. §-a alapján a mentesített gépjármű vezetőjétől nem követelhető.”

188. §  A Hjt. 197. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A fedőbeosztásban foglalkoztatott hivatásos állományú katonákra a fedőbeosztásuk alatt fennálló jogviszonyuk 
megszűnése esetén a  76.  § rendelkezéseit alkalmazni kell, ha a  megszűnést követő naptári napon áthelyezésre 
kerülnek közszolgálati, honvédelmi alkalmazotti vagy közalkalmazotti jogviszonyba, vagy a Kit. szerinti kormányzati 
szolgálati jogviszonyt létesítenek.”

189. §  A Hjt. 215. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Megszűnik az önkéntes tartalékos szolgálati viszony akkor is, ha)
„e) az önkéntes tartalékos katona honvédelmi alkalmazotti jogviszonyt létesít.”

190. §  A Hjt. 231. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha e  törvény eltérően nem rendelkezik, a  honvéd tisztjelölt havonta a  honvédelemért felelős miniszter 
rendeletében meghatározottak szerinti ösztöndíjra jogosult. Az  ösztöndíjra az  illetményfolyósítás és a  visszatartás 
szabályait megfelelően alkalmazni kell.”

191. §  A Hjt. 141. alcíme a következő 247/W. §-sal egészül ki:
„247/W.  § (1) E  törvénynek a  kormányzati igazgatásról szóló 2018.  évi CXXV.  törvény, valamint egyes 
törvényeknek a  kormányzati igazgatásról szóló 2018.  évi CXXV.  törvénnyel kapcsolatos módosításáról szóló  
2019. évi CIX. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv5) megállapított 215. § (1) bekezdés e) pontja alapján az önkéntes 
tartalékos katona szolgálati viszonya 2020. január 1. napján megszűnik, és részére a  215.  § (4)  bekezdése szerinti 
rendelkezésre állási díjat ki kell fizetni.
(2) E törvénynek a Módtv5 által módosított 231. § (1) bekezdését 2020. január 1. napján honvéd tisztjelölti szolgálati 
viszonyban állók esetében a 2019/2020-as tanév kezdetétől visszamenőleg kell alkalmazni.
(3) E  törvénynek a Módtv5 által módosított 231. § (1) bekezdése szerint a honvéd tisztjelöltet megillető ösztöndíj 
és 2020. január 1. napjáig részére már megállapított ösztöndíj különbözetét egy összegben legkésőbb a  Módtv5 
kihirdetését követő második hónapra járó ösztöndíjjal együtt kell kifizetni.”
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192. §  A Hjt.
a) 2. § 26. pontjában a „kormányhivatalok” szövegrész helyébe a „kormányzati főhivatalok” szöveg,
b) 2. § 30. pont záró szövegrészében a „ha a szolgálati viszonya lemondás” szövegrész helyébe a „ha a szolgálati 

viszonya e törvény alapján lemondás” szöveg,
c) 46.  § (1)  bekezdés r)  pontjában az  „a kormányzati szolgálati, az  állami szolgálati, a  közszolgálati vagy 

a  közalkalmazotti jogviszonyba, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyba történő áthelyezéséig” 
szövegrész helyébe az  „a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti kormányzati szolgálati, 
a  közszolgálati, honvédelmi alkalmazotti, a  közalkalmazotti vagy rendvédelmi igazgatási szolgálati 
jogviszonyba történő áthelyezéséig, illetve a  kormányzati igazgatásról szóló 2018.  évi CXXV.  törvény  
(a továbbiakban: Kit.) szerinti kormányzati szolgálati jogviszony létesítéséig” szöveg,

d) 46.  § (1)  bekezdés s)  pontjában az  „a kormányzati szolgálati, az  állami szolgálati, a  közszolgálati vagy 
a  közalkalmazotti jogviszonyba, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyba történő áthelyezéséig” 
szövegrész helyébe az  „a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti kormányzati szolgálati, 
a  közszolgálati, honvédelmi alkalmazotti, a  közalkalmazotti vagy rendvédelmi igazgatási szolgálati 
jogviszonyba történő áthelyezéséig, illetve a  Kit. szerinti kormányzati szolgálati jogviszony létesítéséig” 
szöveg,

e) 47.  § (1a)  bekezdésében az  „a kormányzati szolgálati, az  állami szolgálati, a  közszolgálati vagy 
a  közalkalmazotti” szövegrész helyébe az „a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti kormányzati 
szolgálati, közszolgálati, a közalkalmazotti vagy a honvédelmi alkalmazotti” szöveg,

f ) 59.  § (2)  bekezdés c)  pontjában a  „kormányzati szolgálati, állami szolgálati” szövegrész helyébe az   
„a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti kormányzati szolgálati, honvédelmi alkalmazotti” szöveg,

g) 62. § (2) bekezdés g) pontjában a „Tny. tv. 18. § (2a) bekezdés a) pontjában” szövegrész helyébe a „Tny. tv. 18. § 
(2a) bekezdésében” szöveg,

h) 68/B.  § (4)  bekezdés a)  pontjában a  „közalkalmazotti vagy kormányzati szolgálati jogviszonyba történő 
áthelyezéssel” szövegrész helyébe a „közalkalmazotti vagy honvédelmi alkalmazotti jogviszonyba történő 
áthelyezéssel” szöveg,

i) 68/B.  § (4)  bekezdés b)  pontjában a  „munkavállalói munkakör elfogadására tekintettel honvédelmi 
szervezetnél munkaviszonyt” szövegrész helyébe az  „álláshely vagy munkakör elfogadására tekintettel 
honvédelmi szervezetnél a kormányzati szolgálati jogviszonyt vagy munkaviszonyt” szöveg,

j) 68/J. § (5) bekezdésében az „az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény 1. §-ában” szövegrész helyébe 
a „a Kit. 1. § (1) bekezdésében” szöveg,

k) 69.  § (3)  bekezdésében az  „a kormányzati szolgálati viszonyba” szövegrész helyébe az  „a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló törvény szerinti kormányzati szolgálati jogviszonyba, a  honvédelmi alkalmazotti 
jogviszonyba” szöveg,

l) 98.  § (1)  bekezdésében az  „Az alapkiképzésben” szövegrész helyébe az  „Az alapkiképzésben, valamint 
miniszteri rendeletben meghatározott katonai szakmai felkészítésben” szöveg,

m) 123.  § (3)  bekezdésében a  „besorolási kategória figyelembevételével” szövegrész helyébe a  „besorolási 
kategória és a (4)–(7) bekezdésben megállapított eltérések figyelembevételével” szöveg,

n) 140. § (5) bekezdésében az „A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény” szövegrész helyébe az „A Kit. vagy 
a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény” szöveg,

o) 197.  § (3)  bekezdésében a  „kormányzati szolgálati, állami szolgálati, közszolgálati vagy közalkalmazotti 
jogviszonyba” szövegrész helyébe az  „a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti kormányzati 
szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti vagy honvédelmi alkalmazotti jogviszonyba, rendvédelmi igazgatási 
szolgálati jogviszonyba vagy a Kit. szerinti kormányzati szolgálati jogviszonyt létesítenek ” szöveg,

p) 238. § (2) bekezdés 18. pontjában a „folyósítására” szövegrész helyébe a „folyósítására, valamint az ösztöndíj 
elemeire, kiszámítási módjára, mértékére” szöveg,

q) 247/R. §-ában a „72. §-ával” szövegrész helyébe a „70. §-ával” szöveg,
r) 247/S. §-ában a „91. §-ával” szövegrész helyébe a „89. §-ával” szöveg,
s) 247/T. §-ában a „94. §-ával” szövegrész helyébe a „92. §-ával” szöveg
lép.

193. §  Hatályát veszti a Hjt.
a) 34/A. §-ában az „állami szolgálati,” szövegrész,
b) 8. melléklete.
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57. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosítása

194. §  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.  évi V.  törvény 6:105.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a  „kormányhivatal” 
szövegrész helyébe a „kormányzati főhivatal” szöveg lép.

58. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosítása

195. §  A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 7. § (3) és (4) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A  Hivatal elnökének havi illetménye a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény  
149. § (1) bekezdése szerinti havi bér 80%-a.
(4) A Hivatal elnökhelyettesének havi illetménye az Elnök havi illetményének 90%-a.”

59. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosítása

196. §  A választási eljárásról szóló 2013.  évi XXXVI.  törvény (a  továbbiakban: Ve.) 18.  § (2)  bekezdés d)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
[Nem lehet a választási bizottság választott tagja az (1) bekezdésben foglaltakon túl]
„d) a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény 
szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező 
egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi 
jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a  közalkalmazott 
kivételével.”

197. §  A Ve. 58. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A Nemzeti Választási Iroda elnöke a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 
1. melléklet I. pontjában foglalt Illetménytábla szerinti közigazgatási államtitkári illetmény felső határának megfelelő 
illetményre jogosult.
(1a) A  Nemzeti Választási Iroda elnöke az  (1)  bekezdésben meghatározott illetményen túl államtitkári juttatatásra 
jogosult.”

198. §  A Ve. 64. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Az elnökhelyettes a Kit. 1. melléklet I. pontjában foglalt Illetménytábla szerinti helyettes államtitkári illetmény 
felső határának megfelelő illetményre jogosult.
(1a) Az elnökhelyettes az (1) bekezdésben meghatározott illetményen túl helyettes államtitkári juttatatásra jogosult.”

199. §  A Ve.
a) 68. § (1) bekezdésében az „állami tisztviselő” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselő” szöveg,
b) 329.  § (1)  bekezdésében az „a szavazást követő napon 10 óráig” szövegrész helyébe az „a szavazást követő 

harmadik napon” szöveg
lép.

60. A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013. évi CCXLI. törvény módosítása

200. §  A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013.  évi CCXLI.  törvény (a  továbbiakban: NEBtv.) 14.  § (1)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Bizottság elnöke a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 1. melléklet 
I. pontjában foglalt Illetménytábla szerinti közigazgatási államtitkári illetmény felső határának megfelelő illetményre 
és államtitkári juttatásokra, a Bizottság tagja a Kit. 1. melléklet I. pontjában foglalt Illetménytábla szerinti helyettes 
államtitkári illetmény felső határának megfelelő illetményre és helyettes államtitkári juttatásokra jogosult.”
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201. §  A NEBtv. a következő 27/B. §-sal egészül ki:
„27/B. § A Hivatal főigazgatója a Kit. 1. melléklet I. pontjában foglalt Illetménytábla szerinti közigazgatási államtitkári 
illetmény felső határának megfelelő illetményre jogosult, egyéb juttatásait a Bizottság elnöke szabályzatban állapítja 
meg.”

61. A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény módosítása

202. §  Hatályát veszti a  tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014.  évi LXXVI.  törvény  
33. § (2) bekezdés d) pontjában az „állami szolgálati,” szövegrész.

62. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló  
2015. évi XLII. törvény módosítása

203. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi  
XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 2. §-a a következő 2a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„2a. állami vezető: a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti politikai felsővezető, közigazgatási államtitkár és 
helyettes államtitkár;”

204. §  A Hszt. 26. alcíme a következő 35/A. §-sal egészül ki:
„35/A.  § Ha a  szolgálati viszonyt létesítő személy a  szolgálati viszony létesítését közvetlenül megelőzően 
a  kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti kormányzati szolgálati jogviszonyban állt, és e  jogviszonyának 
megszűnését vagy megszüntetését követő 30 napon belül létesít szolgálati viszonyt, jogviszonyát folyamatosnak 
kell tekinteni.”

205. §  A Hszt. 12. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

206. §  A Hszt.
a) 154. § (2) bekezdésében az „és az egyéb pótlékokra jogosult” szövegrész helyébe az „és pótlékokra jogosult” 

szöveg,
b) 287/L.  § (1)  bekezdésében a „34.  § (2)–(3)  bekezdését” szövegrész helyébe a „34.  § (2) és (3)  bekezdését, 

35/A. §-át” szöveg
lép.

207. §  Hatályát veszti a Hszt.
a) 57. alcím címében, 283. §-ában, 288/E. § (4) bekezdés e) pontjában az „állami szolgálati,” szövegrész,
b) 305.  § (3)  bekezdés b)  pontjában az „a központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és 

az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti” szövegrész.

63. A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosítása

208. §  A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015.  évi CV.  törvény 12.  § (2)  bekezdésében 
a  „kormánytisztviselő, állami tisztviselő vagy” szövegrész helyébe a  „kormányzati szolgálati jogviszonyban álló, 
munkaviszonyban álló vagy” szöveg lép.

64. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása

209. §  A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 181. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  Hatóság elnökének havi illetménye a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény  
149. § (1) bekezdése szerinti havi bér 80%-a. Az  illetményen túl a Hatóság elnöke a minisztert megillető juttatásra 
jogosult.”
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210. §  Hatályát veszti a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
a) 9. § (8) bekezdés g) pontjában az „állami szolgálati,” szövegrész,
b) 147. § (2) bekezdés d) pontjában az „, állami szolgálati” szövegrész.

65. Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról 
szóló 2016. évi XXXIII. törvény módosítása

211. §  Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016.  évi  
XXXIII. törvény (továbbiakban: Mód. tv.) 2. § 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„4. központi államigazgatási szerv: a  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és 
az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010.  évi XLIII.  törvény 1.  § (2)  bekezdés a)–c)  pontjában meghatározott szerv, 
a Kormány kivételével;”

212. §  Hatályát veszti a Mód. tv. 1. § (2) bekezdés a) pontjában az „ , állami tisztviselőként” szövegrész.

66. A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény módosítása

213. §  A külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló 2016.  évi LXXIII.  törvény (a  továbbiakban: Külszoltv.)  
1. § (1) bekezdése az alábbi h) ponttal egészül ki:
(E törvény hatálya)
„h) az 58. § (14) bekezdése a külügyi szakmai ösztöndíjas jogviszonyban álló személyekre”
(terjed ki.)

214. § (1) A Külszoltv. 2. § 5a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„5a. életvitelszerű tartózkodás: a  kihelyezett és hozzátartozója megszakítás nélkül, életvitelszerűen tartózkodik 
az  állomáshelyen, ha a  tartós külszolgálat megkezdését követően az  állomáshelyen lakóhelyéül szolgáló 
ingatlanban szervezi az életét továbbá, ha az életvitelhez szükséges tevékenységeket jellemzően az állomáshelyen 
folytatja, valamint a közüzemi szolgáltatásokat személyesen az állomáshelyen veszi igénybe;”

 (2) A Külszoltv. 2. § 7. és 8. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E törvény alkalmazásában)
„7. hivatali érdek: a  külpolitikáért felelős miniszter vagy az  európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter, 
valamint a  szakmai irányítást ellátó kormányzati igazgatási szerv vezetőjének feladat- és hatásköréről szóló 
jogszabályban megállapított feladatok végrehajtásával, továbbá a  külképviseleti hálózat valamint az  egyes 
külképviseletek működésével irányításával és fenntartásával, a  külszolgálati szakmai lojalitás érvényesítésével, 
valamint a  külképviseleti biztonság fenntartásával és kockázati kitettségének csökkentésére irányuló kapcsolatos 
érdek;
8. hozzátartozó: a  kihelyező okiratban szereplő, a  kihelyezett írásbeli nyilatkozata alapján a  kihelyezettel közös 
háztartásban, életvitelszerűen a  tartós külszolgálaton, az  állomáshelyen tartózkodó házastársa, közjegyző 
által vezetett Élettársi Nyilatkozatok Elektronikus Nyilvántartásába vett élettársa vagy bejegyzett élettársa  
(a továbbiakban együtt: házastárs), valamint kiskorú vagy középiskolai tanulmányokat folytató nagykorú gyermeke, 
örökbe fogadott, mostoha- és nevelt gyermeke (a továbbiakban együtt: gyermeke);”

 (3) A Külszoltv. 2. § 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„17. szakdiplomata: az  a  diplomata, akit kormányzati igazgatási szerv egy ágazati szakmai feladat külképviseleten 
történő ellátására a  kihelyező szervnél tartós külszolgálati kihelyezésre jelöl és határozott időre helyez át, vagy 
a  hivatásos szolgálati jogviszonyra vonatkozó szabályok szerint – kormányzati szolgálati jogviszonyban történő 
foglalkoztatásra – vezényel a kihelyező szervhez, vagy a 36. § (4) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint közvetlenül 
a kihelyező szerv nevezi ki a külszolgálata, illetve az azt megelőző felkészülés idejére szóló határozott időre;”

215. §  A Külszoltv. 16. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  tartós külszolgálati munkakörök vonatkozásában a  kihelyező vezető a  kihelyezés feltételeként az  orvosi 
alkalmasságon túl pszichológiai alkalmasságot is előírhat feltételként.”
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216. §  A Külszoltv. 18. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  (2)  bekezdés a)  pontjában foglalt esetben a  kihelyező vezető az  ideiglenes hazarendelés időtartamát egy 
alkalommal, legfeljebb további 90 napos időtartammal hosszabbíthatja meg.”

217. §  A Külszoltv. 20. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A tartós külszolgálatot a kihelyezés visszavonásával a kihelyező vezető megszünteti, ha a kihelyezett)
„b) az  illetékes foglalkozás-egészségügyi szolgálat által végzett kötelező időszaki, illetve a  kihelyező vezető által 
elrendelt soron kívüli orvosi vizsgálaton – neki felróhatóan – nem jelenik meg,”

218. §  A Külszoltv. 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A kihelyező vezető a tartós külszolgálat megszűnését vagy megszüntetését követően, amennyiben nem kerül 
sor az  (1)  bekezdés szerinti álláshelyre történő helyezésre, – a  szakdiplomata kivételével – a  határozatlan időre 
kinevezett kormánytisztviselőt az erről rendelkező okiratban meghatározott, de legfeljebb a 11. § (2) bekezdésében 
meghatározott időtartamig a kormányzati igazgatásról szóló törvény 56. § (4) bekezdése szerinti álláshelyen belföldi 
felkészülési állományban tarthatja. A  belföldi felkészülés időtartama alatt a  kihelyező vezető iskolai végzettsége, 
szakképzettsége vagy szakképesítése figyelembevételével a  kormánytisztviselőt kinevezésének egyoldalú 
módosításával a kihelyező szervnek a kormányzati igazgatásról szóló törvény 55. § (1) bekezdése vagy 56. § (1) és 
(2)  bekezdése szerinti álláshelyére helyezheti. A  belföldi felkészülési állományból a  kihelyező szerv betölthető 
álláshelyére történő helyezése során az  (1)  bekezdésben a  tartós külszolgálat megszűnését vagy megszüntetését 
közvetlenül követő álláshelyre helyezésre vonatkozóan megállapított szabályok alkalmazandóak. A  kihelyező 
vezető a  belföldi felkészülő állományba helyezett kormánytisztviselő számára kijelölheti a  kihelyező szerv azon 
belföldi szervezeti egységét, ahol a  belföldi felkészülőnek a  belföldi felkészülési kötelezettségét a  kihelyező szerv 
alapfeladatai ellátásában történő közreműködés révén teljesítenie kell.
(2a) A  kihelyező szervvel határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszonyban álló kormánytisztviselő 
a külszolgálata megszűnése vagy megszüntetése napjától a (2) bekezdés szerinti belföldi felkészülés ideje alatt – ide 
nem értve a 11. § (5c) bekezdése szerinti időtartamot – a 11. § (4) bekezdése szerinti illetményre jogosult. A belföldi 
felkészülés alatt a  kormánytisztviselő cafetériajuttatásra, a  kormányzati szolgálati jogviszonyban álló személyekre 
nézve jogszabályban biztosított pénzbeli és természetbeni juttatásokra, egyéb munkáltatói kedvezményekre, illetve 
a 23. §-ban meghatározott illetményelőlegen túl egyéb fizetési előlegre nem jogosult.”

219. § (1) A Külszoltv. 25. § (5) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kihelyezettet a kihelyezettel közös háztartásban, életvitelszerűen a tartós külszolgálat állomáshelyén tartózkodó, a 2. § 
8. pontja szerinti hozzátartozónak minősülő minden gyermek után)
„c) a  gyermek születésétől a  középfokú tanulmányainak befejezéséig, de legfeljebb huszonegyedik életévének 
betöltéséig gyermeknevelési költségtérítés”
(illeti meg, ideértve azt az  esetet is, ha a  gyermek Magyarországon folytatja tanulmányait, de életvitelszerűen 
Magyarországgal szomszédos országban lévő állomáshelyen tartózkodik.)

 (2) A Külszoltv. 25. § (15) és (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(15) Ha a  kihelyezett hozzátartozója egy naptári hónapban 10 napnál többet tartózkodik a  kihelyezett nélkül 
az állomáshelytől távol, a kihelyezett az adott hónapban a hozzátartozója alapján őt megillető 24. § (7) bekezdése 
szerinti juttatásra nem jogosult.
(16) Ha a  kihelyezett jogosultsága a  (15)  bekezdés alapján a  24.  § (7)  bekezdés szerinti juttatásra három egymást 
követő hónapban megszűnik, a kihelyezett (15) bekezdés szerinti hozzátartozóját a kihelyező okiratból törölni kell.”

 (3) A Külszoltv. 25. §-a következő (18) és (19) bekezdéssel egészül ki:
„(18) Ha a kihelyezett végleges berendelés esetén az állomáshelyet a berendelést megelőzően bármilyen távolléti 
jogcímen elhagyta, azaz az állomáshelyen történő életvitelszerű tartózkodása megszűnt, akkor költségtérítés nem 
jár részére.
(19) Ha a  kihelyezési okiraton szereplő hozzátartozók az  állomáshelyet a  tartós külszolgálat befejező időpontja 
előtt elhagyták, akkor a hozzátartozók utáni járandóság az állomáshelyen életvitelszerű tartózkodás utolsó napjáig 
számfejthető. Amennyiben a  kihelyezett az  állomáshelyet szabadság miatt a  hozzátartozókkal együtt hagyja el, 
de a  hozzátartozók nem térnek vissza az  állomáshelyre, és az  állomáshelyen történő életvitelszerű tartózkodás 
részükről befejeződött, a hozzátartozók utáni járandóság az állomáshelyen életvitelszerű tartózkodás utolsó napjáig 
jár.”
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220. §  A Külszoltv. 29/D. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  fogadó államban munkaszüneti napnak minősülő ünnepnapok a  külképviseletre kihelyezett számára 
szabadnapoknak minősülnek, amelyet a  rendkívüli munkavégzés, készenlét és ügyelet időtartamának 
külképviseleten történő elszámolásakor figyelembe kell venni. Ha a  kihelyezett rendes szabadságát vagy egyéb 
engedélyezett távollétét nem a  fogadó államban tölti, abban az  esetben a  kihelyezett esetében a  szabadság 
megállapítása tekintetében a  magyarországi munkarendet kell figyelembe venni, a  fogadó állam munkaszüneti 
napja ez idő alatt e törvény szerinti szabadságnak minősül.”

221. §  A Külszoltv. 31. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A  kormányzati igazgatásról szóló törvényben foglaltaktól eltérően a  kihelyező szerve belső szabályzatában 
meghatározott tartós légszennyezettségű állomáshelyenként megállapítva az  oda kihelyezettek részére 
a  tárgyévben időarányosan megállapított 5 nap rekreációs szabadság jár. A rekreációs szabadság a tárgyév utolsó 
napjáig adható ki és a kihelyezett eddig az időpontig veheti igénybe.
(3) A  felkészülés és a  tartós külszolgálat időtartamára járó alap- és pótszabadságot a  felkészülési állományban 
lévőknek és a  kihelyezettnek a  felkészülése és a  tartós külszolgálata időtartama alatt igénybe kell vennie. 
A  szabadság kiadása a  kormányzati igazgatásról szóló törvény 129.  §-a alapján történik. A  kihelyezés évében 
a  kormányzati igazgatásról szóló törvény alapján meghatározott és fel nem használt szabadságnapok a  tartós 
külszolgálatra való kihelyezést követően a kormányzati igazgatásról szóló törvény 129. §-a alapján vehetők igénybe. 
A  kihelyező szerv szakdiplomaták esetében csak a  tartós külszolgálat időtartama alatt keletkező, időarányos 
szabadságot adja ki.”

222. § (1) A  Külszoltv. 36.  § (3)–(4b)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezések lépnek és a  § a  következő (4c) és 
(4d) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  szakdiplomata-álláshelyre vonatkozó pályázatot a  szakminiszter hirdeti meg és bírálja el. A  szakdiplomata 
személyére a  pályázat eredménye vagy kivételesen, kijelölés alapján a  szakminiszter tesz javaslatot a  kihelyező 
vezetőnek. Kihelyezésre akkor kerülhet sor, ha a  szakminiszter személyi javaslatával a  kihelyező vezető egyetért. 
A  szakdiplomata-álláshely betöltésére jelöltnek a  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény szerinti 
nemzetbiztonsági ellenőrzését a szakminisztérium vezetője kezdeményezheti.
(4) A  felkészülés, valamint a  tartós külszolgálat idejére, az  érvényes és kockázatmentes nemzetbiztonsági 
szakvéleménnyel rendelkező, a (3) bekezdés szerint jóváhagyott, kihelyezésre jelölt személy a felkészülés, valamint 
a tartós külszolgálat idejére, ha
a) a  szakminisztériummal határozatlan idejű kormányzati szolgálati vagy hivatásos szolgálati jogviszonyban áll  
– a  kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti külszolgálati kirendeléssel, vagy a  rendvédelmi feladatokat 
ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi XLII.  törvény (a  továbbiakban: 
Hszt.) 62. §-a szerinti más szervhez történő vezényléssel vagy a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény  
(a továbbiakban: Hjt.) 51.  §-a szerinti más szervnél történő szolgálatteljesítésre vezényléssel – a  kihelyező szerv  
11.  § (1)  bekezdése szerinti központosított álláshely-állományába kerül és beosztási okiratát a  kihelyező szerv 
vezetője módosítja, vagy
b) a  szakminisztériummal kormányzati szolgálati vagy hivatásos szolgálati jogviszonyban nem áll, a  kihelyező 
szerv vezetője a  tartós külszolgálati felkészülés, illetve a  tartós külszolgálati kihelyezés idejére szóló határozott 
idejű kinevezéssel – a kormányzati igazgatásról szóló törvény vonatkozó rendelkezései és a 11. § szerint – a 11. § 
(1) bekezdése szerinti központosított álláshelyállományába kormánytisztviselőnek kinevezi.
(4a) A  36.  § (4)  bekezdés a)  pontja szerinti vezénylés esetén a  hivatásos állomány vezényelt tagja a  kihelyező 
szervhez történő vezénylést követően a tartós külszolgálat idejére a 11. § (3) bekezdés szerinti tartós külszolgálati 
felkészülést támogató szervezeti egység állományába kerül kinevezésre kormánytisztviselőnek.
(4b) A (4) bekezdés a) pontja szerinti vezénylés esetén a Hszt. és a Hjt. illetményre vonatkozó rendelkezéseit azzal 
az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy a  kihelyező szerv állományába vezényelt a  kormánytisztviselői kinevezése 
idejére illetményként kizárólag a 11. § (4) bekezdése szerinti díjazásra jogosult, a kihelyező szervnél a kormányzati 
szolgálati jogviszonyban álló kormánytisztviselőket megillető egyéb juttatások, illetve tartós külszolgálatra történő 
kihelyezése esetén kizárólag az e törvény szerinti díjazás és egyéb juttatások illetik meg.
(4c) A  kihelyező szerv a  Hszt. alapján vezényelt állományt érintő munkáltatói intézkedéseinek egy példányát 
megküldi a vezénylő szerv részére.
(4d) Amennyiben a  jóváhagyott szakdiplomata jelölt a  kihelyező szervvel jogviszonyban áll, a  kihelyező szerv 
beosztási okiratának módosításával a  tartós külszolgálati kihelyezés e  törvény szerinti szabályai szerint készíti fel, 
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illetve helyezi ki tartós külszolgálatra azzal, hogy amennyiben a kihelyező szervvel határozatlan idejű kormányzati 
szolgálati jogviszonyban áll, a szakdiplomata álláshely betöltésére szóló tartós külszolgálati kihelyezése megszűnése 
vagy megszüntetését követően a 21. § alapján helyezheti el.”

 (2)  A Külszoltv. 36. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) A szakdiplomata kihelyezésének meghiúsulása vagy tartós külszolgálatának megszűnése vagy megszüntetése 
esetén
a) a  (4)  bekezdés a)  pontja szerinti esetben a  kormányzati igazgatásról szóló törvény külszolgálati kirendelésre 
vonatkozó szabályai szerint a szakdiplomatát vissza kell rendelni a kirendelő kormányzati igazgatási szervhez vagy 
a Hszt., Hjt. szabályai szerint a vezénylését meg kell szüntetni,
b) a (4) bekezdés b) pontja szerinti esetben a szakdiplomata határozott idejű kinevezése a kormányzati igazgatásról 
szóló törvény, valamint az 58. § (12) bekezdése szerint – törvény erejénél fogva – megszűnik.”

 (3)  A Külszoltv. 36. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A szakdiplomata kihelyezésének meghiúsulása vagy tartós külszolgálatának megszűnése vagy megszüntetése 
esetén a  szakdiplomata a  szakminisztérium vagy a  szakminisztérium irányítása vagy felügyelete alá tartozó 
kormányzati igazgatási szerv állományába is visszahelyezhető, annak vezetője egyetértésével. A  visszahelyezésről 
a kihelyező szerv vezetője, a szakminiszterrel egyeztetve intézkedik.”

223. §  A Külszoltv. 58. §-a a következő (12)–(14) bekezdéssel egészül ki:
„(12) A  tartós külszolgálat idejére szóló határozott időre kinevezett kormánytisztviselő kormányzati szolgálati 
jogviszonya a  tartós külszolgálati munkakör betöltésére szóló pályázati döntés, vagy a  kijelölésnek a  kihelyező 
vezető részéről történő visszavonásával, a  tartós külszolgálati felkészülés, illetve a  tartós külszolgálati kihelyezés 
megszűnésével vagy megszüntetésével, együttesen, mint a  határozott idejű kinevezésre vonatkozó bontó feltétel 
bekövetkezte miatt a határozott idejű kinevezésnek a lejártával, a törvény erejénél fogva megszűnik.
(13) A  kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti célhoz köthető feladat végrehajtásában a  kormányzati 
igazgatásról szóló törvényben, valamint annak végrehajtására kiadott rendeletben foglalt feltételekkel 
és korlátozásokkal a  10.  § (1)  bekezdés szerinti szervnél foglalkoztatott munkavállaló is részt vehet, és 
a kormánytisztviselőkkel azonos feltételek szerint a célhoz köthető feladat eredményes végrehajtásáért céljuttatásra 
jogosult.
(14) A  Magyar Diplomáciai Akadémiában folytatott képzés támogatására, valamint a  diplomata képzés 
rendszerében történő tanulmányok támogatására, illetve a külügyi és külgazdasági szakmai ismeretek ágazati szintű 
fejlesztésére és elsajátítására a külpolitikáért felelős miniszter által működtetett külügyi szakmai ösztöndíjprogram 
(a  továbbiakban: ösztöndíjprogram) működik. Az  ösztöndíjprogram keretében az  ösztöndíjas a  külügyi szakmai 
ösztöndíjas jogviszonya keretében az  általa végzett tevékenység támogatására a  külpolitikáért felelős miniszter 
rendeletében meghatározott és az  ösztöndíjszerződésben foglalt feltételek szerint ösztöndíjra és költségtérítésre 
jogosult. Az ösztöndíj nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek és a társadalombiztosítás ellátásaira és 
a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló törvény szerinti járulékalapot képező 
jövedelemnek minősül. Az  ösztöndíjprogram keretében az  ösztöndíjas jogiszonyára a  kormányzati igazgatásról 
szóló törvény 88. §-a szabályait megfelelően kell alkalmazni.”

224. §  A Külszoltv. 58/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„58/C.  § (1) E  törvénynek a  kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel megállapított rendelkezéseinek 
hatálybalépésekor
a) a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett kihelyező szerv (e § alkalmazásában a továbbiakban: minisztérium) 
által e törvény szerinti tartós külszolgálatra történő kihelyezés céljából határozott időre más kormányzati igazgatási 
szervhez áthelyezett,
b) a  kormányzati igazgatásról szóló törvény 103.  §-a szerinti nemzeti szakértői vagy ezzel egyenértékű 
tevékenységet folytató vagy
c) állam- vagy kormányközi nemzetközi szervezetnél, illetve az  Európai Unió szerveinél átmenetileg jogviszonyt 
létesített
azon kormánytisztviselő, aki felett a  kormányzati igazgatásról szóló törvény 81.  § (1)  bekezdése szerint 
a minisztérium hivatali szervezetének vezetője gyakorolja a munkáltatói jogokat, az e  törvény 11. § (3) bekezdése 
szerinti külföldi felkészülési állományba helyezett kormánytisztviselőnek minősül, azzal, hogy a  kormányzati 
igazgatásról szóló törvény helyett a 11. § (4) bekezdés c) pontja szerinti illetményre jogosult. Az e bekezdés szerint 
külföldi felkészülési állományba helyezett kormánytisztviselő jogviszonyára a 11. § rendelkezéseit kell alkalmazni.
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(2) A  határozott idejű áthelyezés, a  nemzeti szakértői vagy ezzel egyenértékű tevékenység vagy állam- vagy 
kormányközi nemzetközi szervezetnél, illetve az Európai Unió szerveinél fennálló átmenetileg létesített jogviszony 
megszűnése vagy megszüntetése esetén, valamint a  kormányzati igazgatásról szóló törvény 131.  § (2)  bekezdése 
szerinti esetben a  kormánytisztviselő vonatkozásában a  kihelyező szerv a  21.  § szerinti, az  átmeneti belföldi 
felkészülési állományba tartozó kormánytisztviselőkre vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni, azzal, hogy 
a kormányzati igazgatásról szóló törvény helyett a 11. § (4) bekezdés c) pontja szerinti illetményre jogosult.
(3) E  törvény szerinti azon kormánytisztviselőt, aki felett a  kormányzati igazgatásról szóló törvény  
81. § (1) bekezdése szerint a minisztérium hivatali szervezetének vezetője gyakorolja a munkáltatói jogokat
a) az  e  törvény hatálya alá tartozó másik kihelyező szervnél történő tartós külszolgálati kihelyezés érdekében 
történő külszolgálati kirendelés esetén,
b) a kormányzati igazgatásról szóló törvény 103. §-a szerinti vagy ezzel egyenértékű tevékenység esetén,
c) – a  kormányzati igazgatásról szóló törvény 104.  § (8)  bekezdésében foglaltaktól eltérően – állam- vagy 
kormányközi nemzetközi szervezetnél, illetve nemzetközi vagy regionális szervezetnél vagy az  Európai Unió 
szerveinél külügyi, külpolitikai, nemzetközi vagy egyéb diplomáciai tevékenység megkezdése érdekében történő 
átmeneti jogviszony létesítése esetén, vagy
d) a kormányzati igazgatásról szóló törvény 131. § (2) bekezdése szerinti esetben
annak időtartamára a  kihelyező vezető a  kormányzati igazgatásról szóló törvény 56.  § (4)  bekezdése szerinti 
álláshelyre, külföldi felkészülési állományba helyezi. Az e bekezdés szerint külföldi felkészülési állományba helyezett 
kormánytisztviselő jogviszonyára a 11. § rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy a kormányzati igazgatásról szóló 
törvény helyett az a)–c) pont szerinti kormánytisztviselők a 11. § (4) bekezdés c) pontja szerinti illetményre, a d) pont 
szerinti kormánytisztviselők a 11. § (4) bekezdés b) pontja szerinti illetményre jogosultak.
(4) A (3) bekezdése szerint a kormánytisztviselő jogviszonyára a (3) bekezdése szerinti időtartam megszűnését vagy 
megszüntetését követően – a kormányzati igazgatásról szóló törvény 56. § (4) bekezdése szerinti álláshelyre, belföldi 
felkészülési állományba történő áthelyezésével – a 21. § rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy a kormányzati 
igazgatásról szóló törvény helyett a  (3)  bekezdés a)–c)  pontja szerinti kormánytisztviselők a  11.  § (4)  bekezdés 
c)  pontja szerinti illetményre, a  (3)  bekezdés d)  pont szerinti kormánytisztviselők a  11.  § (4)  bekezdés b)  pontja 
szerinti illetményre jogosultak.”

225. §  A Külszoltv. 20. alcíme a következő 58/E. §-sal egészül ki:
„58/E.  § E  törvénynek a  kormányzati igazgatásról szóló 2018.  évi CXXV.  törvény, valamint egyes 
törvényeknek a  kormányzati igazgatásról szóló 2018.  évi CXXV.  törvénnyel kapcsolatos módosításáról szóló  
2019.  évi CIX.  törvénnyel (a  továbbiakban: Módtv3.) megállapított rendelkezéseit a  Módtv3. hatálybalépését 
megelőzően létrejött jogviszonyokra is alkalmazni kell.”

226. §  A Külszoltv. 59. § (2) bekezdése a következő r) és s) pontokkal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a külpolitikáért felelős miniszter, hogy)
„r) az ösztöndíjprogram részletes szabályait, az ösztöndíj és költségtérítés megállapításának módját, az ösztöndíjban 
részesíthető személyek körét, az  ösztöndíj nyújtásának módját és feltételeit, továbbá a  jogosulatlanul kifizetett 
ösztöndíj visszafizetésének,
s) az  ágazati működésre vonatkozó szakpolitikai tudományos kutatások eredményeinek társadalmi és gazdasági 
hasznosítását elősegítő képzések”
(részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.)

227. § (1) A  Külszoltv. 1.  § (1)  bekezdés e)  pontjában az  „illetve” szövegrész helyébe az  „a 10.  § (1)  bekezdése, illetve  
az  58.  § (13)  bekezdése tekintetében a  kihelyező szervnél foglalkoztatott kormánytisztviselőre, munkavállalóra, 
valamint” szöveg lép.

 (2) A  Külszoltv. 21.  § (3)  bekezdésében a „határidőig” szövegrész helyébe a „vagy a  (2)  bekezdés szerint a  kihelyező 
vezető által a kormányzati igazgatásról szóló törvény 56. § (4) bekezdése szerinti álláshelyre történő áthelyezésről 
rendelkező okiratban meghatározott határidőig” szöveg lép.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 206. szám 9079

67. A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény módosítása

228. §  A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény
a) 7.  § (4)  bekezdésében a  „kormányzati igazgatásról szóló CXXV.  törvény 262.  §” szövegrész helyébe 

a „kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 263. §” szöveg,
b) 15. §-ában a „közszolgálati tisztviselőkre” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselőkre” szöveg,
c) 18. § (2)–(4) bekezdésében a „munkakört” szövegrész helyébe az „álláshelyet” szöveg,
d) 18. § (2) bekezdésében a „munkakör” szövegrész helyébe az „álláshely” szöveg,
e) 21.  § (8)  bekezdésében és 22.  § (5)  bekezdésében a  „közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.  évi  

CXCIX. törvény 39. § (1)–(1c) bekezdéseiben” szövegrész helyébe a „Kit. 82. § (1)–(4) bekezdésében” szöveg
lép.

68. A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény módosítása

229. §  Hatályát veszti a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 34. § 12. pont n) alpontja.

69. A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény módosítása

230. §  A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV.  törvény (a  továbbiakban: Haj.tv.) 3. §-a a következő  
(4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A honvédelmi alkalmazott önkéntes tartalékos jogviszonyt nem létesíthet.
(5) A  hivatásos vagy szerződéses katonai szolgálati jogviszony mellett létesített honvédelmi alkalmazott 
jogviszonyban a (2) bekezdésben meghatározott többletkötelezettség nem vállalható.”

231. § (1) A Haj.tv. 21. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A honvédelmi alkalmazotti jogviszony megszüntethető:)
„b) áthelyezéssel az e törvény és
ba) a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény,
bb) a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény,
bc) a  hivatásos és szerződéses katonák szolgálati viszonyát, valamint a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek 
hivatásos állományának szolgálati jogviszonyát szabályozó jogszabályok,
bd) az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló törvény”
(hatálya alá tartozó munkáltatók között,)

 (2) A Haj.tv. 21. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az e törvény hatálya alá tartozó munkáltatók között az áthelyezés háromoldalú megállapodással történik.
(7) A  (6)  bekezdés szerinti megállapodással történő áthelyezés esetén a  honvédelmi alkalmazotti jogviszonyt 
folyamatosnak kell tekinteni. Ebben az esetben próbaidő nem köthető ki.”

232. § (1) A Haj.tv. 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  honvédelmi szervezet személyében a  jogszabály rendelkezése folytán bekövetkező olyan változás esetén, 
ha a  honvédelmi szervezet egésze vagy egy része (szervezeti egysége, anyagi és nem anyagi erőforrásainak vagy 
feladat- és hatáskörének meghatározott csoportja) a  közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény, az  igazságügyi 
alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról vagy a  közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó 
munkáltatóhoz kerül, a  munkáltató érintett szervezete vagy tevékenysége keretében foglalkoztatott honvédelmi 
alkalmazott honvédelmi alkalmazotti jogviszonya – a  (3) és (4)  bekezdésben, valamint a  (9)  bekezdésben foglalt 
kivétellel – a  jogállásváltozás időpontjában a  közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti kormányzati 
szolgálati, közszolgálati, igazságügyi szolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonnyá alakul át.”

 (2) A Haj.tv. 25. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  (1)  bekezdésben foglaltaktól eltérően nem alakul át a  honvédelmi alkalmazott honvédelmi alkalmazotti 
jogviszonya, ha az  átvevő munkáltató a  közszolgálati tisztviselőkről szóló, az  igazságügyi alkalmazottak szolgálati 
jogviszonyáról szóló vagy a  közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény rendelkezései alapján nem létesíthet 
a  közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti kormányzati szolgálati, közszolgálati, igazságügyi szolgálati 
vagy közalkalmazotti jogviszonyt az  átadással érintett honvédelmi alkalmazottal, ebben az  esetben a  honvédelmi 
alkalmazotti jogviszony a  törvény erejénél fogva az  átadás időpontjában megszűnik. A  honvédelmi alkalmazotti 
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jogviszony megszűnéséről a  honvédelmi alkalmazottat az  átadás napjával írásban értesíteni kell. A  honvédelmi 
alkalmazotti jogviszony megszűnése esetén a  honvédelmi alkalmazott számára a  42.  § (2) és (4)–(7)  bekezdése 
alkalmazásával megállapított végkielégítést – határozott idejű jogviszony esetén a  27.  § (2)  bekezdésében 
meghatározott távolléti díjat – kell megfizetni.”

 (3) A Haj.tv. 25. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A  honvédelmi alkalmazotti jogviszony a  közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti kormányzati 
szolgálati, közszolgálati, igazságügyi szolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonnyá történő átalakulását követő 
negyvenöt napon belül a honvédelmi alkalmazottat a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti kormányzati 
szolgálati jogviszonyra, közszolgálati jogviszonyra, az  igazságügyi szolgálati vagy a  közalkalmazotti jogviszonyra 
vonatkozó szabályok szerint be kell sorolni, és illetményét meg kell állapítani.
(6) Határozatlan időtartamú honvédelmi alkalmazotti jogviszony – eltérő törvényi rendelkezés hiányában –  
határozatlan időtartamú közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti kormányzati szolgálati, közszolgálati, 
igazságügyi szolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonnyá alakul át. Teljes munkaidőben történő foglalkoztatás 
esetén a  honvédelmi alkalmazotti jogviszony teljes munkaidős közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti 
kormányzati szolgálati, közszolgálati, igazságügyi szolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonnyá alakul át.”

 (4) A Haj.tv. 25. § (8) és (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(8) A  honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban álló vezető honvédelmi alkalmazotti jogviszonyának átalakulását 
követően – a  közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti kormányzati szolgálati, közszolgálati, igazságügyi 
szolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabály figyelembevételével – kell a  vezetői munkakör 
szintjét és megnevezését megállapítani.
(9) Az  (1) bekezdéstől eltérően a honvédelmi alkalmazotti jogviszony munkaviszonnyá alakul át, ha a honvédelmi 
alkalmazott a munkakörére tekintettel a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szabályai szerint a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló törvény hatálya vagy a  közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alá tartozó munkáltatóval 
nem közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti kormányzati szolgálati, közszolgálati vagy közalkalmazotti 
jogviszonyban, hanem munkaviszonyban állhat. Ebben az  esetben a  honvédelmi alkalmazott átalakulás utáni 
munkabére (alapbérének, bérpótlékainak és egyéb bérelemeinek együttes összege) az  átalakulást megelőzően 
irányadó illetményének és a  jogszabály alapján járó illetménypótlékainak együttes összege, kivéve, ha valamely 
honvédelmi alkalmazotti illetménypótlék megállapításának alapjául szolgáló körülmény a  munkaviszonyban 
már nem áll fenn. Az  alapbérbe a  honvédelmi alkalmazotti illetménypótlékok beépíthetőek. A  munkabérről való 
tájékoztatást a  jogviszony átalakulását követő hatvan napon belül meg kell adni. E  bekezdés alkalmazása során 
alkalmazni kell a (2) és (3) bekezdést, továbbá a (6)–(8) bekezdést.”

233. §  A Haj.tv. 54. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  honvédelmi szervezetek köznevelési feladatot ellátó szervezeti egységénél pedagógus-munkakörben 
foglalkoztatott honvédelmi alkalmazottakat évi huszonöt munkanap pótszabadság illeti meg. A  pótszabadságból 
legfeljebb tizenöt munkanapot vehet igénybe a munkáltató az oktatással összefüggő feladatok ellátására.”

234. §  A Haj.tv. 57. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„57. § (1) A pótszabadság a honvédelmi alkalmazottat alapszabadságán felül – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –  
egyszerre többféle jogcímen is megilleti.
(2) A  fizetési fokozathoz kapcsolódó [54.  § (1)  bekezdése] és a  munkakör [54.  § (5)  bekezdése] alapján járó 
pótszabadság közül a magasabb mértékű pótszabadság jár.”

235. § (1) A Hajtv. 83. § (1) bekezdése a következő k) és l) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásakor honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni)
„k) a  kormányzati igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál kormányzati szolgálati, 
politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban, valamint 
munkaviszonyban,
l) az e törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban”
(töltött időt.)

 (2) A Haj.tv. 83. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha a  honvédelmi alkalmazotti jogviszonyt létesítő személy a  honvédelmi alkalmazotti jogviszony létesítését 
közvetlenül megelőzően a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti kormányzati szolgálati, politikai szolgálati, 
biztosi jogviszonyban, ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban, illetve munkaviszonyban állt, és e jogviszonyának 
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megszűnését vagy megszüntetését követő 30 napon belül létesít honvédelmi alkalmazotti jogviszonyt, jogviszonyát 
folyamatosnak kell tekinteni. Ebben az esetben próbaidő nem köthető ki.”

236. §  A Haj.tv. 97. §-a a következő (9a) és (9b) bekezdéssel egészül ki:
„(9a) A (8) bekezdésben meghatározott időpontig – a 4. § (6) bekezdésétől eltérően – az Mt. 56. § (1) bekezdésének 
kollektív szerződésre vonatkozó rendelkezéseit alkalmazni kell.
(9b) A (8) bekezdésben meghatározott időpontig – a 4. § (6) bekezdésétől eltérően – az Mt. 135. § (3) bekezdését 
alkalmazni kell.”

237. §  A Haj.tv. a következő 104. §-sal egészül ki:
„104.  § E  törvénynek a  kormányzati igazgatásról szóló 2018.  évi CXXV.  törvény, valamint egyes 
törvényeknek a  kormányzati igazgatásról szóló 2018.  évi CXXV.  törvénnyel kapcsolatos módosításáról szóló  
2019.  évi CIX.  törvénnyel (a  továbbiakban: Módtv.) megállapított 3.  § (4)  bekezdését a  Módtv. hatálybalépését 
követően többletkötelezettséget vállaló honvédelmi alkalmazottra kell alkalmazni.”

238. §  A Haj.tv.
a) 78.  § (3)  bekezdésében a  „70–75.  § szerinti pótlékot” szövegrész helyébe a  „70–74.  § szerinti pótlékok 

közül azokat, amelyek a  honvédelmi alkalmazottat folyamatosan megilletik, valamint a  75.  § szerinti 
illetménykiegészítést” szöveg,

b) 97. § (8) bekezdés a) pontjában a „2019. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2020. december 31-ig” szöveg,
c) 97.  § (8)  bekezdés b)  pontjában a „2019. december 31-én” szövegrész helyébe a „2020. december 31-én” 

szöveg
lép.

239. §  Hatályát veszti a Haj.tv.
a) 3. § (1) bekezdésében a „szakterületének megfelelő” szövegrész,
b) 93. § 23. pontjában a „szakterületnek megfelelő” szövegrész.

HARMADIK RÉSZ

70. Záró rendelkezések

240. § (1) Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az  1–11.  §, a  12.  § (2)  bekezdése, a  13–15.  §, a  16.  § (2)  bekezdése, a  17–83.  §, 86–89.  §, a  91–96.  §, a  98–140.  §, 

a 147–163. §, a 165–171. §, a 172. § c)–e) pontja, a 173–228. §, a 230–239. § és az 1–4. melléklet 2020. január 1-jén 
lép hatályba.

 (3) A 84. §, a 85. §, a 90. §, a 97. §, a 141–146. §, a 172. § a) és b) pontja és a 229. § 2020. február 27-én lép hatályba.
 (4) A 12. § (1) bekezdése 2020. március 1-jén lép hatályba.
 (5) A 16. § (1) bekezdése 2020. június 1-jén lép hatályba.

241. § (1) E törvény
a) 84. §-a, 85. § c) pontja és 90. §-a az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján,
b) 123. §-a az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése és 23. cikke alapján,
c) 124. §-a az Alaptörvény 43. cikk (4) bekezdése alapján,
d) 127–135. §-a, 137. §-a és 138. § a)–e) és g) pontja az Alaptörvény 12. cikk (5) bekezdése alapján,
e) 147. és 148. §-a az Alaptörvény VI. cikk (3) bekezdése alapján,
f ) 150–152. §-a az Alaptörvény 24. cikk (9) bekezdése alapján,
g) 154. és 155. §-a az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése alapján,
h) 157. §-a az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján,
i) 170. §-a az Alaptörvény I) cikk (4) bekezdése alapján,
j) 171. § a) pontja, valamint 172. § c) és d) pontja az Alaptörvény 4. cikk (2) és (5) bekezdése alapján,
k) 195. §-a az Alaptörvény 23. cikke alapján,
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l) 196–198.  §-a és 199.  § a)  pontja az  Alaptörvény XXIX.  cikk (3)  bekezdése, 2.  cikk (1)  bekezdése és 35.  cikk 
(1) bekezdése alapján,

m) 199. § b) pontja az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése alapján
sarkalatosnak minősül.

 (2) E törvény 172. § b) pontja az Alaptörvény 5. cikk (4) és (7) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők 
kétharmadának szavazatával elfogadandó házszabályi rendelkezésnek minősül.

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

1. melléklet a 2019. évi CIX. törvényhez

 1.  A Kit. 3. melléklete a következő I/C. ponttal egészül ki:
„I/C. unokája, unokái
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”

 2.  A Kit. 3. melléklet IV. pont 8. alpontja helyébe a következő alpont lép:
„8. közigazgatási versenyvizsga, illetve egyéb, az álláshely betöltéséhez szükséges vizsgák adatai”

 3.  A Kit. 3. melléklet IV. pont 24. alpontja helyébe a következő alpont lép:
„24. kötelező és önkéntes elhatározás alapján teljesített képzésre vonatkozó információk”

 4.  A Kit. 3. melléklet IV. pont
a) 6. alpontjában a „jubileumi jutalom” szövegrész helyébe a „szolgálati elismerés” szöveg,
b) 11. alpontjában a „jogosítvány” szövegrész helyébe a „gépjárművezetői engedély” szöveg,
c) 15. alpontjában a „célprémiumra” szövegrész helyébe a „céljuttatásra, célprémiumra” szöveg,
d) 28. alpontjában a „vizsgálat” szövegrész helyébe az „ellenőrzés” szöveg
lép.

2. melléklet a 2019. évi CIX. törvényhez

 1.  A Kit. 4. melléklete I. pontja a következő 5. alponttal egészül ki:
„5. fénykép”

3. melléklet a 2019. évi CIX. törvényhez

A személyi jövedelemadóról szóló 1995.  évi CXVII.  törvény 1. számú mellékletének 1.  pontja a  következő 
1.12. alponttal egészül ki:
(A szociális és más ellátások közül adómentes:)
„1.12. a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény szerinti özvegyi ellátás.”
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4. melléklet a 2019. évi CIX. törvényhez

 1.  A Hszt. 12. melléklete „Középfokú munkaköri osztályba tartozó munkakörökhöz tartozó munkaköri kategória fizetési 
fokozatai és az azokhoz tartozó illetmények alsó és felső határai” alcímében
a) az „A” munkaköri kategória táblázat E):2–E):7 mezője helyébe a következő mezők lépnek:
 „

[E)

(1.)
A fizetési fokozat szerinti illetmény 

felső határa (Ft)]

(2.) 245 000

(3.) 275 000

(4.) 305 000

(5.) 340 000

(6.) 370 000

(7.) 400 000
    ”
b) a „B” munkaköri kategória táblázat B):2 mezője helyébe a következő mező lép:
 „

[B)

(1.) Felső határ (Ft)]

(2.) 525 000
    ”

 2.  A Hszt. 12. melléklete „Felsőfokú munkaköri osztályba tartozó munkaköri kategóriák fizetési fokozatai és az azokhoz 
tartozó illetmények alsó és felső határai” alcímében
a) a „C” munkaköri kategória táblázat E):2–E):7 mezője helyébe a következő mezők lépnek:
 „

[E)

(1.)
A fizetési fokozat szerinti illetmény 

felső határa (Ft)]

(2.) 280 000

(3.) 305 000

(4.) 335 000

(5.) 360 000

(6.) 385 000

(7.) 410 000
    ”
b) a „D” munkaköri kategória táblázat E):2–E):7 mezője helyébe a következő mezők lépnek:
 „

[E)

(1)
A fizetési fokozat szerinti illetmény 

felső határa (Ft)]

(2.) 340 000

(3.) 365 000

(4.) 380 000

(5.) 405 000

(6.) 435 000

(7.) 485 000
    ”
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c) az „E” munkaköri kategória táblázat E):2–E):7 mezője helyébe a következő mezők lépnek:
 „

[E)

(1) 
A fizetési fokozat szerinti illetmény 

felső határa (Ft)]

(2.) 380 000

(3.) 410 000

(4.) 445 000

(5.) 475 000

(6.) 505 000

(7.) 540 000
    ”

 3. A Hszt. 12. melléklete „Vezetői munkaköri osztály” alcím C):1–C):3 mezője helyébe a következő mezők lépnek:
„

[C)

A vezetői munkaköri kategória 

szerinti illetmény felső határa (Ft)]

(1.) 1 055 000

(2.) 840 000

(3.) 735 000
 ”

2019. évi CX. törvény
a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények 
módosításáról*

1. A jegyző építésügyi igazgatási feladatainak átadásával összefüggő rendelkezések

1. § (1) A  települési önkormányzatok mindazon vagyona és vagyoni értékű joga, amely a  jegyző építésügyi igazgatási 
feladatainak ellátását biztosítja (a  továbbiakban együtt: államigazgatási feladat ellátását biztosító vagyon),  
2020. március 1. napján – a  feladat ellátásának időtartamára – az  állam ingyenes használatába kerül. A  használati 
jogot a fővárosi és megyei kormányhivatal gyakorolja.

 (2) Az  államigazgatási feladat ellátását biztosító vagyon alatt az  átvett államigazgatási feladathoz kapcsolódó 
valamennyi jogot és kötelezettséget, valamint ingó és ingatlan vagyont is érteni kell.

 (3) Az  ingyenes használati jog alapításához kapcsolódó feladatok végrehajtásának részletkérdéseit a  települési 
önkormányzatok polgármesterei, valamint a  fővárosi és megyei kormányhivatalok kormánymegbízottai 
(a továbbiakban: felek) között megkötött megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) rendezi.

 (4) Ha az államigazgatási feladat ellátását biztosító vagyon nem a települési önkormányzat tulajdonában, hanem bérleti 
vagy más szerződés alapján a használatában van, a fővárosi és megyei kormányhivatal a használat időtartama alatt, 
annak időtartamára – a  megállapodásban tett erre irányuló nyilatkozata alapján – beléphet a  bérleti vagy más 
szerződésbe a települési önkormányzat helyébe.

 (5) A  fővárosi és megyei kormányhivatal a  megállapodásban tett nyilatkozata alapján vagy az  ingyenes használat 
időtartama alatt bármikor lemondhat a vagyon vagy annak egy része használati jogáról.

 (6) A  fővárosi és megyei kormányhivatal jogosult az  államigazgatási feladat ellátását biztosító ingó vagyon feletti 
ingyenes használat jogát – szükség szerint az ingó vagyonelemek fizikai mozgatásával – az állam tulajdonában lévő 
vagy a fővárosi és megyei kormányhivatal által más jogcímen használt ingatlanban is gyakorolni.

* A törvényt az Országgyűlés a 2019. december 10-i ülésnapján fogadta el.
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 (7) Az  (1)  bekezdésben foglaltaktól eltérően, nem terheli a  települési önkormányzatot az  ingatlan ingyenes 
használatának biztosítására vonatkozó kötelezettség, amennyiben az átvételre kerülő jegyzői építésügyi igazgatási 
feladatok ellátásához megfelelő állapotú és méretű ingatlan vagy ingatlanrész állami tulajdonba adását ajánlja fel és 
erről a felek megállapodásban megegyeznek.

 (8) Az  államigazgatási feladat ellátását biztosító vagyonba tartozó ingatlanon fennálló jelzálogjog esetében, 
a  jelzálogjog jogosultja kielégítési jogának megnyílta esetén a  települési önkormányzat köteles másik, azonos 
funkciójú és állapotú ingatlan ingyenes használatát az államnak felajánlani. Amennyiben a települési önkormányzat 
másik ingatlant felajánlani nem képes, a  fővárosi és megyei kormányhivatal megkísérel a  jelzálogjog jogosultja és 
a települési önkormányzat között egyezséget létrehozni a kielégítési jog gyakorlásának elhalasztásáról.

 (9) A (7) bekezdés alapján az állam tulajdonába kerülő vagyon e törvény erejénél fogva ingyenesen a fővárosi és megyei 
kormányhivatal vagyonkezelésébe kerül.

 (10) A (9) bekezdésben meghatározott vagyonkezelői jogviszonyra a továbbiakban a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
által kötött vagyonkezelési szerződésekre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.

 (11) Az  e  törvény alapján bejegyzésre kerülő használati jog, illetve a  (7)  bekezdés szerinti tulajdonszerzés ingatlan-
nyilvántartásba történő bejegyzésére irányuló eljárás díj- és illetékmentes.

 (12) A  magyar állam és a  települési önkormányzatok az  ingyenes használatba vételhez kapcsolódó intézkedések 
végrehajtása során kölcsönösen együttműködve járnak el.

 (13) A  feleknek a  megállapodást 2020. január 31. napjáig kell megkötni. A  határidő elmulasztása az  átvételre kerülő 
államigazgatási feladatok ellátását biztosító vagyonra vonatkozó ingyenes használati jog alapítását nem 
akadályozza.

 (14) A  megállapodásban a  polgármester teljes körű felelősséget vállal az  általa tett nyilatkozatok és az  átadott, 
ismertetett adatok, információk, tények, okiratok, dokumentumok valóságtartalmáért, teljeskörűségéért és 
az érdemi vizsgálatra alkalmas voltáért a megállapodás mellékletét képező teljességi nyilatkozattal.

 (15) A  települési önkormányzatnak az  átvett államigazgatási feladatok ellátását biztosító vagyona elidegenítésére 
és megterhelésére 2020. március 1. napjáig nem kerülhet sor. Ez  alól kivételt képeznek azok a  vagyonelemek, 
amelyeket érintő jogügyletekről a  települési önkormányzat a  2019.  évben döntést hozott, és az  abból befolyó 
bevételt a  települési önkormányzat a  2019.  évi költségvetésében tervezte, valamint, ha a  fővárosi és megyei 
kormányhivatal az elidegenítési és a terhelési tilalom alól – a települési önkormányzat kérelmére – felmentést ad.

 (16) Ha a  felek között a  (13)  bekezdésben megjelölt határidőig nem jön létre, vagy nem teljeskörűen jön létre 
a  megállapodás, a  fővárosi és megyei kormányhivatal 2020. február 15. napjáig határozattal létrehozza 
a  megállapodást, vagy határozattal dönt a  megállapodásban nem rendezett kérdésekről. A  határozat ellen 
fellebbezésnek nincs helye. A határozat a közigazgatási perre tekintet nélkül végrehajtható.

 (17) A közigazgatási határozattal szemben azonnali jogvédelemnek nincs helye. A bíróság a perben 8 napon belül jár el.
 (18) Ha a  fővárosi és megyei kormányhivatal határozatával szembeni keresetlevél benyújtását követően, de a  bíróság 

döntését megelőzően a  felek a  megállapodást megkötik, a  fővárosi és megyei kormányhivatal a  megállapodás 
megkötését követően a közigazgatási határozatot visszavonja, és erről a bíróságot haladéktalanul írásban értesíti.

2. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

2. § (1) A  közúti közlekedésről szóló 1988.  évi I.  törvény (a  továbbiakban: Kkt.) 9.  § (5)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(5) A  20.  § (11)  bekezdésében – a  munkaügyi hatóság és a  közlekedési hatóságként eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatal, valamint járási (fővárosi kerületi) hivatal kivételével – felsorolt szervezetek által végrehajtott közúti 
és telephelyi ellenőrzéssel összefüggő elsőfokú döntéssel szemben fellebbezésnek van helye.”

 (2) A Kkt. 29. §-a a következő (16) bekezdéssel egészül ki:
„(16) Járda, gyalogút és azok két méter szabadnyílást meg nem haladó műtárgyai építését, korszerűsítését, 
forgalomba helyezését és megszüntetését (elbontását), valamint ezek nem közlekedési célú igénybevételét 
(ide nem értve a  gyalog-, és kerékpárutakat, valamint a  közút építésével összefüggő járdaépítést) a  közlekedési 
hatóságnak kell bejelenteni. A bejelentésben meg kell jelölni a bejelentő
a) természetes személy természetes személyazonosító adatait, illetve
b) jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság cégadatait.”

 (3) A Kkt. 29/B. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  gyorsforgalmi közúthálózat közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló külön törvényben megjelölt utakkal és 
az ezekkel az utakkal egy beruházásban megvalósuló egyéb utakkal kapcsolatos közlekedési hatósági eljárásokban 
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hozott határozat – a  közérdekű közlekedési infrastruktúra kialakítására tekintettel – azonnal végrehajthatónak 
nyilvánítható.
(4) Az országos közutak forgalomba helyezése tárgyában hozott határozat – a közérdekű közlekedési infrastruktúra 
kialakítására tekintettel – azonnal végrehajthatónak nyilvánítható.”

 (4) A Kkt.
a) 2. § (1) bekezdés b) pontjában az „(a továbbiakban: jármű)” szövegrész helyébe az „(a továbbiakban: jármű),” 

szöveg,
b) 20. § (2a) bekezdésében a „közlekedési hatóság, a vámhatóság és a munkaügyi hatóság” szövegrész helyébe 

a „közlekedési hatóság – kivéve a közlekedési hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint 
a járási (fővárosi kerületi) hivatal – és a vámhatóság” szöveg,

c) 23. § (6) bekezdésében, 25/B. § (4) bekezdés b) pontjában és (4a) bekezdésében a „30” szövegrész helyébe 
a „60” szöveg,

d) 34. § (3) bekezdésében a „tartania” szövegrész helyébe a „tartania és erről a közlekedési hatóságnak adatot 
kell szolgáltatnia” szöveg,

e) 47. § 22. pont 22.7. alpontjában a „külön jogszabályban” szövegrész helyébe a „miniszteri rendeletben” szöveg,
f ) 48. § (3) bekezdés a) pont 33. alpontjában a „végrehajtásának” szövegrész helyébe az „ellátásának” szöveg
lép.

 (5) Hatályát veszti a Kkt. 9. § (4) bekezdése.

3. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

3. §  Hatályát veszti az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
a) 33. § (2) bekezdés 35. pontjában az „első fokú” szövegrész,
b) Mellékletének

ba) „XIII. Egyes környezet- és természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági eljárási illetékek” cím 2. pont 
d) alpontjában a „környezet- és természetvédelmi, illetőleg” szövegrész,

bb) „XV. Az  építésügyi és az  építésfelügyeleti hatósági eljárás illetéke” cím I.  pont 13.  alpontjában  
az „első fokú” szövegrész,

bc) „XV. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági eljárás illetéke” cím III. pontja,
bd) „XXIII. A  haditechnikai termékek gyártása és a  haditechnikai szolgáltatások nyújtása 

engedélyezésének illetéke” cím 2. pontja.

4. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló  
1991. évi IV. törvény módosítása

4. § (1) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 25. § 
(2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés d) pontjában előírt feltételek alkalmazásában a munkahely akkor megfelelő, ha]
„d) a munkahely és a lakóhely közötti naponta – tömegközlekedési eszközzel vagy munkáltatói személyszállítással – 
történő oda- és visszautazás ideje a három órát, illetve tíz éven aluli gyermeket nevelő nő és tíz éven aluli gyermeket 
egyedül nevelő férfi álláskereső esetében a két órát nem haladja meg,”

 (2) Az Flt. 57/C. §-a a következő (3b)–(4) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) A  nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv nyugdíj-megállapítás céljából az  57/B.  § (1)  bekezdés 1.  pont a)  pont 
aa) és ac)–ae)  alpontjában, 1.  pont b)–d)  pontjában szereplő adatokat az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti automatikus információelérési felületen keresztüli 
hozzáféréssel átveheti.
(4) A pártfogó felügyelői szolgálatként a Kormány által kijelölt szerv a pártfogolt számára előírt külön magatartási 
szabályok ellenőrzése céljából az  57/B.  § (1)  bekezdés 1.  pont a)  pont aa) és ac)–ae)  alpontjában, 1.  pont 
c)–d)  pontjában, 2.  pont a)  pont aa)  alpontjában és 2.  pont b)  pont ba)–bc)  alpontjában szereplő adatokat 
az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti automatikus 
információelérési felületen keresztüli hozzáféréssel átveheti.”

 (3) Hatályát veszti az Flt.
a) 45. § (1) bekezdésében az „elsőfokú” szövegrész,
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b) 45. § (3) bekezdése,
c) 56. § (3) bekezdése.

5. Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény módosítása

5. §  Hatályát veszti az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény
a) 6.  § (1)  bekezdés j)  pontjában az  „ , engedélyezi a  nem kórházban elhunyt személy holttestének 

elhamvasztását” szövegrész,
b) 14/B. § (7a) és (7b) bekezdése.

6. A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény módosítása

6. §  Hatályát veszti a  helyi önkormányzatok és szerveik, a  köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény III. Fejezete.

7. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása

7. §  A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 2. § (7a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„(7a) Szerencsejátékot népszerűsítő reklám kizárólag a  gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és 
egyes korlátairól szóló 2008.  évi XLVIII.  törvény 5.  § (1)  bekezdésének és 21.  §-ának megfelelően tehető közzé 
Magyarországon. A  külön jogszabályban meghatározott hatóság az  e  rendelkezések megsértésével közzétett 
szerencsejáték tárgyú reklám (a  továbbiakban: tiltott reklám) esetén a  reklámozót, a  reklámszolgáltatót, 
a  reklám közzétevőjét és a  reklámban szereplő személyt egyetemlegesen a  tiltott reklámmal elért vagyoni 
előny tízszeresének megfelelő, de legalább 10 millió forint összegű bírsággal sújthatja. Ha nem állapítható meg 
a reklámozó, a reklámszolgáltató vagy a reklámban szereplő személy, a külön jogszabályban meghatározott hatóság 
a bírságot a reklám közzétevőjével szemben állapítja meg.”

8. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

8. §  A csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991.  évi XLIX.  törvény 31.  § (1)  bekezdés c)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(A felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet vezetője köteles:)
„c) a  felszámolás kezdő időpontjától számított 15 napon belül a  felszámolónak és a  felszámoló útján 
a  környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságnak nyilatkozatot tenni arról, hogy maradtak-e fenn olyan 
környezeti károsodások, környezeti terhek, amelyekből bírságfizetési vagy egyéb fizetési kötelezettség, 
a károsodások, illetve terhek rendezéséhez szükséges kiadás származhat;”

9. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló  
1992. évi LXVI. törvény módosítása

9. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) 
21. § f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E törvény felhatalmazása alapján a 17. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti adatokat jogosultak igényelni:]
„f ) a  közúti közlekedési nyilvántartó szerv, valamint a  közlekedési igazgatási hatóság a  nyilvántartásban szereplő 
polgárok adatai változásának követéséhez;”

 (2) Az Nytv. a következő 23/A. §-sal egészül ki:
„23/A. § E törvény felhatalmazása alapján a 17. § (2) bekezdés f ) pontja szerinti adatok igénylésére jogosultak:
a) a Kormány által a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátására kijelölt szerv a lakáscélú állami 
támogatásokkal összefüggő feladatai tekintetében,
b) a nyugdíj-megállapító szerv a jogszabályban meghatározott feladatai ellátásához,
c) a családtámogatási ügyben eljáró hatóság a jogszabályban meghatározott feladatai ellátásához,
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d) a mezőgazdasági igazgatási szerv a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy 
önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésével, valamint a  jogosulatlan 
vadászattal, illetve halászattal kapcsolatos feladatai ellátásához,
e) a növény- és talajvédelmi hatóság a jogszabályban meghatározott feladatai ellátásához,
f ) a környezet- és természetvédelmi hatóság a jogszabályban meghatározott feladatai ellátásához,
g) élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatai ellátásához,
h) erdészeti hatóság az  erdőgazdálkodói nyilvántartás vezetésével, erdészeti jogsértésekkel összefüggő feladatai 
ellátásához,
i) ingatlan-nyilvántartási hatóság jogszabályban meghatározott feladatai ellátásához,
j) a rehabilitációs hatóság a rehabilitációs elbírálási és megállapítási feladatai ellátásához,
k) szociális hatóság pénzbeli és természetbeni ellátások megállapításával összefüggő feladatai ellátásához,
l) a gyámhatóság a jogszabályban meghatározott feladatai ellátásához,
m) az egészségügyi államigazgatási szerv a jogszabályban meghatározott feladatai ellátásához,
n) a  kulturális örökség védelmével összefüggő feladatokat ellátó szerv a  jogszabályban meghatározott feladatai 
ellátásához,
o) az építésügyi és építésfelügyeleti hatóság a jogszabályban meghatározott feladatai ellátásához,
p) a fogyasztóvédelmi hatóság a jogszabályban meghatározott feladatai ellátásához,
q) a kereskedelmi hatóság a jogszabályban meghatározott feladatai ellátásához,
r) a jogi segítségnyújtó szolgálat, a pártfogó felügyelői szolgálat, valamint az áldozatsegítő szolgálat jogszabályban 
meghatározott feladatai ellátásához,
s) a Családi Csődvédelmi Szolgálat a jogszabályban meghatározott feladatai ellátásához,
t) a munkaügyi és munkavédelmi hatóság a jogszabályban meghatározott feladatai ellátásához.”

 (3) Az Nytv. 26. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A lakcímbejelentés bármely járási hivatalnál teljesíthető. Az értesítési cím bejelentése bármely járási hivatalnál, 
kijelölt kormányhivatalnál és a  nyilvántartást kezelő központi szervnél teljesíthető. A  lakcímbejelentés, valamint 
az értesítési cím bejelentése személyesen, valamint elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás 
útján is teljesíthető.”

 (4) Az Nytv. 26. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3a) A magyarországi letelepedés szándékával külföldről hazatérő magyar állampolgár a nyilvántartásba vételhez 
szükséges adatainak bejelentését személyes megjelenéssel, vagy elektronikus azonosítást követően elektronikus 
kapcsolattartás útján teljesíti.”

10. A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény módosítása

10. §  A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény
a) 2. § (2) bekezdésében a „szerv által engedélyezett” szövegrész helyébe a „szervhez bejelentett” szöveg,
b) 16/A. § (2) bekezdésében a „működésének engedélyezésére” szövegrész helyébe a „bejelentésére” szöveg
lép.

11. A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosítása

11. § (1) A  földrendező és a  földkiadó bizottságokról szóló 1993.  évi II.  törvény (a  továbbiakban: Fkbt.) 12/A.  § 
(4) bekezdésében, 12/D. § (4) bekezdésében a „Fellebbezés hiányában az” szövegrész helyébe az „Az” szöveg lép.

 (2) Hatályát veszti az Fkbt.
a) 7/A. § (5) bekezdésében az „A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.” szövegrész,
b) 10. § (2) bekezdése,
c) 12/A.  § (3)  bekezdésében, 12/D.  § (3)  bekezdésében az  „A határozat ellen a  polgármester, illetőleg 

a főpolgármester a döntés közlésétől számított két hónapon belül fellebbezhet.” szövegrész.
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12. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

12. § (1) A  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.  évi III.  törvény (a  továbbiakban: Szoc. tv.) 13.  § 
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásra való jogosultságot megállapító határozatban foglaltakat 
a jogorvoslatra tekintet nélkül teljesíteni kell.”

 (2) A Szoc. tv. 19. § (1c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1c) Az  (1) és (1a)  bekezdéstől eltérően, a  18/B.  § (1)  bekezdése szerinti országos nyilvántartást vezető szerv 
az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti automatikus 
információelérési felületet biztosít
a) a jogosult azonosításához szükséges adatokhoz a  szociális hatáskörében, a  gyermekvédelmi és gyámügyi 
feladatkörében, a  nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként, egészségbiztosítási pénztári feladatkörében, 
a  rehabilitációs hatóságként, az  állami foglalkoztatási szervként, áldozatsegítő szolgálatként, jogi segítségnyújtó 
szolgálatként, valamint a pártfogó felügyelői szolgálatként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, továbbá járási 
(fővárosi kerületi) hivatal számára,
b) a 18/A. § a) és c)–e) pontjában meghatározott adatokhoz a szociális hatáskörében, gyermekvédelmi és gyámügyi 
feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, továbbá járási (fővárosi kerületi) hivatal számára,
c) a 18/B. § (2) bekezdés d) pontja szerinti adatok kivételével az országos nyilvántartás adataihoz a nyugdíjbiztosítási 
igazgatási szervként, egészségbiztosítási pénztári feladatkörében, a  rehabilitációs hatóságként, az  állami 
foglalkoztatási szervként, áldozatsegítő szolgálatként, jogi segítségnyújtó szolgálatként, valamint a  pártfogó 
felügyelői szolgálatként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, továbbá járási (fővárosi kerületi) hivatal számára
a törvényben meghatározott feladatai ellátása céljából.”

 (3) A Szoc. tv. 50. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az alanyi és a normatív közgyógyellátásra való jogosultságról a járási hivatal dönt. Az alanyi közgyógyellátásra 
való jogosultságot négy évre, a  normatív közgyógyellátásra való jogosultságot két évre állapítják meg. 
A  közgyógyellátásra való jogosultság kezdő időpontja – az  (5)  bekezdésben meghatározott kivétellel – 
a jogosultságot megállapító határozat meghozatalát követő 15. nap.”

 (4) A Szoc. tv. 92/H. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„92/H.  § (1) A  működést engedélyező szerv a  működési nyilvántartáshoz való közvetlen hozzáféréssel jogosult 
lekérdezni a működési nyilvántartás adatait.
(2) A  működési nyilvántartásból adatok a  nyilvántartásba vett személy, a  munkáltató, a  továbbképzést, 
vezetőképzést szervező, továbbá – az  adatvédelmi jogszabályok megtartásával – tudományos, statisztikai 
feldolgozást végzők részére továbbíthatók.”

 (5) A Szoc. tv.
a) 50/E. § (4) bekezdésében a „Két” szövegrész helyébe a „Több” szöveg,
b) 58/A.  § (9)  bekezdésének záró szövegrészében az „ideértve a  másodfokú eljárást, a  közigazgatási pert és 

a megismételt eljárást is” szövegrész helyébe az „ideértve a jogorvoslati eljárást és a megismételt eljárást is” 
szöveg

lép.
 (6) Hatályát veszti a Szoc. tv.

a) 4. § (6) bekezdése,
b) 17. § (6) bekezdése,
c) 39/C. § (3) bekezdése,
d) 39/C. § (4) bekezdésében az „és a (3)” szövegrész,
e) 41. § (6) bekezdése,
f ) 41. § (7) bekezdésében az „és a (6)” szövegrész,
g) 43/A. § (5) bekezdése,
h) 43/A. § (6) bekezdésében az „és az (5)” szövegrész.

13. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

13. § (1) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 5. §-a a következő (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4b) A kérelmező (4a) bekezdés szerinti kötelezettségének teljesítését a bányafelügyelet ellenőrzi.”
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 (2) A Bt. 27. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  műszaki üzemi tervet a  bányafelügyelet a  (2)  bekezdésben meghatározott szempontokra és az  ingatlan-
igénybevételi ütemtervre figyelemmel hagyja jóvá.”

 (3) A Bt. 49/E. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  bányászok – kormányrendeletben meghatározott – egészségkárosodási járadékának megállapítása és 
felülvizsgálata iránti eljárásban az  ügyintézési határidő harmincöt munkanap, ha az  eljárásban a  kérelmező 
egészségkárosodásának mértékét szakkérdésként vizsgálni kell. Az  ügyintézési határidő tizenhét munkanap 
az eljárásban, ha a kérelmező egészségkárosodásának mértékét nem kell megvizsgálni.”

 (4) A Bt.
a) 4.  §-át megelőző alcím címében a  „Bejelentés alapján végezhető felszíni előkutatás” szövegrész helyébe 

a „Felszíni előkutatás” szöveg,
b) 43/C. § (7) bekezdésében az „az elsőfokú” szövegrész helyébe az „a” szöveg
lép.

 (5) Hatályát veszti a Bt.
a) 4.  § (1)  bekezdésében az  „és a  kutatás megkezdése időpontjának a  bányafelügyelethez történt előzetes 

bejelentése” szövegrész,
b) 4. § (4) bekezdése,
c) 41. § (1) bekezdés a) pontja,
d) 43/A. §-a,
e) 43/C. § (9) bekezdése,
f ) 43/D. §-a,
g) 49/E. § (1) bekezdésében az „elsőfokú” szövegrész,
h) 50/A. § (1) bekezdés 1. pontjában az „és a bejelentés alapján végezhető felszíni előkutatásra” szövegrész.

14. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosítása

14. §  Hatályát veszti a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 17. § (10) bekezdése.

15. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása

15. § (1) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII.  törvény (a továbbiakban: Mvt.) 64. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat
a) a munkabaleset és a fokozott expozíció esetén – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – a munkáltató,
b) a  foglalkozási megbetegedés esetén a  foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszternek az  egészségügyért felelős 
miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletében meghatározott szerv vagy személy
teljesíti.”

 (2) Az Mvt. 64. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A munkáltatónak a munkaképtelenséggel járó munkabalesetet és a  fokozott expozíciós esetet haladéktalanul 
ki kell vizsgálnia, és a  kivizsgálás eredményét munkabaleset esetén a  munkabaleseti jegyzőkönyvben, fokozott 
expozíció esetén a  vizsgálati lapon kell rögzítenie. A  munkabaleset kivizsgálásának megkezdéséről a  foglalkozás-
egészségügyi alapszolgáltatást biztosító szolgálat orvosát tájékoztatni kell. A  munkabaleset kivizsgálásában 
történő orvosi közreműködésről a  foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást biztosító szolgálat orvosa dönt. 
Súlyos munkabaleset és fokozott expozíció esetén a  foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást biztosító szolgálat 
orvosának részt kell venni a kivizsgálásban. A munkaképtelenséget nem eredményező munkabaleset körülményeit 
is tisztázni kell.”

 (3) Az Mvt. 65. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A fokozott expozíciós eset kivizsgálása munkaegészségügyi és munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül.”

 (4) Az Mvt. 66. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  munkáltatónak lehetővé kell tennie a  munkavédelmi képviselő részvételét a  munkabaleset, a  foglalkozási 
megbetegedés, valamint a fokozott expozíciós eset körülményeinek kivizsgálásában.”
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 (5) Az Mvt. 82/D. § (1) bekezdés b)–c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A munkavédelmi hatóság közigazgatási bírsággal sújtja azt a  természetes személyt, aki a  szervezett munkavégzés 
során:)
„b) a  munkabalesettel, fokozott expozíciós esettel kapcsolatos nyilvántartási, kivizsgálási, jegyzőkönyvkészítési 
és bejelentési kötelezettségét kellő időben nem teljesíti vagy valótlan adatot közöl, valamint a  baleset, fokozott 
expozíciós eset valódi okát eltitkolja vagy feltárását akadályozza,
c) a foglalkozási megbetegedéssel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, valótlan adatot közöl, 
a foglalkozási megbetegedés valódi okát eltitkolja vagy kivizsgálását akadályozza, vagy”

 (6) Az Mvt.
a) 68.  § (2)  bekezdésében a „64.  § (2)  bekezdésében” szövegrész helyébe a „64.  § (2)  bekezdés b)  pontjában” 

szöveg,
b) 72.  § (2)  bekezdés e)  pontjában a  „foglalkozási megbetegedés” szövegrész helyébe a  „foglalkozási 

megbetegedés és a fokozott expozíciós eset” szöveg,
c) 86. § (3) bekezdésében a „valalmint” szövegrész helyébe a „valamint” szöveg
lép.

 (7) Hatályát veszti az Mvt.
a) 84. § (2) bekezdésében az „ , a fokozott expozíciós esetet” szövegrész,
b) 85. §-a.

16. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

16. § (1) A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.)
a) 7.  § (1a)  bekezdés f )  pontjában a  „gépjármű törzskönyv, egyéni vállalkozói igazolvány, hatósági erkölcsi 

bizonyítvány kiállításával összefüggő” szövegrész helyébe a  „gépjármű törzskönyv, hatósági erkölcsi 
bizonyítvány kiállításával, valamint egyéni vállalkozói tevékenység nyilvántartásba vételével és törlésével 
összefüggő” szöveg,

b) 28.  § (2)  bekezdésében a  „tevékenységre egyéni vállalkozói igazolványt kiadni” szövegrész helyébe 
a „tevékenységet egyéni vállalkozók nyilvántartásába bejegyezni” szöveg

lép.
 (2) Hatályát veszti az Rtv. 84. § (2) bekezdés s) pontjában a „vállalkozói igazolvánnyal rendelkező” szövegrész.

17. A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosítása

17. § (1) A  hadigondozásról szóló 1994.  évi XLV.  törvény (a  továbbiakban: Hdt.) 26.  § (2b)  bekezdés d)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(Az elsőfokú hadigondozási hatóság határozatban dönt:)
„d) a  pénzellátás szüneteltetéséről, – haláleset kivételével – a  megszüntetéséről, valamint a  jogalap nélkül felvett 
pénzellátás visszafizetéséről.”

 (2) A Hdt. 26. § (2b) és (3) bekezdésében az „Az elsőfokú” szövegrész helyébe az „A” szöveg lép.
 (3) Hatályát veszti a Hdt. 26. § (2) bekezdése.

18. A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosítása

18. § (1) A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Bgtv.) 4. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(2) A  támogatás iránti kérelem elbírálására vonatkozó eljárás lefolytatására a  Kormány által kijelölt állami 
foglalkoztatási szerv az illetékes.”

 (2) Hatályát veszti a Bgtv. 4. § (4) bekezdése.
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19. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

19. § (1) A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 64. § (1) bekezdés 
c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A környezetvédelmi igazgatás körébe tartozik)
„c) anyagok, termékek és technológiák környezetvédelmi szempontból történő minősítési rendszerének 
meghatározása, forgalomba hozataluk, alkalmazásuk engedélyezése; illetve az  e  törvény végrehajtására kiadott 
rendeletben meghatározott esetekben ezen tevékenységek bejelentése;”

 (2) A Kt. 64/A. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben meghatározott célra
egyéni vállalkozó esetében]
„cb) egyéni vállalkozói nyilvántartási szám, valamint az egyéni vállalkozó adószáma és statisztikai számjele,”
(tarthatók nyilván.)

 (3) A Kt. 110. § (5) bekezdésében az „az elsőfokú” szövegrész helyébe az „a” szöveg lép.

20. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása

20. §  A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII.  törvény 23/B. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
(Gazdasági célú légiközlekedési tevékenység engedélyezése során a  gazdálkodó szervezet vezetőjének vagy tényleges 
irányítójának személyes megbízhatóságát kizárja, ha)
„c) az  egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásától eltiltották, a  tiltásnak a  nyilvántartásba történő bejegyzésétől 
számított egy évig,”

21. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

21. §  A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 81/A. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az őstermelői nyilvántartást vezető szerv a szükséges adatok átvétele érdekében az őstermelői nyilvántartáshoz 
az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti automatikus 
információelérési felületet biztosít a  munkaügyi és munkavédelmi hatóságnak a  munkaügyi és munkavédelmi 
hatósági eljárással, ellenőrzéssel összefüggő feladatai ellátása céljából a (2) bekezdés a) és d)–e) pontjában szereplő 
adatokhoz.”

22. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosítása

22. § (1) A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 44. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1) Az  állategészségügyi hatóság engedélye szükséges állatgyűjtemények, állatkertek, illetve egyéb vadon 
élő védett állatok tartására, idomítására szolgáló létesítmények, telephelyek kialakításához, fenntartásához, 
üzemeltetéséhez.”

 (2) A Tvt. 51. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A természetvédelemért felelős miniszter engedélye szükséges
a) barlang, barlangszakasz hasznosításához, illetve a hasznosítási mód megváltoztatásához;
b) barlang, barlangszakasz kiépítéséhez;
c) barlangi képződmények kimentéséhez, hasznosításához, értékesítéséhez, külföldre juttatásához;
d) műszaki beavatkozáshoz, így különösen bejárat vagy barlangszakasz lezárásához, műtárgy elhelyezéséhez, azok 
felújításához, helyreállításához.”

 (3) A Tvt. 51. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulása szükséges
a) barlangban, barlangszakaszban végzendő kutatáshoz, kísérlethez, gyűjtéshez;
b) barlangi búvármerüléshez;
c) filmforgatáshoz;
d) jogszabályban meghatározott barlangok látogatásához.”
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 (4) A Tvt. 80. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha az  (1)  bekezdés szerinti tevékenység végzője nem ismert, vagy kiléte nem állapítható meg, a  felelősség  
– az  ellenkező bizonyításáig – annak az  ingatlannak a  tulajdonosát és birtokosát (használóját) egyetemlegesen 
terheli, akinek érdekében a jogsértő magatartást folytatták. A tulajdonos mentesül az egyetemleges felelősség alól, 
ha megnevezi a tevékenység tényleges végzőjét, és kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a felelősség nem őt terheli.”

 (5) A  Tvt. 38.  § (1)  bekezdés j)  pontjában a  „kijelölt” szövegrész helyébe a  „kijelölt mezőgazdasági és erdészeti 
használatú” szöveg lép.

 (6) Hatályát veszti a Tvt.
a) 10. § (5) bekezdése,
b) 51. § (3) bekezdése,
c) 72. § (5) bekezdésében az „, amely ellen nincs helye fellebbezésnek” szövegrész.

23. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló  
1996. évi LV. törvény módosítása

23. § (1) A  vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996.  évi LV.  törvény (a  továbbiakban: Vtv.) 
11/A. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Az e § előírásainak megfelelő módosító javaslat befogadásáról (érvényes módosító javaslat) a vadászati hatóság 
10 napon belül végzéssel dönt.”

 (2) A Vtv. 54. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  hivatásos vadász egyenruha viselésére, valamint – a  külön jogszabályban meghatározott feltételekkel – 
szolgálati vadász- és maroklőfegyver használatára jogosult. A  hivatásos vadász a  szolgálati maroklőfegyverét  
– a jogos védelmen túl – csak a sebzett szarvas, dám, muflon, őz és a vaddisznó elejtésére használhatja. A hivatásos 
vadász nagyvad utánkeresése során a kegyelemlövéshez legalább 5 milliméter átmérőjű sörétet is használhat.”

 (3) A Vtv. 100. § (1) bekezdés c) pont 3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza)
„3. a hivatásos vadász esküjének szövegét, a szolgálati jelvényének mintáját,”

 (4) A Vtv. 83. § (6) bekezdésében a „hatósági engedély” szövegrész helyébe a „hatósághoz történő bejelentés” szöveg 
lép.

 (5) Hatályát veszti a Vtv.
a) 50. § (2) bekezdés d) pontja,
b) 51. § (1) bekezdésében az „és részére hitelesített szolgálati naplót ad át” szövegrész,
c) 53. § (1) bekezdés e) pontja,
d) 53. § (2) bekezdésében az „egyúttal a hivatásos vadász szolgálati naplóját bevonja,” szövegrész,
e) 83. § (4) bekezdés a) pontjában az „ , valamint a hivatásos vadász szolgálati naplóját” szövegrész,
f ) 83. § (4) bekezdés b) pontjában az „ , valamint a hivatásos vadász szolgálati naplója” szövegrész,
g) 84. § (1) bekezdés i) pontjában az „ , a hivatásos vadász szolgálati naplója” szövegrész.

24. A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosítása

24. § (1) A  munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996.  évi LXXV.  törvény (a  továbbiakban: Met.) 3.  melléklet I. 4.  pont 
4.1. alpontjában az „Az elsőfokú, valamint a” szövegrész helyébe az „A” szöveg lép.

 (2) Hatályát veszti a Met. 6. § (2a) bekezdése.

25. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat 
igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosítása

25. § (1) Az  illetékekről szóló 1990.  évi XCIII.  törvény módosításáról, valamint a  hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási 
szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Díjtv.) 32/A. § (1) bekezdésében az „Az elsőfokú” 
szövegrész helyébe az „Az ingatlan-nyilvántartási” szöveg lép.

 (2) Hatályát veszti a Díjtv.
a) 28. § (3) bekezdése,
b) 29. § (2) bekezdésében az „és (3)” szövegrész,
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c) 31. § (6) és (7) bekezdésében az „A döntés ellen közigazgatási eljárás keretében nincs helye fellebbezésnek.” 
szövegrész,

d) 32/A. § (5) bekezdése,
e) 32/E. § (6) bekezdése,
f ) 32/E. § (8) bekezdésében az „(ideértve a fellebbezés díját is)” szövegrész.

26. A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosítása

26. §  A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII.  törvény 24. § (6b) bekezdésében a „lakáscélú állami támogatások 
ügyében illetékes járási hivatal” szövegrész helyébe a  „lakáscélú állami támogatások ügyében illetékes 
kormányhivatal” szöveg lép.”

27. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosítása

27. §  Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

28. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

28. § (1) A  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény (a  továbbiakban: Gyvt.) 
„Foglalkoztatási tilalom a gyermeki jogok védelme érdekében” alcíme a következő 10/B. §-sal egészül ki:
„10/B.  § A  működést engedélyező szerv a  szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények 
és hálózatok hatósági nyilvántartására (a  továbbiakban: szolgáltatói nyilvántartás) és e  szolgáltatók, intézmények 
és hálózatok hatósági ellenőrzése során a  gyermekvédelmi rendszer keretében – miniszteri rendeletben 
meghatározott munkakörben, nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban vagy önkéntes jogviszonyban – 
foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kívánt személlyel szemben a  10/A.  § (1)  bekezdés a)–d)  pontja szerinti kizáró 
okok fennállásának szükség szerinti vizsgálata céljából elektronikus úton a  bűnügyi nyilvántartó szervtől adatot 
igényel 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 11. § (1) bekezdés c) és e) pontja, 16. § (1) bekezdés c) és f ) pontja, valamint a 23. § 
c) pontja szerinti adatok tekintetében.”

 (2) A Gyvt. 68/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha az oktatási intézmény a Cst. 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eset fennállásáról értesíti a gyámhatóságot, 
a gyámhatóság elrendeli a 16. életévét be nem töltött, védelembe vétel hatálya alatt nem álló gyermek védelembe 
vételét.”

 (3) A Gyvt. 72. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  beutaló szerv ideiglenes hatályú elhelyezéséről szóló döntése ellen az  ügyfél tizenöt napon belül 
indíthat közigazgatási pert. A  beutaló szerv a  benyújtástól számított nyolc napon belül továbbítja a  bírósághoz 
a keresetlevelet. A bíróság a keresetlevél hozzá való érkezését követő harminc napon belül határoz.”

 (4) A Gyvt. 98. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás, és a  kizárólag területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást nyújtó 
telephely adatait a szolgáltatói nyilvántartás nem tartalmazza.”

 (5) A Gyvt. 128. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A gyámhatóság döntése alapján az (1)–(3) bekezdés szerinti jognyilatkozatok felvétele érdekében megkeresheti 
az illetékességi területén belül működő, a jognyilatkozatot tevő személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti 
jegyzőt. A  jegyző a  jognyilatkozat felvételéről, illetve a  gyámhatóság által előre meghatározott kérdésekre adott 
válaszokról jegyzőkönyvet készít és azt megküldi a gyámhatóságnak.”

 (6) A Gyvt. 133/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„133/B. § A gyámhatóságnak a kapcsolattartás végrehajtásának felfüggesztésére, a kapcsolattartás megvonására és 
a kapcsolattartás szüneteltetésére vonatkozó döntése az Ákr. 84. §-a alapján azonnal végrehajtható.”

 (7) A Gyvt. XXI. Fejezete a következő alcím címmel és 142/A–142/D. §-sal egészül ki:
„Eseti gondnokok és eseti gyámok nyilvántartása
142/A.  § (1) Ezen alcím hatálya kiterjed az  eseti gondnokok és az  eseti gyámok adatainak nyilvántartására (ezen 
alcím alkalmazásában a továbbiakban: nyilvántartás).
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(2) A  nyilvántartásban szereplő adatok kezelésének célja az  eseti gondnokság és eseti gyámság alá helyezett 
személy jogai gyakorlásának elősegítése, illetve harmadik személyek jogainak védelme.
142/B.  § (1) A  nyilvántartás az  eseti gondnok tekintetében a  következő adatokat és a  változás időpontjának 
megjelölésével az adatváltozásokat tartalmazza:
a) az eseti gondnok
aa) családi és utónevét,
ab) születési családi és utónevét,
ac) születési helyét és idejét,
ad) anyja születési családi és utónevét,
ae) lakcímét,
af ) személyi azonosítóját,
b) az eseti gondnok kijelöléséről szóló döntést és annak ügyszámát,
c) az eseti gondnok kijelöléséről szóló döntést hozó hatóság megnevezését,
d) azon ügycsoportot vagy ügycsoportokat, amelyben az eseti gondnok jogosult eljárni.
(2) A  nyilvántartás az  eseti gyám tekintetében a  következő adatokat és a  változás időpontjának megjelölésével 
az adatváltozásokat tartalmazza:
a) az eseti gyám
aa) családi és utónevét,
ab) születési családi és utónevét,
ac) születési helyét és idejét,
ad) anyja születési családi és utónevét,
ae) lakcímét,
af ) személyi azonosítóját,
b) az eseti gyám kijelöléséről szóló döntést és annak ügyszámát,
c) az eseti gyám kijelöléséről szóló döntést hozó hatóság megnevezését,
d) azon ügycsoportot vagy ügycsoportokat, amelyben az eseti gyám jogosult eljárni.
(3) Az (1)–(2) bekezdés b)–d) pontja szerinti adatokat a nyilvántartás közhitelesen tartalmazza.
142/C.  § Az  eseti gondnokot, illetve eseti gyámot kirendelő hatóság a  nyilvántartásba történő bejegyzés 
céljából a  döntését megküldi az  Országos Bírósági Hivatal (a  továbbiakban: nyilvántartást vezető szerv) részére. 
A nyilvántartásba az adatokat a nyilvántartást vezető szerv jegyzi be.
142/D.  § A  nyilvántartást vezető szerv az  ügyészség, a  nyomozó hatóság és az  előkészítő eljárást folytató szerv, 
illetve más közigazgatási szerv, a  közjegyző, a  bírósági végrehajtó, a  felszámoló részére a  közfeladataik ellátása 
érdekében, a közfeladat megjelölése mellett a nyilvántartáshoz ingyenesen közvetlen hozzáférést biztosít.”

 (8) A Gyvt.
a) 24. § (3) bekezdés c) pontjában a „két” szövegrész helyébe a „négy” szöveg,
b) 24. § (9) bekezdésében a „gyámhatóság” szövegrész helyébe a „kincstár” szöveg,
c) 69/C. § (3) bekezdésében az „évente” szövegrész helyébe a „kétévente” szöveg,
d) 98.  § (9)  bekezdésében az  „amelyet” szövegrész helyébe az  „amelyet – a  területi gyermekvédelmi 

szakszolgáltatás kivételével –” szöveg
lép.

 (9) Hatályát veszti a Gyvt.
a) 68/A. § (5) bekezdése,
b) 73. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „, és hogy a döntést megfellebbezték-e” szövegrész,
c) 128/A. § (2) bekezdésében az „elsőfokú” szövegrész,
d) 140. § (1) bekezdés d) pontja.

29. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

29. § (1) Az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi LXXVIII.  törvény (a  továbbiakban: Étv.) 59.  §-a 
a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A Nyilvántartáshoz az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény 
szerinti automatikus információelérési felületen keresztül hozzáfér
a) a környezet- és természetvédelmi hatóság a környezetkárosítást végzők beazonosítása érdekében,



9096 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 206. szám 

b) a  munkaügyi és munkavédelmi hatóság a  helyszíni munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzések végrehajtása 
céljából.”

 (2) Az Étv.
a) 2. § 2. pontjában az „illetőleg” szövegrész helyébe az „illetve” szöveg,
b) 48. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontjában a „kivéve, ha a döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá 

válik” szövegrész helyébe a „kivéve, ha a döntés azonnal végrehajthatóvá válik” szöveg,
c) 62.  § (1)  bekezdés 27.  pontjában a  „nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 

megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény” szövegrész helyébe „az Ngtv.” 
szöveg

lép.
 (3) Hatályát veszti az Étv.

a) 35. § (5) bekezdése,
b) 53/E. § (2) bekezdésében az „elsőfokú” szöveg,
c) 53/G. § (1) bekezdése,
d) 53/G. § (2) bekezdésében az „elsőfokú” szöveg,
e) 57/C. § (5) bekezdése,
f ) 57/E. §-a,
g) 57/F. § (3) bekezdése,
h) 58. § (3) bekezdésében az „, illetve azokkal összefüggésben keletkezett eljárások fellebbezésének” szöveg,
i) 59.  § (2)  bekezdés c)  pontjában az „a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala,” 

szöveg,
j) 60. § (5) bekezdése,
k) 60/D. §-a.

30. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

30. § (1) A  társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló 
1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 44/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  kincstár központi szerve a  42.  § (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott személyi adatok és a  TAJ-szám 
megjelölésével bejelentést tesz az  egészségbiztosítási szerv részére a  gyermekgondozást segítő ellátásban, 
gyermeknevelési támogatásban, fogyatékossági támogatásban részesülő személyekről az  ellátást megállapító 
határozat véglegessé válását és az  ellátás megszűnését követő 10 napon belül. Az  adatok átadásának módjáról 
a kincstár központi szerve és az egészségbiztosítási szerv megállapodást köt.”

 (2) Hatályát veszti a Tbj. 34. § (7) bekezdésében az „első fokú” szövegrész.

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

31. § (1) A  társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.  évi LXXXI.  törvény (a  továbbiakban: Tny.) 64.  § (8)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Ha a  nyugdíjas az  egészségi állapottól függő nyugellátás felülvizsgálata során az  egészségi állapot 
megállapításához szükséges egészségügyi iratokat a  nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv által megállapított 
határidőn belül nem küldi meg, a nyugellátást az erről szóló határozat keltét követő hónap első napjával meg kell 
szüntetni.”

 (2) A Tny. 96. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdés alapján nyilvántartásba vett adatokból
a) az  állami adóhatóság, valamint a  vámhatóság az  ellenőrzési feladatok érdekében a  (2)  bekezdés a)  pontja és 
d) pontja,
b) az  állami adóhatóság, az  önkormányzati adóhatóság az  adókötelezettség ellenőrzése és az  adóvégrehajtási 
eljárás lefolytatása érdekében, a  támogatás megállapítása és ellenőrzése érdekében a  (2)  bekezdés a)–d)  pontja 
szerinti adatok, a (2) bekezdés e) pontjából a rokkantság fokára vonatkozó adatok, valamint a (2) bekezdés f ) pontja,
c) az  egészségügyi ellátást nyújtó szerv, személy az  egészségügyi szolgáltatói feladatai ellátása érdekében 
a (2) bekezdés a)–e) pontja,
d) a cégbíróság a külön törvény,
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e) 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,
f ) a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium központi pénzügyi szerve tervezési és érdekvédelmi 
feladatok, valamint statisztikai célú adatfeldolgozás érdekében a Magyar Honvédség szociális gondoskodási körébe 
tartozók esetében a (2) bekezdés a), c), g) és h) pontja,
g) a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a támogatás megállapítása céljából a (2) bekezdés a)–d) és 
f ) pontja,
h) az egészségügyi államigazgatási szerv szervei egészségfejlesztési tevékenységük ellátása céljából a (2) bekezdés 
a)–e) pontja,
i) az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a pályakövetési rendszer működtetése céljából a (2) bekezdés 
d) pontja,
j) a  személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012.  évi XLI.  törvény 35/A.  §-ban meghatározott szervezet 
a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezmények ellenőrzése céljából a nyugdíjfolyósító szerv által kibocsátott 
utazási utalványban részesülő személyekre vonatkozóan a (2) bekezdés a) és h) pontja
szerinti adatok igénylésére jogosult.”

 (3) A Tny. 96. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  (2)  bekezdés alapján nyilvántartásba vett adatokból az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló törvény szerinti automatikus információelérési felületen keresztüli hozzáféréssel
a) a munkaügyi és munkavédelmi, a családtámogatási, a rehabilitációs, a szociális és a gyámügyi igazgatás szerve, 
valamint az  állami foglalkoztatási szerv az  ellátás megállapítása, folyósítása és ellenőrzése, illetve munkaügyi és 
munkavédelmi ellenőrzés céljából a (2) bekezdés a)–f ) és h) pontja,
b) a Családi Csődvédelmi Szolgálat a természetes személyek adósságrendezési eljárása céljából a (2) bekezdés a)–f ) 
és h) pontja,
c) az egészségbiztosítási szerv a jogszabályban meghatározott feladatai ellátásához a (2) bekezdés a)–e) és h) pontja
szerinti adatok lekérdezésére jogosult.”

 (4) A Tny. 96/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„96/C.  § (1) A  nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a  nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően három évvel köteles 
a 96/B. § (3) bekezdése szerinti értesítést hivatalból megküldeni a biztosítottnak, volt biztosítottnak.
(2) Nem kell az (1) bekezdés alapján hivatalból a 96/B. § (3) bekezdése szerinti értesítést megküldeni, ha
a) a biztosított, volt biztosított öregségi nyugdíjasnak minősül,
b) a biztosítottal, volt biztosítottal az egyeztetési eljárást öt éven belül már lefolytatták, vagy az egyeztetési eljárás 
folyamatban van, vagy
c) a  biztosított, volt biztosított részére öregségi nyugdíj, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, átmeneti 
bányászjáradék, táncművészeti életjáradék, vagy más, szolgálati idő és az  öregségi nyugdíj alapját képező havi 
átlagkereset alapján kiszámított ellátás megállapítása vagy nyugdíjbiztosítási átutalás iránti eljárás van folyamatban.
(3) Ha az  egyeztetési eljárás lezárását megelőzően a  biztosított, volt biztosított öregségi nyugdíj, korhatár 
előtti ellátás, szolgálati járandóság, átmeneti bányászjáradék, táncművészeti életjáradék, vagy más, a  szolgálati 
idő és az  öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset alapján kiszámított ellátás megállapítása vagy 
nyugdíjbiztosítási átutalás iránti kérelmet nyújt be, a  kérelem az  egyeztetési eljárás megindítása iránti kérelem 
visszavonásának minősül.”

 (5) A Tny. 91. § (4) bekezdésében az „elsőfokú” szövegrész helyébe az „ügyben eljárt” szöveg lép.
 (6) Hatályát veszti a Tny.

a) 76. §-ában az „elsőfokú” szövegrész,
b) 79. § (6) bekezdése,
c) 95. § (1) bekezdése,
d) 95/A. §-a,
e) 102/A. § (6) bekezdése.
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32. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

32. § (1) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 77. § (3) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival, az  üzemi balesettel, illetve a  baleseti táppénzzel kapcsolatos 
közigazgatási eljárások esetén a  közigazgatási pert a  foglalkoztató székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási 
szerv ellen kell megindítani, ha a döntést kifizetőhely hozta.”

 (2) Az Ebtv. 79. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv, az állami foglalkoztatási szerv, a rehabilitációs hatóság, a családtámogatási 
feladatokat ellátó szerv, a munkaügyi és munkavédelmi hatóság, valamint a szociális igazgatás szerve a rá vonatkozó 
törvényekben meghatározott célok és feltételek teljesülése esetén a  nyilvántartásba felvett adatok azon körét 
ismerheti meg – figyelemmel az  Eüak. rendelkezéseire is – az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló törvény szerinti automatikus információelérési felületen keresztüli hozzáféréssel, amely 
tevékenységéhez közvetlenül szükséges.”

 (3) Hatályát veszti az Ebtv.
a) 61. § (6) bekezdése,
b) 70. § (1) bekezdésében az „ , a kiadására irányuló eljárásban hozott döntés ellen nincs helye fellebbezésnek” 

szövegrész,
c) 76. §-a,
d) 80.  § (6)  bekezdésében a „A mulasztási bírságot kiszabó elsőfokú végzés ellen önálló fellebbezésnek van 

helye.” szövegrész.

33. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló  
1997. évi CXL. törvény módosítása

33. § (1) A  muzeális intézményekről, a  nyilvános könyvtári ellátásról és a  közművelődésről szóló 1997.  évi CXL.  törvény 
(a továbbiakban: Kultv.) a „Vegyes rendelkezések” alcíme a 99/B. §-t követően a következő 99/C. §-sal egészül ki:
„99/C.  § (1) E  törvénynek a  fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes 
törvények módosításáról szóló 2019.  évi CX.  törvénnyel (a  továbbiakban Módtv. 2.) módosított rendelkezéseit 
a Módtv. 2. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
(2) A kulturális javak visszaadására irányuló, a Módtv. 2. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban – az Ákr. 
143.  § (1)  bekezdésétől eltérően – az  Ákr. rendelkezései szerint kell eljárni, függetlenül attól, hogy mikor indult 
az eljárás.”

 (2) A Kultv. 92. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  e  törvény hatálya alá tartozó, központi költségvetési szervként működő intézmény kiadási előirányzata 
terhére a tulajdonosi joggyakorlásában álló gazdasági társaság részére költségvetési támogatást nyújthat.”

 (3) A Kultv.
a) 92.  § (4)  bekezdésében a „lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az  egyházak, vallásfelekezetek 

és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011.  évi CCVI.  törvény” szövegrész helyébe a  „lelkiismereti és 
vallásszabadság jogáról, valamint az  egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 
törvény” szöveg,

b) 92.  § (4)  bekezdésében az  „az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 
1997.  évi CXXIV.  törvény” szövegrész helyébe az „az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi 
feltételeiről szóló törvény” szöveg

lép.
 (4) Hatályát veszti a Kultv. 92/D. § a) pontja.

34. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

34. § (1) Az  ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997.  évi CXLI.  törvény (a  továbbiakban: Inytv.) 56.  § (2)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(2) A beadvány megtartja a benyújtás időpontjának megfelelő ranghelyét, ha az elutasításra a 39. § (3) bekezdése 
miatt került sor, és a  jogorvoslat során pótolták a  határozatban megjelölt hiányosságokat, vagy ha a  kérelem 
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visszautasítására a 39. § (4) bekezdés f ) pontjára tekintettel került sor, és a  jogorvoslat során a formanyomtatvány 
pótlásra került.”

 (2) Az Inytv. 72. § (1) bekezdése a következő f )–o) ponttal egészül ki:
[Az ingatlanügyi hatóság kérelemre, ha jogszabály másként nem rendelkezik, az  Elektronikus Kormányzati 
Gerinchálózaton (a továbbiakban: EKG) keresztül hozzáférést biztosít, hogy]
„f ) a  Kormány által a  lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátására kijelölt szerv a  lakáscélú 
állami támogatásokkal kapcsolatos, jogszabályban meghatározott feladatai ellátásához szükséges egyedi adatokat 
lekérdezze,
g) a  mezőgazdasági igazgatási szerv, a  környezet- és természetvédelmi hatóság és az  erdészeti hatóság 
a jogszabályban meghatározott feladatai ellátásához szükséges egyedi adatokat lekérdezze,
h) a  gyámhatóság a  gondnoksági ügyekben a  gondnokolt ingatlanvagyonának megismerése céljából szükséges 
egyedi adatokat lekérdezze,
i) a  szociális hatóság pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítása céljából szükséges egyedi adatokat 
lekérdezze,
j) az állami foglalkoztatási szerv az álláskeresési támogatás megállapításához szükséges egyedi adatokat lekérdezze,
k) a  munkaügyi és munkavédelmi hatóság a  munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzés és az  annak alapján induló 
hatósági eljáráshoz szükséges egyedi adatokat lekérdezze,
l) a  Családi Csődvédelmi Szolgálat a  természetes személyek adósságrendezési eljárásához szükséges egyedi 
adatokat lekérdezze,
m) a  kulturális örökség védelmével összefüggő feladatokat ellátó, kormányrendeletben meghatározott eljáró 
hatóság a jogszabályban meghatározott feladatai ellátásához szükséges egyedi adatokat lekérdezze,
n) az építésügyi és építésfelügyeleti hatóság a jogszabályban meghatározott feladatai ellátásához szükséges egyedi 
adatokat lekérdezze,
o) a  fővárosi és megyei kormányhivatal személyiadat- és lakcímnyilvántartási feladatkörében eljáró járási (fővárosi 
kerületi) hivatala, a kormányablak a jogszabályban meghatározott feladatai ellátásához szükséges egyedi adatokat 
lekérdezze.”

 (3) Az Inytv. 61/B. § (3) és (4) bekezdésében az „az elsőfokú döntést” szövegrész helyébe az „a döntést” szöveg lép.
 (4) Hatályát veszti az Inytv.

a) 47. § (4) bekezdése,
b) 52. § (1) bekezdés l) pontja,
c) 52. § (7) és (8) bekezdése,
d) 56. § (5) bekezdése,
e) 57. §-a,
f ) 61/B. § (1) bekezdésében az „elsőfokú” szövegrész,
g) 64. § (4) bekezdése,
h) 85–88. §-a,
i) 94. § (1)–(10) bekezdése.

35. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

35. § (1) Az  egészségügyről szóló 1997.  évi CLIV.  törvény (a  továbbiakban: Eütv.) 108/A.  § (2)  bekezdése a  következő 
d) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés alapján egészségügyi szolgáltatóként az a személy vagy szervezet működhet, aki vagy amely]
„d) családvédelmi szolgálat keretében nyújt egészségügyi ellátást.”

 (2) Az Eütv. 237/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„237/A. § Az egészségügyi szakértői tevékenység folytatására irányuló szándék bejelentésével egyidejűleg a külön 
jogszabályban meghatározott szerv részére – az  egészségügyért felelős miniszternek az  adópolitikáért felelős 
miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletében meghatározott – igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.”

 (3) Az Eütv.
a) 247. § (2) bekezdés g) pont gg) alpontjában a „szakértői tevékenység végzésére jogosító engedély kiadásával, 

illetve bejelentés megtételével összefüggő eljárás részletes szabályait, az engedélyezési és bejelentési eljárás 
részletes szabályait,” szövegrész helyébe a „szakértői tevékenység bejelentésének megtételével összefüggő 
eljárás részletes szabályait, a bejelentési eljárás részletes szabályait,” szöveg,
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b) 247.  § (5)  bekezdés c)  pont cf )  alpontjában a „szakértők tevékenységének engedélyezéséért” szövegrész 
helyébe a „szakértői tevékenység folytatására irányuló szándék bejelentéséért” szöveg

lép.

36. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása

36. § (1) A  fogyasztóvédelemről szóló 1997.  évi CLV.  törvény (a  továbbiakban: Fgytv.) 46.  § (2c)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(2c) A (2b) bekezdésben foglalt vélelem megdöntése iránt kérelmet terjeszthet elő az ügyfél. A kérelemben elő kell 
adni azokat a tényeket, illetve körülményeket, amelyek a képviseleti jogosultság hiányát valószínűsítik.”

 (2) Hatályát veszti az Fgytv.
a) 49. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „első fokú” szövegrész,
b) 51. § (6) bekezdés nyitó szövegrészében a „hatósági döntés vagy” szövegrész,
c) 51. § (6) bekezdés b) pontjában a „hatósági döntést vagy” szövegrész.

37. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló  
1998. évi XXVI. törvény módosítása

37. §  Hatályát veszti a  fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998.  évi XXVI.  törvény 
29/B. §-ában az „első- és másodfokon” szövegrész.

38. A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosítása

38. §  Hatályát veszti a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 3. § (5) bekezdésében az „elsőfokú” 
szövegrész.

39. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosítása

39. § (1) Az  állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.  évi XXVIII.  törvény (a  továbbiakban: Ávt.) 46.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„46.  § Az  állatvédelmi hatósági hatáskörben eljáró települési önkormányzat jegyzőjének, fővárosban a  kerületi 
önkormányzat jegyzőjének, a  Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a  fővárosi 
főjegyzőnek döntésével szemben nincs helye fellebbezésnek.”

 (2) Az Ávt.
a) 21.  § (1) és (2)  bekezdésében, 21.  § (7)  bekezdés nyitó szövegrészében, 21.  § (8)  bekezdésében, 

23.  § (1)  bekezdésében, 40.  § (5)  bekezdésében a  „természetvédelmi hatóság” szövegrész helyébe 
az „állategészségügyi hatóság” szöveg,

b) 21. § (3) bekezdésében, 22. § (1) és (2) bekezdésében a „természetvédelmi hatóságnak” szövegrész helyébe 
az „állategészségügyi hatóságnak” szöveg,

c) 23.  § (2)  bekezdésében a „természetvédelmi hatóság” szövegrészek helyébe az „állategészségügyi hatóság” 
szöveg

lép.

40. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

40. § (1) A  családok támogatásáról szóló 1998.  évi LXXXIV.  törvény (a  továbbiakban: Cst.) 11.  § (3)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(3) A  tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekre tekintettel vagy személy részére járó magasabb 
összegű családi pótlék annak a  hónapnak a  végéig jár, ameddig a  betegség, súlyos fogyatékosság fennállását 
igazolták. Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeknél, ha állapota végleges, 18.  éves koráig újabb 
igazolás benyújtására nincs szükség.”

 (2) A Cst. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Ha az  óvodai nevelésben való részvételre kötelezett, a  tanköteles, vagy a  tankötelezettsége megszűnését 
követően nevelési-oktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermek (személy) – a  (2)  bekezdés szerinti 
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kivétellel – az  óvodai nevelésben való részvételi kötelezettségét megszegi, vagy a  kötelező tanórai foglalkozások 
tekintetében igazolatlanul mulaszt, a nevelési-oktatási intézmény vezetője
a) az  adott nevelési évben igazolatlanul mulasztott ötödik óvodai nevelési nap vagy az  adott tanítási évben 
igazolatlanul mulasztott tizedik kötelező tanórai foglalkozás után felhívja a családi pótlék jogosultját a b) pontban 
meghatározott jogkövetkezményre,
b) az  adott nevelési évben igazolatlanul mulasztott huszadik óvodai nevelési nap vagy az  adott tanítási évben 
igazolatlanul mulasztott ötvenedik kötelező tanórai foglalkozás után kezdeményezi a  családtámogatási ügyben 
eljáró hatóságnál az ellátás szüneteltetését.
(1a) A  nevelési-oktatási intézmény vezetője az  (1)  bekezdésben foglalt felhívásokat tájékoztatásul megküldi 
a gyámhatóság részére is.”

 (3) A Cst. 49/C. § (2) bekezdése a következő i)–o) ponttal egészül ki:
(Az egységes szociális nyilvántartásból)
„i) a Családi Csődvédelmi Szolgálat a természetes személyek adósságrendezési eljárásához szükséges adatokat,
j) a pártfogó felügyelői szolgálat a pártfogó felügyelői feladatok végrehajtásához szükséges adatokat,
k) az egészségbiztosítási szerv az egészségbiztosító szak- és pénzügyi ellenőrzése érdekében szükséges adatokat,
l) a  nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a  nyugellátás megállapítása, egyeztetési eljárás lefolytatása érdekében 
szükséges adatokat,
m) az  állami foglalkoztatási szerv a  gyermekek után járó támogatások lekérdezése, nyilvántartásba vétel, ellátás 
megállapítása érdekében szükséges adatokat,
n) az áldozatsegítő szolgálat az áldozatsegítő támogatások engedélyezéséhez szükséges adatokat,
o) a jogi segítségnyújtó szolgálat a jogi segítségnyújtási támogatások engedélyezéséhez szükséges adatokat”
(közvetlen lekérdezéssel díjmentesen elérheti.)

 (4) A  Cst. 49/C.  § (2)  bekezdés b)  pontjában a „fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala” 
szövegrész helyébe a  „fővárosi és megyei kormányhivatal, a  fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi 
kerületi) hivatala, valamint a kormányablak” szöveg lép.

 (5) Hatályát veszti a Cst. 44. § (1) bekezdése.

41. A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 
szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosítása

41. §  A nemdohányzók védelméről és a  dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló  
1999. évi XLII. törvény 2. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Az  (5) bekezdés d) és e) pontja szerinti esetekben zárt légterű dohányzóhely az egészségügyi államigazgatási 
szerv előzetes engedélyével, illetve kormányrendeletben meghatározott esetekben bejelentést követően jelölhető 
ki. Az egészségügyi államigazgatási szerv a dohányzóhely kijelölését abban az esetben engedélyezi, ha az megfelel 
az  (5)  bekezdés d) és e)  pontjában, valamint a  (7) és (8)  bekezdésben fogalt követelményeknek. Az  egészségügyi 
államigazgatási szervnek a  dohányzóhely kijelölésének engedélyezésére, bejelentésére irányuló eljárásáért 
az  egészségügyért felelős miniszternek az  adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletében 
meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.”

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

42. § (1) A  közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999.  évi LXXXIV.  törvény (a  továbbiakban: Kknyt.) 19.  § (2)  bekezdése 
a következő h)–k) ponttal egészül ki:
(A nyilvántartásból adatot igényelhetnek:)
„h) a  kereskedelmi hatóság az  utazásszervezői tevékenységgel összefüggő eljárások és az  azokkal kapcsolatos 
ellenőrzési feladatok ellátásához a 9. § (1) bekezdésében foglalt adatokat,
i) a  szociális hatóság a  pénzbeli és természetbeni ellátások megállapításához a  9.  § (1)  bekezdésében foglalt 
adatokat,
j) a  Családi Csődvédelmi Szolgálat a  természetes személyek adósságrendezési eljárásához a  9.  §  
(1)–(1b) bekezdésében foglalt adatokat,
k) a  környezet- és természetvédelmi hatóság a  környezetkárosítást végzők beazonosítása érdekében a  9.  § 
(1) bekezdésében foglalt adatokat.”
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 (2) A Kknyt.
a) 14. § (2) bekezdés c) pontjában a „h) pontjában” szövegrész helyébe az „a) pont ah) alpontjában” szöveg,
b) 14. § (2) bekezdés f ) pontjában a „biztosító” szövegrész helyébe a „biztosító elektronikus úton” szöveg,
c) 14/A. § b) pontjában a „rendőrhatóság” szövegrész helyébe a „rendőrhatóság elektronikus úton” szöveg,
d) 16. § (2) bekezdésében a „közlekedési igazgatási hatóságtól” szövegrész helyébe a „nyilvántartótól” szöveg,
e) 19.  § (1)  bekezdés t)  pontjában a „személyazonosság ellenőrzése és az  elhunyt személy személyazonosság 

igazolására alkalmas okmányának bevonása” szövegrész helyébe a „személyazonosság ellenőrzése, az elhunyt 
személy személyazonosság igazolására alkalmas okmányának bevonása, vagy a  névváltozási eljárással 
összefüggő feladatainak ellátása” szöveg

lép.

43. A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítása

43. §  A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 9. §-a a következő f ) ponttal egészül ki:
(A gazdasági kamarák a gazdaság fejlesztésével összefüggésben)
„f ) a munkaügyi előírások végrehajtásának elősegítését szolgáló tájékoztató, felvilágosító tevékenységet végeznek.”

44. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény módosítása

44. § (1) A  kémiai biztonságról szóló 2000.  évi XXV.  törvény (a  továbbiakban: Kbtv.) 33/A.  § (1)–(2)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) A szolgáltató köteles az egészségügyi kártevőirtó tevékenység folytatására irányuló szándékát az egészségügyi 
államigazgatási szervnek bejelenteni.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti tevékenységet folytató szolgáltatónak meg kell felelnie az  e  törvény felhatalmazása 
alapján kiadott miniszteri rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek. Az  egészségügyi államigazgatási szerv 
a  bejelentés alapján nyilvántartásba veszi a  szolgáltatót, és a  nyilvántartásba vételtől számított 30 napon belül 
ellenőrzi a  szolgáltatónál a  folyatni kívánt tevékenység jogszabályoknak való megfelelőségét. A  tevékenység 
gyakorlásának feltétele az egészségügyi államigazgatási szerv megfelelőségi nyilatkozata.”

 (2) A Kbtv. 33/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  egészségügyi államigazgatási szerv az  egészségügyi kártevőirtó tevékenységet folytató szolgáltatókról 
nyilvántartást vezet, amely – ha a  szolgáltató egyéni vállalkozó – tartalmazza a  szolgáltató természetes 
személyazonosító adatait, továbbá a  tevékenység végzésére jogosult személy természetes személyazonosító 
adatait. A nyilvántartásból kizárólag az e tevékenység végzésére való jogosultság igazolása céljából szolgáltatható 
adat.”

 (3) A Kbtv. 33/A. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  egészségügyi államigazgatási szerv a  szolgáltató adataiban történt változás bejelentését követő 15 napon 
belül a kártevőirtó tevékenység ellátását megtiltja, ha annak jogszabályban meghatározott feltételei már nem állnak 
fenn.”

 (4) Hatályát veszti a  Kbtv. 34.  § (4)  bekezdés a)  pont ac)  alpontjában az  „az e  tevékenységre jogosító engedély 
kiadásának rendjét,” szövegrész.

45. A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása

45. § (1) A  víziközlekedésről szóló 2000.  évi XLII.  törvény (a  továbbiakban: Vkt.) 7.  § (2)  bekezdés a)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(Nem kell nyilvántartásba venni:)
„a) a csónakot,”

 (2) A Vkt. 9. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Az úszólétesítményt a lajstromból törölni kell, ha)
„f ) a hajózási hatóság megállapítja, hogy az a mérete alapján nem nyilvántartásra kötelezett.”

 (3) A Vkt. 9. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az  (1)  bekezdés f )  pontja szerinti esetben a  hajózási hatóság igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének 
mellőzésével, hivatalból jár el.”
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 (4) Hatályát veszti a Vkt.
a) 4. § (7) bekezdése,
b) 5/C. §-a.

46. A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény módosítása

46. §  Hatályát veszti a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 7. § (1a) bekezdése.

47. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása

47. § (1) A  kulturális örökség védelméről szóló 2001.  évi LXIV.  törvény (a  továbbiakban: Kötv.) 23/G.  § (2)–(4)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A kiemelt nagyberuházás esetén a jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv gondoskodik
a) a megelőző feltárás, valamint
b) a kivitelezés során ellátandó régészeti megfigyelés és szükség esetén régészeti bontómunka
elvégzéséről, és e  feladatokra vonatkozó szerződést a  beruházóval a  22.  § (11)  bekezdésében meghatározott  
15 napos határidőn belül megköti.
(3) A (2) és (4) bekezdésben meghatározott feladatok elvégzésébe jogszabályban meghatározott módon bevonható
a) a gyűjtőterületén érintett megyei hatókörű városi múzeum, Budapesten a Budapesti Történeti Múzeum,
b) a gyűjtőterületén érintett területi múzeum, vagy
c) a feltárásra jogosult intézmény vagy szervezet.
(4) Amennyiben a  jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv régészeti feladatellátással kapcsolatos 
megkeresésére a (3) bekezdésben megjelölt intézmény vagy szervezet öt napon belül nem válaszol, a jogszabályban 
kijelölt örökségvédelmi szerv közvetlenül gondoskodik a régészeti feladatellátásról.”

 (2) A Kötv. 72. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) A  hatóság a  71.  § (1)  bekezdése szerinti védettség tényére vonatkozó adatok átadásához az  elektronikus 
ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti automatikus információelérési 
felületet biztosít az  építésügyi és építésfelügyeleti hatóságnak az  építésfelügyeleti ellenőrzés, szabálytalan építési 
tevékenységgel kapcsolatos építésrendészeti eljárás lefolytatása céljából.”

 (3) A Kötv. 61/C. § (2) bekezdésében az „augusztus” szövegrész helyébe a „január” szöveg lép.
 (4) Hatályát veszti a Kötv.

a) 61/J. § (2) bekezdés a) pontjában a „vagy egyéni vállalkozói igazolvány számát” szövegrész,
b) 75/C. §-a.

48. A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba 
hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény módosítása

48. § (1) A  növényfajták állami elismeréséről, valamint a  szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 
2003. évi LII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 15. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) E  törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott esetben szőlő-, gyümölcs- és 
erdészeti szaporítóanyag, valamint zöldségpalánta előállítására és forgalomba hozatalára irányuló tevékenységet 
az  folytathat, aki megfelel az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott feltételeknek 
és rendelkezik a  tevékenység végzéséhez szükséges, a  növénytermesztési hatóság által kiadott engedéllyel. 
Dísznövény-szaporítóanyag előállítására és forgalomba hozatalára irányuló tevékenységet az  folytathat, aki 
megfelel az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott feltételeknek és a tevékenység 
megkezdését a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény 
szerint bejelentette a növénytermesztési hatóságnak.”

 (2) Az Nsztv. 23. § (2) bekezdése a következő a) ponttal egészül ki:
(A növénytermesztési hatóság)
„a) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint eljár a
aa) dísznövény-szaporítóanyagok előállításának és forgalomba hozatalának,
ab) dísznövény-szaporítóanyagot előállító faiskola és palántanevelő üzem létesítésének
bejelentése esetén.”
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 (3) Az Nsztv. 30. § (1) bekezdés d) pontjában a „15. § (9)” szövegrész helyébe a „15. § (7), (9)” szöveg lép.
 (4) Hatályát veszti az Nsztv.

a) 23. § (2) bekezdés h) pont hg) alpontjában a „dísznövény-,” szövegrész,
b) 23. § (4) bekezdése.

49. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosítása

49. §  Hatályát veszti a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény 9. § (4a) bekezdése.

50. A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 
2003. évi CXXVIII. törvény módosítása

50. §  Hatályát veszti a  Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló  
2003. évi CXXVIII. törvény 9. § (1) bekezdésében az „első fokon” szövegrész.

51. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosítása

51. § (1) A  mozgóképről szóló 2004.  évi II.  törvény (a  továbbiakban: Mktv.) 35/A.  § (3)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(3) A  tizenhatodik életévét be nem töltött személy filmipari tevékenység során történő foglalkoztatásának 
bejelentésekor a  gyámhatóság vizsgálni köteles a  filmalkotás tartalmát, jellegét és a  fiatal munkavállalóra 
gyakorolt lehetséges hatásait. A tevékenységet nem lehet kizárólag azon az alapon határozatban megtiltani, hogy 
a  foglalkoztatni kívánt fiatal munkavállaló életkora nem egyeztethető össze a  készülő filmalkotás 21.  § szerinti 
korhatár besorolásával.”

 (2) Hatályát veszti az Mktv. 35. § (4) bekezdésében az „Az eljárásban nincs helye fellebbezésnek.” szövegrész.

52. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény módosítása

52. §  A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény
a) 11.  § (1)  bekezdésében a  „fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalával 

(a továbbiakban: járási hivatal)” szövegrész helyébe a „bírósággal” szöveg,
b) 28. § (2) bekezdésében az „az járási hivataltól” szövegrész helyébe az „a bíróságtól” szöveg,
c) 28. § (3) bekezdésében az „az járási hivatal” szövegrész helyébe az „a bíróság” szöveg
lép.

53. A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló  
2005. évi CXXXV. törvény módosítása

53. §  Hatályát veszti a  bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az  állami kárenyhítésről szóló 2005.  évi  
CXXXV. törvény
a) 15. § (4a) bekezdése,
b) 37. § (4) bekezdése.

54. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló  
2006. évi V. törvény módosítása

54. §  Hatályát veszti a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 102. § 
(3) bekezdés d) pontja.
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55. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról 
és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosítása

55. § (1) A  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006.  évi LIII.  törvény (a  továbbiakban: Ngtv.) 11/B.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(1) Kiemelten közérdekű beruházás esetében a  Kormány rendeletben állapíthatja meg a  kiemelten közérdekű 
beruházás helyszínére és közvetlen környezetére vonatkozóan
a) a sajátos településrendezési és beépítési szabályokat, valamint a beruházással érintett építményekre vonatkozó 
egyedi építési követelményeket,
b) a sajátos telekalakítási követelményeket,
c) az egyedi településképi követelményeket,
d) az egyedi örökségvédelmi szabályokat,
e) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. §-a szerinti környezetvédelmi és fás 
szárú növények védelmére vonatkozó előírásokat.”

 (2) Az Ngtv. 11/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kormány a 11/B. § (1) bekezdése szerinti követelmények meghatározásával együtt rendeletben határozhatja 
meg
a) az építésügyi hatósági eljárások – közműegyeztetésekre is kiterjedő –,
b) a telekalakítási hatósági eljárás,
c) a tűzvédelmi hatósági eljárások,
d) a településképi véleményezési és bejelentési eljárás,
e) az örökségvédelmi hatósági eljárások,
f ) a környezetvédelmi és a fás szárú növények védelmére vonatkozó hatósági eljárások
ágazati jogszabályban foglaltaktól eltérő különös eljárási szabályait.”

 (3) Hatályát veszti az Ngtv.
a) 1/A. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „első fokon” szövegrész,
b) 1/A. § (1) bekezdés a) pontjában az „elsőfokú” szövegrész.

56. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosítása

56. §  Hatályát veszti a  menedékjogról szóló 2007.  évi LXXX.  törvény 80/C.  § (7)  bekezdésében a  „határozat ellen 
fellebbezésnek helye nincs, a” szövegrész.

57. A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosítása

57. § (1) A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Kstv.) 2. §-a a következő s) ponttal egészül ki:
(Ingatlant kisajátítani a 3. § szerinti feltételek fennállása esetén, a 4. és 5. § szerinti esetekben, az alábbi közérdekű célokra 
lehetséges:)
„s) kulturális infrastruktúra fejlesztése.”

 (2) A Kstv. 4. § (1) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki:
(A 2. § szerinti közérdekű célokra az alábbi esetekben lehetséges kisajátítás:)
„p) kulturális infrastruktúra fejlesztése keretében a  muzeális intézményekről, a  nyilvános könyvtári ellátásról és 
a  közművelődésről szóló 1997.  évi CXL.  törvény szerinti muzeális intézmény, könyvtár, közművelődési intézmény 
vagy közösségi színtér létesítése céljából.”

58. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosítása

58. § (1) A  termőföld védelméről szóló 2007.  évi CXXIX.  törvény (a  továbbiakban: Tfvt.) 49.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„49. § (1) A talajvédelmi hatóság engedélye szükséges:
a) szennyvíz, szennyvíziszap és szennyvíziszap komposzt mezőgazdasági felhasználásához,
b) nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék termőföldön történő felhasználásához,
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c) mezőgazdasági termelés során keletkező nem veszélyes hulladék termőföldön történő felhasználásához, kivéve 
a mezőgazdasági táblán keletkező növényi maradványokat.
(2) A  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint 
a talajvédelmi hatóságnak történő bejelentéssel történhet:
a) talajjavítás,
b) mezőgazdasági célú tereprendezés,
c) a  36.  § (2)  bekezdés c)  pontjában meghatározott talajvédelmi műszaki beavatkozások, létesítmények 
megvalósítása, amennyiben az nem tartozik más hatóság hatáskörébe.
(3) Az  (1)  bekezdés a)–c)  pontja esetén, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az  engedély legfeljebb öt évre 
adható meg, amelynek letelte után a tevékenység ismételten ötévi időtartamra engedélyezhető a külön jogszabály 
szerinti ellenőrző vizsgálatok alapján.
(4) Az (1) bekezdés a)–b) pontjában írt tevékenységek engedélyezéséhez a földügyért felelős miniszter rendeletében 
meghatározott talajvédelmi terv is szükséges. Az  (1)  bekezdés c)  pontjában meghatározott tevékenység 
engedélyezése a  földügyért felelős miniszter rendelete szerinti talajvizsgálat, továbbá a  felhasználni kívánt, 
az (1) bekezdés c) pontja szerinti hulladék beltartalmára vonatkozó vizsgálat alapján történik.
(5) A  (2)  bekezdés szerinti bejelentéshez csatolni szükséges a  földügyért felelős miniszter rendeletében 
meghatározott talajvédelmi tervet, továbbá a  (2)  bekezdés b)–c)  pontjában írt tevékenységhez kiviteli terv is 
szükséges.
(6) A  (2)  bekezdés a)  pontjában írt tevékenység esetén, amennyiben az  ügyfél az  érintett termőföldnek nem 
földhasználója, úgy a tevékenység engedélyezéséhez a földhasználó hozzájárulása szükséges.
(7) Az (1) bekezdés a)–b) és a (2) bekezdés b)–c) pontjában írt tevékenység esetén, amennyiben az ügyfél az érintett 
termőföldnek
a) nem tulajdonosa, de földhasználója, úgy a tulajdonos,
b) nem tulajdonosa és nem földhasználója, úgy mindkettő,
c) tulajdonosa, de nem földhasználója, úgy a földhasználó
hozzájáruló nyilatkozata is szükséges a tevékenység engedélyezéséhez.
(8) A  használatban nem megosztott közös tulajdonban álló ingatlan esetén tulajdonosi hozzájárulásnak minősül 
a többségi tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonostársak hozzájárulása.”

 (2) A Tfvt.
a) 15/C. §-ában a „9–13/A. §-ban” szövegrész helyébe a „9–13. §-ban” szöveg,
b) 18. § (1) bekezdésében, 30/A. § (1) bekezdésében az „Az első fokon” szövegrész helyébe az „A” szöveg,
c) 26. § (4a) bekezdésében a „hatóságnak a kormányhivatal útján felterjesztett” szövegrész helyébe a „hatóság” 

szöveg
lép.

 (3) Hatályát veszti a Tfvt.
a) 13/A. §-a,
b) 15/B. § (7) bekezdésében az „első fokú” szövegrész,
c) 18.  § (1)  bekezdésében az  „, valamint a  földvédelmi eljárásban igénybe vehető valamennyi jogorvoslati 

eljárásért” szövegrész,
d) 22. § (6) és (8) bekezdésében az „elsőfokú” szövegrész,
e) 26. § (1) bekezdésében az „(a továbbiakban: kormányhivatal)” szövegrész,
f ) 26. § (9) bekezdésében az „a kormányhivatal útján” szövegrész,
g) 30/A. § (1) bekezdésében az „, valamint a földminősítési eljárásban igénybe vehető valamennyi jogorvoslati 

eljárásért” szövegrész,
h) 64/B. §-a.

59. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

59. §  A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény
a) 88.  § (2)  bekezdésében a „területi műszaki biztonsági hatósághoz” szövegrész helyébe a „Magyar Mérnöki 

Kamarához (a továbbiakban: MMK)” szöveg,
b) 88. § (2) bekezdésében a „műszaki biztonsági hatóság” szövegrész helyébe az „az MMK” szöveg,
c) 88. § (3) bekezdésében az „a műszaki biztonsági hatóság” szövegrész helyébe az „az MMK” szöveg,
d) 88. § (3a) bekezdésében az „A műszaki biztonsági hatóság” szövegrész helyébe az „Az MMK” szöveg,
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e) 88. § (3a) bekezdésében az „a műszaki-biztonsági hatóság” szövegrész helyébe az „az MMK” szöveg,
f ) 133. § (2) bekezdés 6. pontjában az „a kérelemre indult eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak és 

a gázszerelők bejelentése esetén fizetendő díj” szövegrész helyébe az „a kérelemre indult eljárásért fizetendő 
igazgatási szolgáltatási díj” szöveg

lép.

60. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása

60. § (1) Az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.  évi XLVI.  törvény (a  továbbiakban: Éltv.) 18.  § 
(5b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5b) A sertés tartásával és szállításával összefüggő valamennyi bejelentési kötelezettségét az állattartónak a tartási 
helyek és tenyészetek összerendeléséről történő értesítést követő három hónap elteltét követően elektronikus úton 
kell teljesítenie az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv felé.”

 (2) Az Éltv. 38/A. §-a a következő (3c) bekezdéssel egészül ki:
„(3c) A  FELIR működtetője jogosult a  működésével és szolgáltatási tevékenységével kapcsolatos adatokat is 
a FELIR-ben kezelni.”

 (3) Az Éltv. 38/A. §-a a következő (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4b) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az egyéni vállalkozók nyilvántartásából az (1) bekezdésben meghatározott 
feladata ellátása céljából a  FELIR-ben nyilvántartott egyéni vállalkozó ügyfél az  egyéni vállalkozóról és az  egyéni 
cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 11. § b)–k) pontjában meghatározott adatok igénylésére jogosult.”

 (4) Az Éltv. 38/A. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki.
„(14) A  Földmegfigyelési Operatív Központ folyamatos és térítésmentes, elektronikus hozzáférést biztosít 
a  Földmegfigyelési Információs Rendszer adatbázisához az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv számára a  FELIR 
működtetésével összefüggő feladatainak ellátása érdekében.”

 (5) Az Éltv. 38/B. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) Az  e  törvény, illetve a  38/A.  § (3a)  bekezdésében megjelölt törvények hatálya alá tartozó tevékenység 
végzéséhez szükséges, e  törvényben vagy külön jogszabályban meghatározott, nyilvántartásba vételi vagy 
engedélyezési eljárást csak FELIR azonosítóval rendelkező ügyfél kezdeményezhet.”

 (6) Az Éltv. 38/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Amennyiben az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az  (1) és a  (3)  bekezdés szerinti adatokban bekövetkezett 
változásról tudomást szerez – és az  ügyfél a  (4)  bekezdés szerinti kötelezettségének nem tett eleget – 
a megváltozott adatokat hivatalból vezeti át a FELIR-ben.”

 (7) Az Éltv. a következő 39/A. §-sal egészül ki:
„39/A.  § Ha az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv országos illetékességgel eljárva hozott döntést, a  döntésével 
szemben indított közigazgatási perben a Fővárosi Törvényszék kizárólagosan illetékes.”

 (8) Az Éltv.
a) 33. § b) pont bb) alpontjában az „állati” szövegrész helyébe az „e törvény hatálya alá tartozó” szöveg,
b) 34.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében az „engedélyezi vagy nyilvántartásba veszi” szövegrész helyébe 

az „engedélyezi vagy bejelentés alapján nyilvántartásba veszi” szöveg,
c) 64. § (8) bekezdésében az „az elsőfokú” szövegrész helyébe az „a” szöveg
lép.

61. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló  
2008. évi XLVIII. törvény módosítása

61. §  A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.  évi XLVIII.  törvény 24.  §-a 
a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az 5. § (1) bekezdésében és a 21. §-ban foglalt rendelkezések megsértése esetén fogyasztóvédelmi hatóságként 
a Szerencsejáték Felügyelet jár el.”
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62. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló  
2008. évi XCIX. törvény módosítása

62. §  Hatályát veszti az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi 
XCIX. törvény 6. § (2) bekezdése.

63. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 
módosítása

63. § (1) Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 15. § 
(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  engedélyköteles erdészeti létesítmények, valamint az  erdei legeltetés céljából létesített villanypásztor 
kivételével, az  erdészeti létesítmény létesítését, bővítését, korszerűsítését, megszüntetését vagy rendeltetésének 
megváltoztatását annak megkezdése előtt legkésőbb 21 nappal előzetesen be kell jelenteni az  erdészeti hatóság 
részére.”

 (2) Az Evt. 39. § (3) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(Az erdészeti hatóság térítésmentesen elektronikus hozzáférést biztosít)
„i) a környezet- és természetvédelmi hatóság részére az erdészeti hatósági eljárásban természetvédelmi szakkérdés 
vizsgálata, valamint az  erdőgazdálkodási tevékenységek természetvédelmi szempontú korlátozása érdekében 
szükséges erdők”
(Adattárban nyilvántartott adataihoz.)

 (3) Az Evt. 63. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  erdőből erdei avar vagy a  talaj humuszos termőrétegének összegyűjtése és elszállítása tilos. Akácmag 
gyűjtése az  erdészeti hatósághoz a  gyűjtést megelőző legalább 30 nappal korábban történő bejelentéssel 
lehetséges.”

 (4) Az Evt. „A faanyag származásának igazolása” alcíme a következő 90/N. §-sal egészül ki:
„90/N. § Az erdészeti hatóság faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete keretében hozott döntésével szemben 
indított közigazgatási perben a Fővárosi Törvényszék kizárólagosan illetékes.”

 (5) Hatályát veszti az Evt.
a) 18/A. §-a,
b) 43. § (1)–(3) bekezdése,
c) 76/A. § (3) bekezdésében a „fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilváníthatja, és azt” szövegrész,
d) 105/C. §-át megelőző alcím címében az „elsőfokú és másodfokú” szövegrész,
e) 105/C. (1) bekezdés a) pontjában az „elsőfokú” szövegrész,
f ) 105/C. § (1) bekezdés b) pontja,
g) 105/D. (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „elsőfokú eljárásban” szövegrész.

64. 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

64. § (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.) 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  11.  § (2)  bekezdés e)  pontja szerinti járművezetéstől eltiltás leteltének napját, a  végrehajtását befolyásoló 
tényeket és ezek fennállásának időtartamát a közlekedési hatóság közli a bűnügyi nyilvántartó szervvel, ha a vezetői 
engedély visszavonásáról a közlekedési igazgatási hatóság intézkedett.”

 (2) A Bnytv. 17. § (7a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7a) A  16.  § (2)  bekezdés k)  pontja szerinti járművezetéstől eltiltás leteltének napját, a  végrehajtást befolyásoló 
tényeket és ezek fennállásának időtartamát a közlekedési hatóság közli a bűnügyi nyilvántartó szervvel, ha a vezetői 
engedély visszavonásáról a közlekedési igazgatási hatóság intézkedett.”

 (3) A Bnytv. 72. §-a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) A  hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérelmet a  kérelmező a  személyazonosság igazolására 
alkalmas hatósági igazolványa birtokában, elektronikus ügyintézési ponton keresztül is előterjesztheti.”
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 (4) A  Bnytv. 72.  § (1)  bekezdésében az  „ügyfélszolgálaton személyesen” szövegrész helyébe az  „ügyfélszolgálaton, 
valamint a kormányablakban személyesen” szöveg lép.

65. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény módosítása

65. § (1) A  kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009.  évi LXII.  törvény (a  továbbiakban: Kgfbtv.) 47.  §-a 
a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  kötvénynyilvántartás a  46.  § (2)  bekezdésében meghatározott adatokat automatikusan és díjmentesen 
szolgáltatja a Kknyt. szerinti járműnyilvántartásnak.”

 (2) A Kgfbtv.
a) 45. § (1) bekezdésében a „forgalmi engedélybe történő üzembentartói adat bejegyzése” szövegrész helyébe 

a „44. §-ban meghatározott közlekedési igazgatási eljárásokban” szöveg,
b) 49. § (1) bekezdésében a „15 napon belül” szövegrész helyébe a „3 napon belül” szöveg
lép.

66. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló  
2009. évi LXXVI. törvény módosítása

66. § (1) A  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009.  évi LXXVI.  törvény 
(a továbbiakban: Szolgtv.)
a) 23.  § (1)  bekezdésében a „haladéktalanul” szövegrész helyébe az „indokolt esetben (hivatali eljárás során 

történt tudomásszerzés vagy a hatóság általános ismeretei szerinti szükségesség alapján)” szöveg,
b) 27. § (1) bekezdésében az „a bejelentés alapján folytatott ellenőrzési” szövegrész helyébe az „az ellenőrzési” 

szöveg
lép.

 (2) Hatályát veszti a Szolgtv. 14. § nyitó szövegrészében az „elsőfokú” szövegrész.

67. A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosítása

67. §  Hatályát veszti a  pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009.  évi LXXXV.  törvény 18.  § (1)  bekezdés 
c) pontjában a „vagy az egyéni vállalkozói igazolvány,” szövegrész.

68. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény módosítása

68. § (1) Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evectv.) „A nyilvántartást 
vezető szerv és a Hatóság feladatai” alcíme helyébe a következő alcím lép:
„A nyilvántartást vezető szerv, a bejelentésben közreműködő szerv és a Hatóság feladatai
3/A. § (1) A nyilvántartást vezető szerv
a) vezeti az egyéni vállalkozók nyilvántartását, e körben törli a nyilvántartásból a jogszabálysértő bejegyzést, javítja 
a hibás bejegyzést, illetve pótolja az elmulasztott bejegyzést,
b) működteti a nyilvántartási és ügyviteli feladatokat szolgáló informatikai rendszert,
c) a 19/B. § szerint hatósági ellenőrzést végez,
d) szakmai irányítást és felügyeletet gyakorol a  (3)  bekezdés a-c)  pontjában meghatározott tevékenység felett, 
valamint
e) ellátja a jogszabály által hatáskörébe utalt egyéb feladatokat.
(2) A  bejelentésben közreműködő szerv (a  továbbiakban: Közreműködő Szerv) országos illetékességgel ellátja 
az  egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének és megszüntetésének 5.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerinti 
bejelentésével kapcsolatos feladatokat.
(3) Az  egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró, Kormány által rendeletben kijelölt szerv 
(a továbbiakban: Hatóság)
a) az egyéni vállalkozó székhelye szerinti illetékességgel hatósági ellenőrzést folytat,
b) a  Kormány által nyújtott elektronikus azonosítási szolgáltatáshoz és biztonságos kézbesítési szolgáltatáshoz 
regisztrációt biztosít az  egyéni vállalkozói bejelentést személyesen kezdeményező, elektronikus azonosítással és 
biztonságos kézbesítési szolgáltatással nem rendelkező bejelentő számára, valamint
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c) ellátja a jogszabály által hatáskörébe utalt egyéb feladatokat.
(4) A  gazdasági kamarák tájékoztatást nyújtanak az  egyéni vállalkozói tevékenység folytatásához szükséges 
információkról, az  egyéni vállalkozói tevékenység folytatásáról, a  képesítéshez, valamint a  hatósági engedélyhez 
vagy bejelentéshez kötött gazdasági tevékenységekről.”

 (2) Az Evectv. 7. § (2)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha az 5. § (2) bekezdés b) pontja szerinti bejelentő a bejelentési űrlapot megfelelően töltötte ki, vagy a bejelentő 
az 5. § (2) bekezdés a) pontja szerint jár el, a nyilvántartást vezető szerv haladéktalanul, automatikusan, az e célra 
rendszeresített elektronikus rendszeren keresztül rögzíti az egyéni vállalkozó adószámát, valamint beszerzi az egyéni 
vállalkozó statisztikai számjelét.
(3) A  (2)  bekezdésben foglalt adatok beérkezését követően a  nyilvántartást vezető szerv az  egyéni vállalkozót 
– azonosításra alkalmas nyilvántartási szám megállapításával egyidejűleg – nyilvántartásba veszi, és megküldi 
a  9.  §-ban meghatározott, a  nyilvántartásba bejegyzett adatokat tartalmazó értesítést (a  továbbiakban: értesítés) 
a bejelentő részére.
(4) Ha a  bejelentő a  bejelentési űrlapot megfelelően töltötte ki, a  nyilvántartást vezető szerv nem mérlegelheti  
a (2) és (3) bekezdésben foglaltak végrehajtását.
(5) A nyilvántartást vezető szerv a 9. § szerinti értesítés megküldésével egyidejűleg a nyilvántartásba vételről értesíti 
a Központi Statisztikai Hivatalt, a Közreműködő Szervet, valamint a Hatóságot.”

 (3) Az Evectv. az „Az egyéni vállalkozók nyilvántartása” alcíme a következő 13/A. §-sal egészül ki:
„13/A.  § A  nyilvántartást vezető szerv közvetlen hozzáférést biztosít az  egyéni vállalkozók nyilvántartásához 
a Hatóságnak az egyéni vállalkozói tevékenység hatósági ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása érdekében.”

 (4) Az Evectv. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § (1) Az egyéni vállalkozó – természetes személyazonosító adatai, lakcíme és állampolgársági adata kivételével – 
a nyilvántartásban szereplő adatainak megváltozását a változástól számított tizenöt napon belül köteles az e célra 
rendszeresített elektronikus űrlapon (a  továbbiakban: változásbejelentési űrlap) a  nyilvántartást vezető szervnek 
bejelenteni. A  változásbejelentési űrlapnak az  egyéni vállalkozó családi és utónevét, nyilvántartási számát, 
valamint a  megváltozott adatokat kell tartalmaznia. Az  egyéni vállalkozó az  állami adóhatóság által vezetett 
adónyilvántartáshoz szükséges – külön törvényben rögzített – további adatokat a nyilvántartást vezető szerv útján 
is eljuttathatja az állami adóhatósághoz.
(2) Az  adatváltozás bejelentésére és nyilvántartásba vételére a  6. és 7.  §-t kell alkalmazni azzal, hogy az  értesítés 
az  egyéni vállalkozó nyilvántartási számát, a  9.  § a) és b)  pontjában meghatározott, valamint az  adatváltozással 
érintett adatokat tartalmazza.
(3) A  nyilvántartást vezető szerv az  (1) és (2)  bekezdésben foglalt esetekben a  megváltozott adatokról értesíti 
a Központi Statisztikai Hivatalt, a Közreműködő Szervet, valamint a Hatóságot.”

 (5) Az Evectv. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 38/D. §-sal egészül ki:
„38/D.  § Az  egyéni vállalkozói igazolványok 2020. január 1-jén érvénytelenné válnak. Az  egyéni vállalkozó köteles 
2020. március 1-ig leadni az  érvénytelen igazolványt a  Hatóság részére. A  leadott igazolványt a  Hatóság bevonja.  
Ha az egyéni vállalkozó az igazolványt nem adta le, vagy nem küldte meg, azt a Hatóság visszavonja.”

 (6) Az Evectv. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 38/E. §-sal egészül ki:
„38/E.  § A  11.  § (1)  bekezdés h)  pontja szerinti adatokat a  2019. december 31-i állapotnak megfelelően 
a  nyilvántartást vezető szerv az  egyéni vállalkozói igazolvány leadásának ellenőrzése és az  egyéni vállalkozói 
igazolvány visszavonására irányuló eljárás lefolytatása érdekében archiválja. Az  archivált adatokat a  nyilvántartást 
vezető szerv legkésőbb 2020. december 31-én törli.”

 (7) Az Evectv.
a) 4.  § (2)  bekezdés b)  pontjában, 17.  § (1) és (2)  bekezdésében az  „a Hatóságnál” szövegrész helyébe  

az „a Közreműködő Szervnél” szöveg,
b) 5.  § (2)  bekezdés a)  pontjában, 38/A.  § (2)  bekezdésében az  „a Hatóság” szövegrész helyébe  

az „a Közreműködő Szerv” szöveg,
c) 13. § (4) bekezdésében az „és a Hatóság” szövegrész helyébe az „és a Közreműködő Szerv” szöveg,
d) 17.  § (1) és (2)  bekezdésében a  „személyesen” szövegrész helyébe a  „személyesen, postai úton vagy 

elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján” szöveg,
e) 19. § (1) bekezdés a) pontjában az „a Hatóságnak” szövegrész helyébe az „a Közreműködő Szervnek” szöveg,
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f ) 19. § (2) bekezdés a) pontjában az „a Hatóság” szövegrészek helyébe az „a Közreműködő Szerv” szöveg,
g) 39. § (1) bekezdés a) pontjában a „nyilvántartást vezető szervet” szövegrész helyébe a „nyilvántartást vezető 

szervet, a Közreműködő Szervet” szöveg
lép.

 (8) Hatályát veszti az Evectv.
a) 3/A. § (2) bekezdés d) pontja,
b) 4. § (2) bekezdésében a „ , továbbá az egyéni vállalkozói igazolvány igénylése” szövegrész,
c) 10. §-a,
d) 11. § (1) bekezdés h) pontja,
e) 12. § (1) bekezdése,
f ) 14. § (2) bekezdése,
g) 18. § (2) és (4) bekezdésében, 19. § (4) bekezdésében az „az állami adóhatóságot” szövegrész,
h) 18. § (5) bekezdése,
i) 19/A. § (2) bekezdésében az „a nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül, továbbá” szövegrész,
j) 37. § (3) bekezdése,
k) 39. § c) pontja.

69. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása

69. § (1) Az  anyakönyvi eljárásról szóló 2010.  évi I.  törvény (a  továbbiakban: At.) 13.  § (3)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(3) Az anyakönyvvezető anyakönyvi eljárásában nincs helye fellebbezésnek.”

 (2) Az At. 62. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  anyakönyvvezető az  elhalt személy átadott személyazonosító igazolványát és a  személyi azonosítóját és 
lakcímét igazoló hatósági igazolványát átlyukasztással – könyv formátumú személyazonosító igazolvány esetén 
az  adatoldalakon elhelyezett érvénytelenségre utaló bélyegzőlenyomattal – érvényteleníti. Az  anyakönyvvezető 
az általa érvénytelenített okmányokat erre irányuló kérelem esetén visszaadja az elhalt személy hozzátartozójának. 
Hamis vagy meghamisított okmányt visszaadni nem lehet. Az anyakönyvvezető gondoskodik a hatósági igazolvány 
érvénytelenítése tényének a  hatósági igazolvány nyilvántartásba való bejegyzéséről. Az  anyakönyvvezető a  vissza 
nem igényelt érvénytelenített okmányokat, valamint a  további, személyazonosság igazolására alkalmas hatósági 
igazolványt soron kívül, de legkésőbb három napon belül továbbítja a  haláleset helye szerint illetékes járási 
hivatalnak.”

 (3) Az At. 69/G. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha az  elhalt személyazonossága ismertté válik, a  halálesetnek az  elektronikus anyakönyvbe való bejegyzését 
követően az  (1)  bekezdés b)–f )  pontjában foglalt adatokat az  illetékes anyakönyvvezető törli, és az  elektronikus 
anyakönyvbe az  ismeretlen személyazonosságú holttestre vonatkozó adatok törlésére utaló bejegyzést tesz, 
az adatot bejegyző személy nevének és felhasználói azonosítójának, valamint a bejegyzés idejének feltüntetésével.”

 (4) Az At. 81/A. § (1) bekezdése a következő e)–f ) ponttal egészül ki:
[Az elektronikus anyakönyvben, az  apai elismerő nyilatkozatok nyilvántartásában, az  okirat-nyilvántartásban és 
a  jogosultsági nyilvántartásban kezelt adatok teljes körét, valamint az  elektronikus alapiratot közvetlen hozzáféréssel 
jogosult átvenni, továbbá a  papír alapú anyakönyvben nyilvántartott valamennyi adatot jogosult megtekinteni 
és átvenni, valamint az  anyakönyvi alapiratot jogosult megtekinteni és arról másolatot kérni a  84.  § (2)  bekezdés 
a) pontjában foglalt adatok megadásával]
„e) a  kormányablak az  előtte folyamatban lévő eljárásban részt vevő személyek személyi adatainak ellenőrzése, 
valamint a  családi kapcsolatok fennállásának megállapítása, továbbá a  bemutatott okirat adattartalma 
valódiságának ellenőrzése céljából,
f ) a gyámhatóság a jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása céljából.”

 (5) Az At. 81/D. § (1) bekezdése a következő h)–l) ponttal egészül ki:
[Az elektronikus anyakönyvből közvetlen hozzáféréssel jogosult átvenni, vagy a  papír alapú anyakönyvből jogosult 
megtekinteni és átvenni az anyakönyvi kivonat adattartalmát képező adatokat a 84. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt 
adatok megadásával]
„h) a pártfogó felügyelői szolgálat a pártfogó felügyelet végrehajtása céljából,
i) a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a nyugellátások megállapítása és ellenőrzése céljából,
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j) a Kormány által a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátására kijelölt szerv a lakáscélú állami 
támogatásokkal kapcsolatos eljárások lefolytatása céljából,
k) az állami foglalkoztatási szerv a  foglalkoztatási és közfoglalkoztatási adatbázis vezetésével összefüggő feladatai 
ellátása céljából,
l) a Családi Csődvédelmi Szolgálat a természetes személyek adósságrendezési eljárásának lefolytatása céljából.”

 (6) Az At. 89. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  anyakönyvvezető a  nem magyar állampolgár anyakönyvi eseményéről – nemzetközi szerződés vagy 
viszonosság alapján – az anyakönyvi kivonat és az értesítésben szereplő adatok megküldésével értesíti az érintett 
állampolgársága szerinti állam Magyarországra akkreditált külképviseletét, annak hiányában a külpolitikáért felelős 
minisztert. Az  értesítés tartalmazza a  nem magyar állampolgár – gyermek születésének anyakönyvezése esetén 
a szülők – természetes személyazonosító adatait, menekült vagy oltalmazott jogállását, valamint – ha rendelkezésre 
áll – az állampolgárságát igazoló okmányának megnevezését, okmányazonosítóját és érvényességi idejét.”

 (7) Hatályát veszti az At.
a) 4. § (5) bekezdés d) pontja,
b) 4. § (5) bekezdés g) pontja,
c) 7.  § (1)  bekezdésében, 8.  § (1) és (2)  bekezdésében, az  „– az  ismeretlen személyazonosságú holttest 

kivételével –” szövegrész.

70. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosítása

70. § (1) A  médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló 2010.  évi CLXXXV.  törvény (a  továbbiakban: Mttv.) 
184. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő lép:
(A Hivatal nem hatósági hatásköreiben)
„d) az  adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával kapcsolatban 
térítésmentes szolgáltatást nyújt a fogyasztók részére,”

 (2) Az Mttv. 184. § (2) bekezdés az alábbi e) ponttal egészül ki:
(A Hivatal nem hatósági hatásköreiben)
„e) egyéb, törvényben meghatározott – nem hatósági – feladatokat lát el.”

 (3) Az Mttv. 206. §-a a következő (3c) bekezdéssel egészül ki:
„(3c) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg
a) az  adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét biztosító alkalmazás igénybevételével összefüggő eljárási 
szabályokat,
b) az  általános adatvédelmi rendelet alapján fennálló adattörlési kötelezettséget biztosító szoftver fejlesztését 
követően a minősített tanúsítvány kiadására kijelölt jogi személyt, továbbá a minősítés feltételeit.”

71. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosítása

71. §  A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény
a) 2. § 5. pontjában a „50%-os” szövegrész helyébe az „ötven százalékos” szöveg,
b) 2. § 6. pont d) pont dc) alpontjában a „rádiótelefon” szövegrész helyébe a „mobiltelefon” szöveg,
c) 2. § 6. pont d) pont di) alpontjában a „rádiótelefon” szövegrész helyébe a „mobiltelefon” szöveg,
d) 2. § 27. pontjában a „70%-ban” szövegrész helyébe a „hetven százalékban” szöveg,
e) 3. § (9) bekezdés f ) pont fa) pontjában az „50%-ában” szövegrész helyébe az „ötven százalékában” szöveg,
f ) 3/B. § a) pontjában a „70%-át” szövegrész helyébe a „hetven százalékát” szöveg,
g) 3/B. § b) pontjában az „50%-át” szövegrész helyébe az „ötven százalékát” szöveg,
h) 12/A. § (3) bekezdésében a „80%-a” szövegrész helyébe a „nyolcvan százaléka” szöveg,
i) 12/A. § (4) bekezdésében a „95%-a” szövegrész helyébe a „kilencvenöt százaléka” szöveg,
j) 14. § (5) bekezdésében a „60%-át” szövegrész helyébe a „hatvan százalékát” szöveg,
k) 14. § (8) bekezdésében a „60%-ának” szövegrész helyébe a „hatvan százalékának” szöveg,
l) 16. § (2) bekezdésében az „55%-ot” szövegrész helyébe az „ötvenöt százalékot” szöveg,
m) 16. § (3) bekezdésében a „45%-os” szövegrész helyébe a „negyvenöt százalékos” szöveg,
n) 20. § (2) bekezdésében a „7%-át” szövegrész helyébe a „hét százalékát” szöveg,



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 206. szám 9113

o) 27. § (1) bekezdés b) pontjában a „90%-ban” szövegrész helyébe a „kilencven százalékban” szöveg,
p) 27. § (1) bekezdés c) pontjában a „90%-át” szövegrész helyébe a „kilencven százalékát” szöveg,
q) 31. § (2) bekezdés a) pontjában a „100%-a” szövegrész helyébe a „száz százaléka” szöveg,
lép.

72. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosítása

72. § (1) A  közfoglalkoztatásról és a  közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló  
2011. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Kftv.) 1. § (4d) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4d) A kizárás kérdésében a járási hivatal dönt.”

 (2) A Kftv. 3. § (1) bekezdés c) pontjában az „amennyiben az a) és b) pontokban” szövegrész helyébe az „amennyiben 
a b) pontban” szöveg lép.

 (3) Hatályát veszti a Kftv. 3. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése.

73. A központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény módosítása

73. §  A központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011.  évi CXXII.  törvény Mellékletében a  „II. A  központi 
hitelinformációs rendszerben az  ügyfelekről nyilvántartható adatok” alcím 2.1 pont c)  alpontjában a „vállalkozói 
igazolvány szám” szövegrész helyébe a „vállalkozói nyilvántartási szám” szöveg lép.

74. A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló  
2011. évi CLXVIII. törvény módosítása

74. §  A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011.  évi  
CLXVIII. törvény 14. § (8) bekezdésében az „az elsőfokú” szövegrész helyébe az „a” szöveg lép.

75. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

75. § (1) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 30. § (5) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(5) Ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a  nevelési-oktatási 
intézmény működtetése nem lehetséges,
a) az intézményre kiterjedő veszélyhelyzet esetében az intézményvezető,
b) a településre kiterjedő veszélyhelyzet esetében a jegyző a fenntartó egyidejű értesítése mellett,
c) a megyére, fővárosra kiterjedő veszélyhelyzet esetében a hivatal
rendkívüli szünetet rendel el.”

 (2) Az Nkt. 47. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A gyermek, tanuló érdekében az  illetékes tankerületi központ kötelezheti a szülőt, hogy gyermekével jelenjen 
meg szakértői vizsgálaton, továbbá a  szakértői vélemény alapján gyermekét a  megfelelő nevelési-oktatási 
intézménybe írassa be. Az  illetékes tankerületi központ dönt a  sajátos nevelési igény, a  beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézség megállapításával, a  logopédiai ellátással, illetve a  szakértői véleményben foglaltakkal 
összefüggésben. A  szakértői bizottság nem jelölhet ki olyan intézményt, amely helyhiány miatt nem tudná 
felvenni a  gyermeket, tanulót. A  szakértői vizsgálaton való részvétel érdekében szükséges utazás költségeit 
a társadalombiztosítás a szülőnek megtéríti.”

 (3) Az Nkt. 50. § (7)–(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az  iskolába a  tanköteles tanulókat az  első évfolyamra jogszabályban meghatározott időszakban kell beíratni. 
A beiratkozásra meghatározott időt a helyben szokásos módon közzé kell tenni.
(8) A  területileg illetékes tankerületi központ meghatározza és közzéteszi az  iskolák felvételi körzetét, továbbá 
a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét. A felvételi körzetek megállapításához a területileg 
illetékes tankerületi központnak be kell szereznie az érdekelt települési önkormányzatok véleményét.
(9) A  sajátos nevelési igényű tanulók nevelés-oktatását több megyére, országrészre kiterjedően ellátó nevelési-
oktatási intézmény működési, felvételi körzetének meghatározása előtt az  intézmény székhelye szerint illetékes 
tankerületi központnak be kell szereznie az érdekelt köznevelési feladatokat ellátó hatóságok véleményét.”
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 (4) Az Nkt. 91. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a  tanköteles gyermek nyilvántartása 
céljából – be kell jelenteni a hivatalnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának és 
a hivatalnak.”

 (5) Az Nkt. 23. § (3) bekezdésében az „évente” szövegrész helyébe a „kétévente” szöveg lép.
 (6) Hatályát veszti az Nkt.

a) 23. § (11) bekezdése,
b) 58. § (5a) bekezdése,
c) 96. § (3e) bekezdése.

76. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXCI. törvény módosítása

76. § (1) A  megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011.  évi  
CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A rehabilitációs ellátásban részesülő személy a rehabilitációs hatósággal történő együttműködésre köteles.”

 (2) Az Mmtv. 6. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A (2) bekezdés szerinti együttműködési kötelezettség keretében a rehabilitációs ellátásban részesülő személy köteles]
„a) a rehabilitációs hatóságnál meghatározott időpontban megjelenni,”

 (3) Az Mmtv. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a  rehabilitációs ellátásban részesülő a  6.  § (2) és (3)  bekezdésében meghatározott együttműködési 
kötelezettségét neki felróható okból nem teljesíti, a  rehabilitációs pénzbeli ellátás folyósítását 
a kötelezettségszegésről való tudomásszerzés hónapját követő második hónap első napjától 3 hónap időtartamra  
– de legfeljebb a rehabilitációs ellátás megszűnéséig hátralevő időtartamra – fel kell függeszteni.”

 (4) Az Mmtv. 10. § (2) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rehabilitációs ellátást meg kell szüntetni, ha a rehabilitációs ellátásban részesülő)
„f ) az együttműködési, értesítési kötelezettségét neki felróható okból ismételten nem teljesíti,”

 (5) Az Mmtv. 19. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) Rokkantsági ellátásban részesülő személy esetén az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti felülvizsgálatot nem kell 
elvégezni, ha
a) a  felülvizsgálatra az  ellátás megállapításáról szóló vagy a  felülvizsgálati eljárás során hozott döntésben 
meghatározott időpontban, vagy
b) a felülvizsgálati eljárás megindításának időpontjában
az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam a 10 évet nem haladja meg.”

 (6) Az Mmtv. 19. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Rokkantsági ellátásban részesülő személy esetén az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti felülvizsgálatot nem 
kell elvégezni, ha a  3.  § (2)  bekezdés b)  pont bd)  alpontja alapján a  megváltozott munkaképességű személy 
rehabilitációja nem javasolt, mert egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes.”

 (7) Az Mmtv. 21. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  bíróság, az  ügyészség, a  nyomozó hatóság, az  előkészítő eljárást folytató szerv és a  büntetés-végrehajtás 
szervei, a  katonai igazgatási szerv, a  nemzetbiztonsági szolgálatok, az  állami adóhatóság, a  bányafelügyelet, 
a  szociális hatáskört gyakorló szerv, a  gyámügyi feladatokat ellátó szerv, a  nyugdíjbiztosítási igazgatási 
szerv, valamint a  személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény az  (1)  bekezdésben meghatározott 
adatok – törvényben meghatározott célból és feltételek teljesülése esetén történő – igénylésére jogosult. 
A  társadalombiztosítási azonosító jel továbbítására a  személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és 
az azonosító kódok használatáról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”

 (8) Az Mmtv. 21. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az  állami foglalkoztatási szerv, a  munkaügyi és munkavédelmi hatóság, a  családtámogatási ellátásokat 
megállapító szerv, az  egészségbiztosítási szerv az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános 
szabályairól szóló törvény szerinti automatikus információelérési felületen keresztüli hozzáféréssel jogosult 
az  (1)  bekezdésben meghatározott adatok – törvényben meghatározott célból és feltételek teljesülése esetén 
történő – lekérdezésére. A  társadalombiztosítási azonosító jel továbbítására a  személyazonosító jel helyébe lépő 
azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”
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 (9) Hatályát veszti az Mmtv.
a) 13/A. § (7) bekezdése,
b) 16/C. §-a,
c) 20/E. § (1) bekezdése.

77. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

77. § (1) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.  évi CXCIV.  törvény (a  továbbiakban: Gst.) „3. Az  államadósság 
keletkezését és növekedését korlátozó szabályok” alcíme a következő 10/F. §-sal egészül ki:
„10/F.  § (1) A  kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek nem minősülő, 100%-nál kisebb önkormányzati 
tulajdonban álló gazdasági társaság és a  100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság 100%-nál 
kisebb tulajdonában álló gazdasági társaság (a  továbbiakban együtt: részben önkormányzati tulajdonban lévő 
gazdasági társaság) esetében a tulajdonos önkormányzatot – a Kormány (2) bekezdés szerinti előzetes hozzájárulása 
hiányában – a gazdasági társaság által kötött adósságot keletkeztető ügylettel összefüggésben nem terhelik fizetési 
kötelezettségek és ilyen kötelezettséget az önkormányzat önként sem vállalhat.
(2) A  részben önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság adósságot keletkeztető ügylete kapcsán 
a tulajdonos önkormányzat a Kormány előzetes hozzájárulását kérheti. A hozzájárulás kérelmezésére és elbírálására 
a 10/E. §-ban foglaltak alkalmazandóak.
(3) Az  (1) és (2)  bekezdés szerinti szabályozás nem vonatkozik az  olyan részben önkormányzati tulajdonban lévő 
gazdasági társaságok adósságot keletkezető ügyleteire, amelyek cégformája nyilvánosan működő részvénytársaság.”

 (2) A Gst. „14. Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 49. §-sal egészül ki:
„49.  § E  törvény 10/F.  §-át a  2020. január 1-jét követően megkötendő adósságot keletkeztető ügyletekre kell 
alkalmazni.”

78. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása

78. §  A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
a) 5/E.  § (5)  bekezdésében a  „fővárosi és megyei kormányhivatal járási (főváros kerületi) hivatala 

(a  továbbiakban: járási hivatal)” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal (a  továbbiakban: 
kormányhivatal)” szöveg,

b) 55.  § (4)  bekezdésében, 55.  § (7)  bekezdésében a „járási hivatal” szövegrészek helyébe a „kormányhivatal” 
szöveg,

c) 55.  § (8)  bekezdésében, 55/A.  § (3)  bekezdésében, 55/B.  § (2)  bekezdésében, 55/D.  §-ában, 55/E.  § 
(1)  bekezdésében, 55/F.  § (1)  bekezdésében, 60.  § (2)  bekezdésében a „járási hivatal” szövegrész helyébe 
a „kormányhivatal” szöveg,

d) 55/A.  § (2)  bekezdésében a  „fővárosi és megyei kormányhivatal ingatlanügyi hatáskörében eljáró járási 
(fővárosi kerületi) hivatala” szövegrész helyébe az „ingatlanügyi hatóság” szöveg,

e) 60. § (1) bekezdésében a „járási hivataltól” szövegrész helyébe a „kormányhivataltól” szöveg
lép.

79. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

79. §  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 34. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  gyámhatósághoz a  foglalkoztatást megelőző legalább 15 nappal történő előzetes bejelentés alapján 
a  jogszabályban meghatározott kulturális, művészeti, sport-, hirdetési tevékenység keretében a  tizenhatodik 
életévét be nem töltött személy is foglalkoztatható.”

80. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény módosítása

80. § (1) A  szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012.  évi  
II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 38. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Általános szabálysértési hatóságként a  rendőrség általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott 
szervének szabálysértési hatósági feladatok ellátására kijelölt szervei járnak el.
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(2) Az e törvény által a hatáskörébe utalt szabálysértés miatt a szabálysértési hatóság jogkörében a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal feladat- és hatáskörrel rendelkező szerve, a  Kormány által kijelölt szerv, valamint az  egészségügyi 
államigazgatási szerv jár el.”

 (2) A Szabstv. 44. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdés szerint eljárva
a) az  általános szabálysértési hatóság az  előtte folyó szabálysértési eljáráshoz egyesítheti az  ugyanazon eljárás 
alá vont személy ellen a  hatáskörébe nem tartozó szabálysértés miatt indult eljárást is, kivéve a  szabálysértési 
elzárással is büntethető szabálysértést, a  bíróság elsőfokú hatáskörébe tartozó szabálysértést, valamint a  Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal, a  Kormány által kijelölt szerv és az  egészségügyi államigazgatási szerv hatáskörébe tartozó 
szabálysértéseket;
b) a  bíróság az  előtte folyó szabálysértési eljáráshoz egyesítheti az  ugyanazon eljárás alá vont személy ellen 
a hatáskörébe nem tartozó szabálysértés miatt indult eljárást is.”

 (3) A Szabstv. 208/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„208/A.  § (1) Aki olyan sajtóterméket terjeszt, amelynek lefoglalását vagy elkobzását rendelték el, szabálysértést 
követ el.
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az  eljárás a  Kormány által kijelölt szerv hatáskörébe 
tartozik.”

 (4) A Szabstv. 239. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az  eljárás az  egészségügyi államigazgatási szerv 
hatáskörébe tartozik.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a hivatásos katasztrófavédelmi szerv erre felhatalmazott 
ügyintézője is szabhat ki helyszíni bírságot.”

 (5) A Szabstv. 252. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A  fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények 
módosításáról szóló 2019.  évi CX.  törvénnyel megállapított 38.  § (1)  bekezdése alapján a  fővárosi, megyei 
kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának állományából az  általános szabálysértési hatóság személyi 
állományába kerülő állomány alapilletménye a  jogviszonyváltáskor nem lehet kevesebb, mint a  jogviszonyváltást 
megelőző napon a járási (fővárosi kerületi) hivatalnál érvényes illetménye. E tekintetben a rendvédelmi feladatokat 
ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 
289.  § (4)  bekezdésétől eltérően a  rendvédelmi igazgatási alkalmazott illetménye meghaladhatja a  munkakör 
besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó felső határt és az ehhez szükséges különbözetet korrekciós díjként kell 
folyósítani. A korrekciós díj a Hszt. 289/A. § (3) bekezdésének alkalmazása során nem változtatható meg.”

 (6) Hatályát veszti a Szabstv.
  1.  39. § (2) bekezdés a) pontja,
  2.  40. § (5) bekezdés a) pontjában a „járási hivatal esetén a fővárosi és megyei kormányhivatal, ” szövegrész,
  3.  40. § (5) bekezdés b) pontjában a „fővárosi és megyei, vagy több megyei kormányhivatal illetékességi területe 

esetén a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter,” szövegrész,
  4.  40/A. §-a,
  5.  141. § (2a) bekezdése,
  6.  141. § (2c) bekezdésében a „(2a) és (2b) bekezdés szerinti esetben a” szövegrész,
  7.  144. § (2) bekezdése,
  8.  144. § (4) bekezdésében a „(2) és a (3) bekezdés szerinti esetben a” szövegrész,
  9.  181. § (2) bekezdése,
10.  182. § (3) bekezdése,
11.  183. § (3) bekezdése,
12.  183/A. § (3) bekezdése,
13.  184. § (2) bekezdése,
14.  189. § (6) bekezdése,
15.  190. § (2) bekezdése,
16.  194. § (2) bekezdése,
17.  198. § (2) bekezdése,
18.  199. § (2) bekezdése,
19.  199/B. § (3) bekezdése,
20.  199/C. § (2) bekezdése,
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21.  201. § (5) bekezdése,
22.  203. § (2) bekezdése,
23.  204. § (3) bekezdése,
24.  205. § (2) bekezdése,
25.  206. § (2) bekezdése,
26.  206/A. § (2) bekezdése,
27.  206/C. § (3) bekezdése,
28.  207. § (2) bekezdése,
29.  208. § (2) bekezdése,
30.  216. § (4) bekezdése,
31.  183. alcíme,
32.  250. § (3a) bekezdése.

81. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosítása

81. § (1) A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 6. § (18a) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(18a) A  természetvédelmi hatóság egyedi hatósági feladatok ellátása és hatósági nyilvántartások vezetése 
érdekében, a  természet védelméért felelős miniszter – természetvédelmi hatósági hatáskörében – 
a  természetvédelmi törzskönyvek vezetése, továbbá a  nemzeti park igazgatóságok a  természetvédelmi 
törzskönyvek adatainak gyűjtése és nyilvántartása érdekében díj-, költség- és térítésmentesen, az  elektronikus 
ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti automatikus információelérési 
felületen keresztül hozzáférhetnek a  3.  § (1)  bekezdés d)–f )  pontjában foglalt adatbázisoknak ezen feladatok 
ellátásához szükséges adataihoz”.

 (2) Hatályát veszti az Fttv.
a) 26.  § (6)  bekezdésében az „A közérdekű használati jog bejegyzését elrendelő határozat ellen közigazgatási 

úton fellebbezésnek helye nincs.” szövegrész,
b) 26. § (7) bekezdésében az „A határozat ellen közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs.” szövegrész,
c) 27. § (5) bekezdésében az „Az ingatlanügyi hatóság döntésével szemben a fellebbezés kizárt.” szövegrész.

82. A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény módosítása

82. §  Hatályát veszti a  termékek piacfelügyeletéről szóló 2012.  évi LXXXVIII.  törvény 30/A.  §-ában a  „járási (fővárosi 
kerületi) hivatalának” szövegrész.

83. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló  
2012. évi CXXVI. törvény módosítása

83. § (1) A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: 
NAKtv.) 1. alcíme a következő 15/C. §-sal egészül ki:
„15/C. § (1) Az agrárkamara mezőgazdasági igazgatási szervként ellátja
a) a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 17. § 
(1) bekezdésében, 21. §-ában, 22. § (2) bekezdésében foglalt feladatokat, valamint
b) a  települési önkormányzat által létesített mezei őrszolgálat és a  hegyközség által létrehozott hegyőrség 
megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás iránti kérelem elbírálásával 
összefüggő feladatokat.
(2) Az  agrárkamara ellátja a  családi gazdaságok nyilvántartásba vételével összefüggő feladatokat és a  családi 
gazdaságokról szóló nyilvántartásban rögzíti az adatokat.
(3) Az agrárkamara a (2) bekezdésben meghatározott feladata ellátása során biztosítja, hogy a nyilvántartásba vétel 
során a nyilvántartásba veendő személytől vagy szervtől független és pártatlan személy járjon el.”

 (2) A NAKtv.
a) 5.  § (4)  bekezdésében a „vált ki egyéni vállalkozói igazolványt,” szövegrész helyébe a  „egyéni vállalkozói 

tevékenység végzését jelenti be,” szöveg,
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b) 6. § (4) bekezdésében az „és egyéni vállalkozói igazolvánnyal is rendelkező” szövegrész helyébe a „rendelkező, 
egyéni vállalkozói tevékenységet folytató” szöveg

lép.

84. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosítása

84. § (1) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:20. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1) Az eljáró hatóság eseti gondnokot rendel, ha a gondnok jogszabály vagy a gyámhatóság rendelkezése folytán, 
érdekellentét vagy más tényleges akadály miatt nem járhat el.”

 (2) A Ptk. 6:20. § (5) bekezdésében az „A gyámhatóság” szövegrész helyébe az „Az eljáró hatóság” szöveg lép.
 (3) Hatályát veszti a Ptk.

a) 2:25. §-ában az „A határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.” szövegrész,
b) 2:26. § (1) bekezdésében az „Az ideiglenes gondnokot kirendelő határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.” 

szövegrész.

85. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény módosítása

85. § (1) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi tv.) 30. § 
(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  mezőgazdasági igazgatási szerv az  (1)–(3)  bekezdésben meghatározott döntését közli az  eladóval, 
az  adásvételi szerződés szerinti vevővel, valamint azokkal az  elővásárlásra jogosultakkal, akik az  adásvételi 
szerződésre elfogadó jognyilatkozatot tettek, továbbá a  helyi földbizottsággal. Ha az  eladó az  adásvételi 
szerződésben megadta a  vevő javára szóló bejegyzési engedélyt, a  mezőgazdasági igazgatási szerv 
a (2) bekezdésben meghatározott döntését közli az ingatlanügyi hatósággal is.”

 (2) Hatályát veszti a Földforgalmi tv.
a) 30.  § (5)  bekezdésében az „A mezőgazdasági igazgatási szerv döntésével szemben fellebbezésnek nincs 

helye.” szövegrész,
b) 55. § (5) bekezdése.

86. A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény módosítása

86. § (1) A  panaszokról és a  közérdekű bejelentésekről szóló 2013.  évi CLXV.  törvény 3.  §-a a  következő (3a)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(3a) Ha az  eljárásra jogosult szerv számára nyilvánvalóvá válik, hogy a  panaszos vagy a  közérdekű bejelentő 
rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt, a  panasz vagy a  közérdekű bejelentés elbírálását 
megalapozó vizsgálatot intézkedés mellőzésével befejezheti.”

 (2) A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény
a) 2. § (2) bekezdésében az „az eljárás” szövegrész helyébe az „a vizsgálat” szöveg,
b) 2. § (4) bekezdésében a „vizsgálat befejezésekor” szövegrész helyébe a „panasz vagy a közérdekű bejelentés 

elintézésekor” szöveg,
c) 9.  §-ában az  „az információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011.  évi  

CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 15. § (1) bekezdése alapján e természetes személyt” szövegrész helyébe  
az „az e természetes személyt” szöveg

lép.

87. A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló  
2013. évi CLXXV. törvény módosítása

87. §  A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013. évi CLXXV.  törvény 6. § (2) bekezdés 
j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a bekezdés a következő k)–l) ponttal egészül ki:
(A gondnokoltak nyilvántartásában az  érintettre vonatkozóan szereplő alábbi adatokat a  cselekvőképesség 
fennállásának vizsgálata céljából konkrét ügyben közvetlen hozzáféréssel jogosult megismerni és kezelni:)
„j) az  egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető szerv, valamint az  egyéni vállalkozói tevékenység hatósági 
ellenőrzését végző szerv az  egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzésével kapcsolatos hatósági feladatainak 
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ellátásához, továbbá a  jogszabály alapján személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány kiadására 
feladat- és hatáskörrel rendelkező szerv személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány kiadásával 
kapcsolatos eljárása során a 3. § (1) bekezdés a) pont aa–ae) alpontjában és b)–e) pontjában szereplő adatokat,
k) a  rehabilitációs hatóság és a  szociális hatóság a  hatósági eljárásaikban a  3.  § (1)  bekezdés a)  pont  
aa)–ae) alpontjában és c)–e) pontjában szereplő adatokat,
l) a  kormányablak az  előtte folyamatban lévő eljárásban a  3.  § (1)  bekezdés a)  pont aa–ae)  alpontjában és 
c)–e) pontjában szereplő adatokat.”

88. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és 
felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény módosítása

88. §  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.  évi V.  törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó 
rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.  § A  gyámhatóságnak a  – cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezésről szóló, felülvizsgálati 
kötelezettséget nem tartalmazó – határozatok felülvizsgálata iránt a bíróságon pert kell indítania.”

89. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes 
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosítása

89. § (1) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről 
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (a továbbiakban: Fétv.) 37. §-a a következő (5) bekezdéssel 
egészül ki:
„(5) A  mezőgazdasági igazgatási szerv a  hatósági jóváhagyásról szóló határozat véglegessé válását követően 
az  adásvételi szerződés (3)  bekezdés szerint záradékolt két példányát az  ingatlanügyi hatóság részére küldi meg, 
amennyiben az adásvételi szerződésre az elővásárlási jog gyakorlására nyitva álló 60 napos határidő alatt egyetlen 
elfogadó jognyilatkozat sem került benyújtásra, az eladó az adásvételi szerződésben megadta a vevő javára szóló 
bejegyzési engedélyt, továbbá amennyiben az  adásvételi szerződés hatályosságához a  mezőgazdasági igazgatási 
szerv jóváhagyásán kívül más hatóság jóváhagyása, vagy engedélye nem szükséges. Az  ingatlanügyi hatóság 
a  mezőgazdasági igazgatási szerv által megküldött iratok alapján lefolytatja a  tulajdonjog bejegyzésére irányuló 
eljárást.”

 (2) Hatályát veszti a Fétv. 38. §-a.

90. Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény módosítása

90. § (1) Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII.  törvény (a továbbiakban: Ehat.) 21. §-a a következő (4) bekezdéssel 
egészül ki:
„(4) A Magyar Mérnöki Kamara
a) a  vállalkozások számára ingyenes energetikai tanácsadást biztosít, valamint nyomon követi a  tanácsadás 
következtében elért energiamegtakarítás mértékét,
b) ösztönzi a  kis- és középvállalkozásokat energetikai auditálás lefolytatására és az  auditokban foglalt ajánlások 
végrehajtására,
c) a  lakosság számára ingyenes energetikai tanácsadást biztosít, valamint nyomon követi a  tanácsadás 
következtében elért energiamegtakarítás mértékét,
d) tájékoztatást nyújt az elérhető energiahatékonysági pályázatokról.”

 (2) Az Ehat. 21/D. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  Nemzeti Energetikusi Hálózat szakmai feladatait olyan természetes személy láthatja el közvetlenül, aki 
rendelkezik az  e  törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott szakmai végzettséggel, 
a  39.  § szerinti szakmai vizsgát teljesítette és nem áll a  szakterületének megfelelő tevékenység folytatását kizáró 
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.”

 (3) Az Ehat. 21/D. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Nemzeti Energetikusi Hálózat feladatait a Hivatal látja el.”
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 (4) Az Ehat. 44. § r) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„r) a Nemzeti Energetikusi Hálózat szakmai feladatait közvetlenül ellátó természetes személy szakmai végzettségére 
vonatkozó követelményeket, a  közintézményi tulajdonban és használatban álló, közfeladat ellátását szolgáló 
épületekre vonatkozó energiafogyasztási adatok bejelentésére vonatkozó részletes szabályokat,”
(rendeletben állapítsa meg.)

 (5) Az Ehat.
a) 11/A.  § a)  pontjában a  „megküldeni a  Nemzeti Energetikusi Hálózat területileg illetékes irodája felé” 

szövegrész helyébe a „feltölteni a Nemzeti Energetikusi Hálózat által üzemeltetett online felületre” szöveg,
b) 11/A. § b) pontjában a „megküld a Nemzeti Energetikusi Hálózat területileg illetékes irodája felé” szövegrész 

helyébe a „köteles feltölteni a Nemzeti Energetikusi Hálózat által üzemeltetett online felületre” szöveg,
c) 11/A.  § c)  pontjában a „Hivatal által működtetett” szövegrész helyébe a „Nemzeti Energetikusi Hálózat által 

üzemeltetett” szöveg,
d) 11/A. § f ) pontjában a „Hivatal” szövegrész helyébe a „Nemzeti Energetikusi Hálózat” szöveg,
e) 17. alcím címében a „vállalatok” szövegrész helyébe a „vállalatok és a Magyar Mérnöki Kamara” szöveg,
f ) 21/D.  § (1)  bekezdésében a „valamint a  vállalkozások energiahatékony működésének, valamint a  lakosság 

energiafogyasztás-csökkentésének szakmai tanácsadással történő” szövegrész helyébe az „energiahatékony 
működésének” szöveg

lép.
 (6) Hatályát veszti az Ehat.

a) 6. § l) pontjában a „továbbá létrehozza a lakosság széles körét elérő energetikai tanácsadó rendszert, ennek 
részeként működteti a Nemzeti Energetikusi Hálózatot;” szövegrész,

b) 21/E. § (1) bekezdésében a „területileg illetékes irodája” szövegrész,
c) 21/E. § (2) bekezdése.

91. A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosítása

91. §  A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 7. alcíme a következő 16/A. §-sal egészül 
ki:
„16/A.  § A  Családi Csődvédelmi Szolgálat a  természetes személyek adósságrendezési eljárásában a  pénzbüntetés 
tartozás vizsgálata céljából elektronikus úton a  bűnügyi nyilvántartó szervtől adatot igényel 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 16. § (2) bekezdés i) pontja szerinti adatok tekintetében.”

92. A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény módosítása

92. §  Hatályát veszti a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény
a) 32. § (5) bekezdése,
b) 32. § (6) bekezdésében az „(5) bekezdés szerinti fellebbezés elbírálására, valamint az” szövegrész,
c) 33. § (5) bekezdése,
d) 33. § (6) bekezdésében az „(5) bekezdés szerinti fellebbezés elbírálására, valamint az” szövegrész.

93. A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosítása

93. §  A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI.  törvény (a  továbbiakban: Turizmus tv.) 
10. §-a a következő j) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a]
„j) szálláshely-szolgáltatónak a tárhelyszolgáltatónál történő csatlakozásának részletszabályait”
(rendeletben határozza meg.)
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94. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló  
2017. évi LIII. törvény módosítása

94. §  Hatályát veszti a pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi 
LIII. törvény 7. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontjában az „az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása vagy” szövegrész.

95. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása

95. § (1) Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 131. §-a a következő (9b) bekezdéssel egészül 
ki:
„(9b) Az  állami adó- és vámhatóság megkeresésre elektronikus úton tájékoztatja a  lakáscélú állami 
támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátására kijelölt szervet a  lakáscélú állami támogatást igénylő személy 
köztartozásmentességéről, illetve adótartozásának fennállásáról.”

 (2) Az Art. 1. melléklet 17.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az adózó)
„17.1. ha adókötelezettsége, adóköteles tevékenysége az  egyéni vállalkozóról szóló törvény szerinti egyéni 
vállalkozói tevékenység, az  egyéni vállalkozói tevékenység bejelentésével egyidejűleg kéri az  adószám 
megállapítását is az állami adóhatóságtól;”

96. Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény módosítása

96. §  Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 7. §-a a következő (28) és (29) bekezdéssel egészül ki:
„(28) A  felsőoktatási információs rendszerből az  oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv 
a  kormányablaknak, a  családtámogatási ügyben eljáró hatóságnak, az  állami foglalkoztatási szervnek, 
a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek, valamint a rehabilitációs hatóságnak a feladatellátásához szükséges adatok 
tekintetében az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti 
automatikus információelérési felületet biztosít.
(29) Az  oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv az  óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermekek 
nyilvántartásából, illetve a tanköteles gyermekek nyilvántartásából
a) a  családi pótlékra való jogosultság ellenőrzése céljából a  tankötelezettség teljesítésére vonatkozó adatok 
tekintetében a családtámogatási ügyben eljáró hatóság részére,
b) az árvaellátáshoz kapcsolódó kérelmek elbírásához a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv részére
az elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti automatikus 
információelérési felületet biztosít.”

97. A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény és kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló 2018. évi XCVII. törvény módosítása

97. § (1) A  turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016.  évi CLVI.  törvény és kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló 2018.  évi XCVII.  törvény (a  továbbiakban: Turizmusmód tv.) 12.  § (3)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(3) A 4. § (2) bekezdése, az 5. § (3) bekezdése, a 8. §, valamint a 2. és 3. alcím 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.”

 (2) A Turizmusmód tv. 4. § (2) bekezdésének
a) a Turizmus tv. 9/H. § (1) bekezdés a) pontját módosító rendelkezése a „nemét” szövegrész helyett a „nemét, 

állampolgárságát” szöveggel,
b) a Turizmus tv. 9/H. § (1) bekezdés b) pontját módosító rendelkezése az „azonosító adatait” szövegrész helyett 

az „azonosító adatait, a  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény 
szerinti harmadik országbeli állampolgár esetében a  vízum vagy tartózkodási engedély számát, valamint 
a beutazás időpontját, helyét” szöveggel,

c) a Turizmus tv. 9/H. § (1) bekezdés c) pontját módosító rendelkezése a „várható befejező” szövegrész helyett 
a „várható, valamint tényleges befejező” szöveggel,

d) a Turizmus tv. 9/H. § (6) bekezdését módosító rendelkezése a „szálláshely-szolgáltatónál” szövegrész helyett 
a „szálláshely-szolgáltatásnál” szöveggel

lép hatályba.
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98. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosítása

98. § (1) A  kormányzati igazgatásról szóló 2018.  évi CXXV.  törvény (a  továbbiakban: Kit.) 44.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„44. § [A jogorvoslati jogkör]
(1) A  kormányhivatal jogosult az  Ákr.-ben a  felügyeleti szervre ruházott jogkörök gyakorlására, ha a  járási hivatal 
vagy a  települési önkormányzat jegyzője, fővárosban a  kerületi önkormányzat jegyzője, a  Fővárosi Önkormányzat 
által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a  fővárosi főjegyző, a  polgármesteri hivatal és a  közös 
önkormányzati hivatal ügyintézője (a  továbbiakban együtt: jegyző), valamint a  polgármester, a  főpolgármester, 
a megyei közgyűlés elnöke (a továbbiakban együtt: polgármester) államigazgatási hatáskörben jár el.
(2) A  járási hivatal, a  jegyző vagy a  polgármester államigazgatási hatáskörébe tartozó döntés tekintetében 
az  (1)  bekezdéstől eltérően törvény vagy kormányrendelet más hatóságot jelölhet ki a  felügyeleti jogkör 
gyakorlására.”

 (2) A Kit. 281. §-a a következő (15) bekezdéssel egészül ki:
„(15) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg a hatóság egészeként kizárt járási (fővárosi 
kerületi) hivatal helyett eljáró másik járási (fővárosi kerületi) hivatalt, illetve a hatóság egészeként kizárt fővárosi és 
megyei kormányhivatal helyett eljáró másik fővárosi és megyei kormányhivatalt.”

 (3) Hatályát veszti a Kit. 47. § (5) bekezdése.

99. Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló  
2019. évi LXVI. törvény módosítása

99. § (1) Magyarország 2020.  évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2019.  évi LXVI.  törvény 191.  §-a 
a következő (12a) bekezdéssel egészül ki:
„(12a) A 164. § (2) bekezdése 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.”

 (2) Magyarország 2020.  évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2019.  évi LXVI.  törvény 191.  § 
(11) bekezdésében az „a 112. § (1) és (2) bekezdése, a 164. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe az „a 112. § (1) és 
(2) bekezdése” szöveg lép.

100. Záró rendelkezések

100. § (1) Ez a törvény – a (2)–(9) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A  2.  § (2)  bekezdése, (4)  bekezdés a) és c)–f )  pontja; a  4.  § (1)  bekezdése; a  7–8.  §; a  9.  § (1)  bekezdése; a  10.  §; 

a  12.  § (3)–(4)  bekezdése, (5)  bekezdés a)  pontja; a  13.  § (1)–(2)  bekezdése, (4)  bekezdés a)  pontja, (5)  bekezdés 
a)–c), f ) és h)  pontja; a  15.  § (1)–(6)  bekezdése, (7)  bekezdés a)  pontja; a  16.  §; a  17.  § (1)  bekezdése; a  19.  §  
(1)–(2)  bekezdése; a  20.  §; a  22.  § (1)–(5)  bekezdése, (6)  bekezdés b)  pontja; a  23.  § (2)–(5)  bekezdése; a  28.  §  
(1)–(2) és (4)–(5) bekezdése, (8) bekezdése, (9) bekezdés d) pontja; a 29. § (2) bekezdés a) és c) pontja; a 31. § (1) és 
(4) bekezdése, (6) bekezdés e) pontja; a 32. § (3) bekezdés a) pontja; a 33. § (2)–(3) bekezdése; a 34. § (4) bekezdés 
h)–i)  pontja; a  35.  §; a  39.  § (2)  bekezdése; a  40.  § (1)–(2)  bekezdése; a  41.  §; a  42.  § (2)  bekezdése; a  43–44.  §; 
a 45. § (1)–(3) bekezdése; a 47. § (4) bekezdés a) pontja; a 48. § (1)–(3) bekezdése, (4) bekezdés a) pontja; az 51. § 
(1) bekezdése; az 52. §; az 54. §; az 57. §; az 58. § (1) bekezdése; az 59. §; a 60. § (2)–(6) bekezdése és (8) bekezdés 
a)–b) pontja; a 61. §; a 63. § (1), (3) bekezdése és (5) bekezdés a)–b) pontja; a 64. § (1)–(2) és (4) bekezdése; a 65. § 
(2) bekezdése; a 66. § (1) bekezdése; a 67. §; a 68. § (7) bekezdés d) pontja, (8) bekezdés a)–d), f ) és h)–k) pontja; 
a  69.  § (2)–(3) és (6)–(7)  bekezdése; a  71.  §; a  72.  § (2)–(3)  bekezdése; a  73.  §; a  75.  § (1)–(5)  bekezdése; a  76.  §  
(1)–(6) bekezdése; a 77. §; a 79. §; a 83. §; a 85. § (1) bekezdése; a 86. §; a 88. §; a 89. § (1) bekezdése; a 90–91. §; 
a 94. §, a 95. § (1) bekezdése; a 98. § (2) bekezdése 2020. január 1-jén lép hatályba.

 (3) A 60. § (1) bekezdése 2020. január 2-án lép hatályba.
 (4) A 64. § (3) bekezdése 2020. február 1-jén lép hatályba.
 (5) A 2. § (1), (3) bekezdése, (4) bekezdés b) pontja és (5) bekezdése; a 3. §; a 4. § (3) bekezdése; az 5–6. §; a 11. §; a 12. § 

(1) bekezdése, (5) bekezdés b) pontja, (6) bekezdése; a 13. § (3) bekezdése, (4) bekezdés b) pontja, (5) bekezdés d)–e) 
és g) pontja; a 14. §; a 15. § (7) bekezdés b) pontja; a 17. § (2)–(3) bekezdése; a 18. §; a 19. § (3) bekezdése; a 22. § 
(6) bekezdés a) és c) pontja; a 23. § (1) bekezdése; a 24–27. §; a 28. § (3), (6) bekezdése és (9) bekezdés a)–c) pontja; 
a 29. § (2) bekezdés b) pontja és (3) bekezdése; a 30. §; a 31. § (5) bekezdése és (6) bekezdés a–d) pontja; a 32. § 
(1) bekezdése és (3) bekezdés b)–d) pontja; a 34. § (1), (3) bekezdése és (4) bekezdés a)–g) pontja; a 36–38. §; a 39. § 
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(1) bekezdése; a 40. § (5) bekezdése; a 45. § (4) bekezdése; a 46. §; a 47. § (4) bekezdés b) pontja; a 48. § (4) bekezdés 
b)  pontja; a  49–50.  §; az  51.  § (2)  bekezdése; az  53.  §; az  55.  § (3)  bekezdése; az  56.  §; az  58.  § (2)–(3)  bekezdése; 
a 60. § (7) bekezdése és (8) bekezdés c) pontja; a 62. §; a 63. § (4) bekezdése és (5) bekezdés c)–g) pontja; a 66. § 
(2) bekezdése; a 69. § (1) bekezdése; a 72. § (1) bekezdése; a 74. §; a 75. § (6) bekezdése; a 76. § (9) bekezdése; a 78. §; 
a 80. §; a 81. § (2) bekezdése; a 82. §; a 84. § (3) bekezdése; a 85. § (2) bekezdése; a 89. § (2) bekezdése; a 92. §; a 98. § 
(1) és (3) bekezdése; a 101. § (1) bekezdése; valamint az 1. melléklet 2020. március 1-jén lép hatályba.

 (6) A 70. § 2020. március 31-én lép hatályba.
 (7) A  68.  § (1)–(4)  bekezdése, (7)  bekezdés a)–c) és e)–f )  pontja, (8)  bekezdés e) és g)  pontja, a  95.  § (2)  bekezdése  

2020. július 1-jén lép hatályba.
 (8) A 9. § (3) és (4) bekezdése; a 93. § 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.
 (9) A 4. § (2) bekezdése; a 9. § (2) bekezdése; a 12. § (2) bekezdése; a 21. §; a 28. § (7) bekezdése; a 29. § (1) bekezdése; 

a 31. § (2)–(3) bekezdése; a 32. § (2) bekezdése; a 34. § (2) bekezdése; a 40. § (3)–(4) bekezdése; a 42. § (1) bekezdése; 
a 47. § (2) bekezdése; a 63. § (2) bekezdése; a 65. § (1) bekezdése; a 69. § (4)–(5) bekezdése; a 76. § (7)–(8) bekezdése; 
a 81. § (1) bekezdése; a 84. § (1)–(2) bekezdése; a 87. §; a 96. § 2021. január 1-jén lép hatályba.

101. § (1) Ha az  ügyben e  törvény hatálybalépésével a  fellebbezés kizárttá válik, törvény vagy kormányrendelet eltérő 
rendelkezése hiányában a folyamatban lévő fellebbezési eljárást a fellebbezést kizáró rendelkezés hatálybalépését 
megelőzően hatáskörrel rendelkező szerv folytatja le.

 (2) Ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, e  törvény hatálybalépésével más szerv feladat- és 
hatáskörébe kerülő, folyamatban lévő elsőfokú ügyekben, valamint a folyamatban lévő peres eljárásokban az a szerv 
jár el, amelynek hatáskörébe a feladat ellátása a jogszabály rendelkezése szerint kerül.

 (3) A  folyamatban lévő ügyekben az  e  törvény hatálybalépése előtt végzett eljárási cselekmények hatályát és 
a megkezdett határidőket nem érinti, hogy az eljárás lefolytatása e törvény hatálybalépésével más szerv feladat- és 
hatáskörébe kerül.

 (4) A (3) bekezdés megfelelően alkalmazandó az e törvény hatálybalépésével a más szervhez kerülő, valamely hatóság 
eljárásában felhasználandó szakhatósági állásfoglalás kiadására irányuló, folyamatban lévő szakhatósági eljárásra.

 (5) Ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, e  törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő 
végrehajtási eljárást az a szerv folytatja le, amelynek hatáskörébe a feladat ellátása a jogszabály rendelkezése szerint 
kerül.

102. §  E törvény
a) 1. §-a az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése, illetve 38. cikk (1) bekezdése alapján,
b) 16. § (1) bekezdése az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján,
c) 70. §-a az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése és 23. cikke alapján,
d) 85. §-a az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése alapján
sarkalatosnak minősül.

103. §  E törvény 35. §-a, 44. §-a, 48. § (1)–(3) bekezdése és (4) bekezdés a) pontja, 58. § (1) bekezdése, 60. § (2) bekezdése, 
66.  § (1)  bekezdése, 90.  §-a a  belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 Áder János s. k.,  Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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1. melléklet a 2019. évi CX. törvényhez
„2. melléklet az 1996. évi CXVI. törvényhez

Az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok

A B C D E

1 Bevonás és közreműködés feltétele Szakkérdés Eljárás Eljáró hatóság

2 2.1.
Nukleáris létesítmény 
esetében.

A radioaktív anyagoknak 
a levegőbe történő 
kibocsátásának, valamint 
a levegő radioaktív 
szennyeződése 
ellenőrzésének 
és a kibocsátási 
határértékeknek a vizsgálata 
alapján a hozzájárulás 
megadása és feltételeinek 
meghatározása 
az atomenergia alkalmazása 
során a levegőbe és 
vízbe történő radioaktív 
kibocsátásokról és azok 
ellenőrzéséről szóló 
miniszteri rendeletben 
meghatározottak szerint.

a) létesítési engedély,
b) üzembe helyezési 
engedély,
c) üzemeltetési engedély,
d) tervezett üzemidőn 
túli üzemeltetéshez 
engedély,
e) végleges leállítási 
engedély,
f ) leszerelési engedély,
g) nukleáris létesítmény 
biztonsági övezetének 
kijelölése, felülvizsgálata.

környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
hatáskörében eljáró 
Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

3 2.2.
Nukleáris létesítmény 
esetében.

A radioaktív anyagoknak 
a vízbe történő 
kibocsátásának, a vizek és 
víztartó képződmények 
radioaktív és hőszennyezés 
elleni védelmének, 
valamint a vízi környezet 
radioaktív szennyeződése 
ellenőrzésének 
és a kibocsátási 
határértékeknek a vizsgálata 
alapján a hozzájárulás 
megadása és feltételeinek 
meghatározása 
az atomenergia alkalmazása 
során a levegőbe és 
vízbe történő radioaktív 
kibocsátásokról és azok 
ellenőrzéséről szóló 
miniszteri rendeletben 
meghatározottak szerint.

a) létesítési engedély,
b) üzembe helyezési
engedély,
c) üzemeltetési
engedély,
d) tervezett üzemidőn
túli üzemeltetéshez
engedély,
e) végleges leállítási
engedély,
f ) leszerelési engedély,
g) nukleáris létesítmény 
biztonsági övezetének 
kijelölése, felülvizsgálata.

környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
hatáskörében eljáró 
Baranya Megyei 
Kormányhivatal 
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4 2.3.

Nukleáris létesítmény 
esetében, ha 
az engedélyezett 
tevékenység 
megváltoztathatja 
a nukleáris létesítmény 
vonatkozásában 
a kibocsátásokat, 
a kibocsátási 
határértékeket, 
a kibocsátási határértékek 
számításául szolgáló 
adatokat, a kibocsátások 
ellenőrzését, 
a környezetellenőrzést, 
a hőterhelést; a kibocsátásra 
kerülő radioaktív 
izotópok, illetve radioaktív 
anyagok vonatkozásában 
megváltoztatja a keletkezés 
helyét, módját, a keletkező 
aktivitásokat, a kibocsátás 
módját, útvonalát, 
a kibocsátott radioaktív 
anyag aktivitását, 
aktivitás-koncentrációját, 
fizikai-kémiai jellemzőit, 
a kibocsátás időbeli 
alakulását, a kibocsátás 
tömeg- és térfogatáramát 
vagy a tervezett 
kibocsátási szinteket és 
az üzemeltetési engedély 
megváltoztatásával jár.

A radioaktív anyagoknak 
a levegőbe történő 
kibocsátásának, valamint 
a levegő radioaktív 
szennyeződése 
ellenőrzésének 
és a kibocsátási 
határértékeknek a vizsgálata 
alapján a hozzájárulás 
megadása és feltételeinek 
meghatározása 
az atomenergia alkalmazása 
során a levegőbe és 
vízbe történő radioaktív 
kibocsátásokról és azok 
ellenőrzéséről szóló 
miniszteri rendeletben 
meghatározottak szerint.

nukleáris létesítmény 
átalakításának 
engedélyezése.

környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
hatáskörében eljáró 
Baranya Megyei 
Kormányhivatal 
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5 2.4.

Nukleáris létesítmény 
esetében, ha 
az engedélyezett 
tevékenység 
megváltoztathatja 
a nukleáris létesítmény 
vonatkozásában 
a kibocsátásokat, 
a kibocsátási 
határértékeket, 
a kibocsátási határértékek 
számításául szolgáló 
adatokat, a kibocsátások 
ellenőrzését, 
a környezetellenőrzést, 
a hőterhelést; a kibocsátásra 
kerülő radioaktív 
izotópok, illetve radioaktív 
anyagok vonatkozásában 
megváltoztatja a keletkezés 
helyét, módját, a keletkező 
aktivitásokat, a kibocsátás 
módját, útvonalát, 
a kibocsátott radioaktív 
anyag aktivitását,
aktivitás-koncentrációját, 
fizikai-kémiai jellemzőit, 
a kibocsátás időbeli 
alakulását, a kibocsátás 
tömeg- és térfogatáramát 
vagy a tervezett 
kibocsátási szinteket és 
az üzemeltetési engedély 
megváltoztatásával jár.

A radioaktív anyagoknak 
a vízbe történő 
kibocsátásának, a vizek és 
víztartó képződmények 
radioaktív és hőszennyezés 
elleni védelmének, 
valamint a vízi környezet 
radioaktív szennyeződése 
ellenőrzésének 
és a kibocsátási 
határértékeknek a vizsgálata 
alapján a hozzájárulás 
megadása és feltételeinek 
meghatározása 
az atomenergia alkalmazása 
során a levegőbe és 
vízbe történő radioaktív 
kibocsátásokról és azok 
ellenőrzéséről szóló 
miniszteri rendeletben 
meghatározottak szerint.

nukleáris létesítmény 
átalakításának 
engedélyezése.

környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
hatáskörében eljáró 
Baranya Megyei 
Kormányhivatal 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 206. szám 9127

6 2.5.
Nukleáris létesítmény 
esetében.

A nukleáris létesítmény 
telephelyének vizsgálatára 
és értékelésére, 
a telephelye jellemzőinek 
és alkalmasságának 
megállapítására, valamint 
tervezésére vonatkozó, 
földtani, bányászati 
és műszaki biztonsági 
követelményeknek való 
megfelelés vizsgálata.
A nukleáris létesítmény 
építése során kitermelni 
tervezett ásványi nyersanyag 
mennyisége, fajtája, 
a felhasználás, hasznosítás 
módjának meghatározása, 
az ásványvagyon-védelmi 
szempontok érvényesítése, 
valamint a bányajáradék-
fizetési kötelezettség 
megállapítása.

a) telephely vizsgálati és 
értékelési engedély,
b) telephely engedély,
c) létesítési engedély

bányafelügyeleti 
hatáskörében 
eljáró területileg 
illetékes megyei 
kormányhivatal

7 2.6.

Nukleáris létesítmény 
esetében, ha 
az engedélyezésnek 
tűzvédelmi vagy 
katasztrófavédelmi vonzata 
van.

A nukleáris létesítményre, 
a nukleáris létesítmény 
rendszereire, 
rendszerelemeire vonatkozó 
tűz- és katasztrófavédelmi 
követelményeknek való 
megfelelés vizsgálata.

a) létesítési engedély,
b) üzembe helyezési 
engedély,
c) üzemeltetési engedély,
d) átalakítási engedély,
e) végleges leállítási 
engedély,
f ) Időszakos Biztonsági 
Jelentés hatósági 
felülvizsgálata

BM Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

8 2.7.

Nukleáris létesítmény 
építése (bontása) és 
használatbavétele 
esetén, ha annak 
katasztrófavédelmi vonzata 
van.

A nukleáris létesítményre, 
a nukleáris létesítmény 
rendszereire, 
rendszerelemeire vonatkozó 
katasztrófavédelmi 
követelményeknek való 
megfelelés vizsgálata.

a) építési (bontási) 
engedély,
b) használatbavételi 
engedély

BM Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

9 2.8.
Nukleáris létesítmény 
esetében.

A tűzvédelem atomenergia 
alkalmazásával kapcsolatos 
sajátos követelményeiről 
és a hatóságok 
tevékenysége során azok 
érvényesítésének módjáról 
szóló jogszabályban 
meghatározott, 
a tűzvédelemre 
vonatkozó követelmények 
teljesülésének vizsgálata.

Időszakos Biztonsági 
Jelentés felülvizsgálata

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 
kirendeltség
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10 2.9.

A nukleáris 
létesítményekkel 
összefüggő építmények és 
épületszerkezetek hatósági 
engedélyezésére irányuló 
eljárásban, ha annak 
tűzvédelmi vonzata van.

A tűzvédelem atomenergia 
alkalmazásával kapcsolatos 
sajátos követelményeiről 
és a hatóságok 
tevékenysége során azok 
érvényesítésének módjáról 
szóló jogszabályban 
meghatározott, 
a tűzvédelemre 
vonatkozó követelmények 
teljesülésének vizsgálata.

a) építési (bontási) 
engedély,
b) használatbavételi 
engedély

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 
kirendeltség

11 2.10.
Nukleáris létesítmény 
telepítése termőföldön.

Termőföld mennyiségi 
védelme követelményeinek 
teljesülésének vizsgálata.

telephely vizsgálati és 
értékelési engedély

ingatlanügyi, 
földügyi igazgatási 
hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei 
kormányhivatal

12 2.11.
Nukleáris létesítmény 
esetében.

A nukleáris létesítmények 
mélységi biztonsági 
övezetének kijelöléséhez 
földtani, bányászati 
és műszaki biztonsági 
követelményeknek való 
megfelelés vizsgálata.

nukleáris létesítmény 
biztonsági övezetének 
kijelölése, felülvizsgálata

bányafelügyeleti 
hatáskörében 
eljáró megyei 
kormányhivatal

13 2.12.
Az atomenergiáról szóló 
törvény szerinti Időszakos 
Biztonsági Jelentés.

Annak elbírálása, hogy 
az Időszakos Biztonsági 
Jelentésnek a nukleáris 
létesítmény által 
a környezetben keltett 
hatásoknak vizsgálata 
vonatkozásában 
a hosszú távú környezeti 
tendenciák bemutatását, 
továbbá a környezeti 
sugárzás ellenőrző 
rendszer és program 
megfelelőségét, valamint 
a környezetnek a létesítmény 
üzemeltetéséből adódó 
sugárterhelését, a környezet-
ellenőrző rendszer mért 
adatainak elemzését, 
az eredmények értékelését, 
a környezeti sugárzás-
ellenőrző rendszer és 
a környezet-ellenőrzési 
program megfelelőségének 
értékelését tartalmazó 
részek megfelelnek-e 
a külön jogszabályban 
meghatározott 
környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
követelményeknek.

Időszakos Biztonsági 
Jelentés felülvizsgálata 
és a feltárt eltérések 
jóváhagyása

környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
hatáskörében eljáró 
Baranya Megyei 
Kormányhivatal 
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14 3.1.
Radioaktívhulladék-tároló 
esetében.

A radioaktív anyagoknak 
a levegőbe és vízbe történő 
kibocsátásának, a levegő 
radioaktív szennyezés 
elleni védelmének, a vizek 
és víztartó képződmények 
radioaktív és hőszennyezés 
elleni védelmének, valamint 
a levegő és a vízi környezet 
radioaktív szennyeződése 
ellenőrzésének vizsgálata, 
a kibocsátási határértékek, 
valamint az ellenőrzési 
követelményeknek és 
a környezetvédelmi 
és természetvédelmi 
felügyelőség részére adandó 
jelentések rendszerének 
a meghatározása.

a) létesítési engedély,
b) üzemeltetési 
engedély,
c) lezárási engedély
d) radioaktívhulladék- 
tároló biztonsági 
övezetének kijelölése, 
felülvizsgálata

környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
hatáskörében eljáró 
Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

15 3.2.

Radioaktívhulladék-tároló 
létesítmény esetében, 
ha az engedélyezett 
tevékenység 
megváltoztathatja 
a létesítmény 
vonatkozásában 
a kibocsátásokat, 
a kibocsátási 
határértékeket, 
a kibocsátási határértékek 
számításául szolgáló 
adatokat, a kibocsátások 
ellenőrzését, 
a környezetellenőrzést, 
a hőterhelést; a kibocsátásra 
kerülő radioaktív 
izotópok, illetve radioaktív 
anyagok vonatkozásában 
megváltoztatja a keletkezés 
helyét, módját, a keletkező 
aktivitásokat, a kibocsátás 
módját, útvonalát, 
a kibocsátott radioaktív 
anyag aktivitását, 
aktivitás-koncentrációját, 
fizikai-kémiai jellemzőit, 
a kibocsátás időbeli 
alakulását, a kibocsátás 
tömeg- és térfogatáramát 
vagy a tervezett 
kibocsátási szinteket és 
az üzemeltetési engedély 
megváltoztatásával jár.

A radioaktív anyagoknak 
a levegőbe és vízbe történő 
kibocsátásának, a levegő 
radioaktív szennyezés 
elleni védelmének, a vizek 
és víztartó képződmények 
radioaktív és hőszennyezés 
elleni védelmének, valamint 
a levegő és a vízi környezet 
radioaktív szennyeződése 
ellenőrzésének vizsgálata, 
a kibocsátási határértékek, 
valamint az ellenőrzési 
követelményeknek és 
a környezetvédelmi 
és természetvédelmi 
felügyelőség részére adandó 
jelentések rendszerének 
a meghatározása.

radioaktívhulladék-tároló 
létesítmény 
átalakításának 
engedélyezése

környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
hatáskörében eljáró 
Baranya Megyei 
Kormányhivatal 
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16 3.3.
A radioaktívhulladék-tároló 
létesítmény esetében.

A radioaktívhulladék-tároló
létesítmények telepítésére 
és tervezésére vonatkozó 
földtani, bányászati és
műszaki biztonsági 
követelményeknek való 
megfelelés vizsgálata.
A radioaktívhulladék-tároló
létesítmények építése 
során kitermelni tervezett 
ásványi nyersanyag 
mennyisége, fajtája, 
a felhasználás, hasznosítás 
módjának meghatározása, 
az ásványvagyon-védelmi 
szempontok érvényesítése, 
valamint a bányajáradék-
fizetési kötelezettség 
megállapítása.

a) telephely kutatási 
keretprogram engedély,
b) (fázisonkénti) 
telephelykutatási 
engedély,
c) telepítési engedély,
d) létesítési engedély,
e) üzemeltetési engedély,
f ) lezárási engedély

bányafelügyeleti 
hatáskörében 
eljáró megyei 
kormányhivatal

17 3.4.

A radioaktívhulladék-tároló 
létesítmény építményeire, 
valamint a létesítménnyel 
összefüggő építményre 
vonatkozó eljárásokban, ha 
annak földtani vonatkozása 
is van, illetve az építés 
során ásványi nyersanyagot 
termelnek ki.

A radioaktívhulladék-tároló
létesítmények telepítésére 
és tervezésére vonatkozó 
földtani, bányászati és
műszaki biztonsági 
követelményeknek való 
megfelelés vizsgálata.
A radioaktívhulladék-tároló
létesítmények építése 
során kitermelni tervezett 
ásványi nyersanyag 
mennyisége, fajtája, 
a felhasználás, hasznosítás 
módjának meghatározása, 
az ásványvagyon-védelmi 
szempontok érvényesítése, 
valamint a bányajáradék-
fizetési kötelezettség 
megállapítása.

a) építési (bontási) 
engedély,
b) használatbavételi 
engedély

bányafelügyeleti 
hatáskörében 
eljáró megyei 
kormányhivatal
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18 3.5.

A radioaktívhulladék-tároló 
létesítmény átalakítása 
esetén, ha annak földtani 
vonatkozása is van, illetve 
az átalakítás során ásványi 
nyersanyagot termelnek ki.

A radioaktívhulladék-tároló
létesítmények telepítésére 
és tervezésére vonatkozó 
földtani, bányászati és
műszaki biztonsági 
követelményeknek való 
megfelelés vizsgálata.  
A radioaktívhulladék-tároló 
létesítmények átalakítása 
során kitermelni tervezett 
ásványi nyersanyag 
mennyisége, fajtája, 
a felhasználás, hasznosítás 
módjának meghatározása, 
az ásványvagyon-védelmi 
szempontok érvényesítése, 
valamint a bányajáradék-
fizetési kötelezettség 
megállapítása.

radioaktív-
hulladéktároló 
létesítmény 
átalakításának 
engedélyezése

bányafelügyeleti 
hatáskörében 
eljáró megyei 
kormányhivatal

19 3.6.
Radioaktívhulladék-tároló 
létesítmény esetében.

A radioaktívhulladék-tároló 
létesítmények telepítésére 
és tervezésére vonatkozó 
földtani, bányászati 
és műszaki biztonsági 
követelményeknek való 
megfelelés vizsgálata.

Időszakos Biztonsági 
Jelentés hatósági 
felülvizsgálata

bányafelügyeleti 
hatáskörében 
eljáró megyei 
kormányhivatal

20 3.7.
Radioaktívhulladék-tároló 
létesítmény esetében.

A tűzvédelem atomenergia 
alkalmazásával kapcsolatos 
sajátos követelményeiről és 
a hatóságok tevékenysége 
során azok érvényesítésének 
módjáról szóló rendeletben 
meghatározott, 
a tűzvédelemre 
vonatkozó követelmények 
teljesülésének vizsgálata.

Időszakos Biztonsági 
Jelentés hatósági 
felülvizsgálata

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 
kirendeltség
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21 3.8.

Az atomenergiáról szóló 
törvény szerinti Időszakos 
Biztonsági Jelentés 
radioaktívhulladék-tárolók 
esetében.

Annak elbírálása, hogy 
az Időszakos Biztonsági 
Jelentésnek a radioaktív-
hulladéktároló által 
a környezetben keltett 
hatásoknak vizsgálata 
vonatkozásában 
a hosszú távú környezeti 
tendenciák bemutatását, 
továbbá a környezeti 
sugárzás ellenőrző 
rendszer és program 
megfelelőségét, valamint 
a környezetnek a létesítmény 
üzemeltetéséből adódó 
sugárterhelését, a környezet-
ellenőrző rendszer mért 
adatainak elemzését, 
az eredmények értékelését, 
a környezeti sugárzás-
ellenőrző rendszer és 
a környezet-ellenőrzési 
program megfelelőségének 
értékelését tartalmazó 
részek megfelelnek-e 
a külön jogszabályban 
meghatározott 
környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
követelményeknek.

Időszakos Biztonsági 
Jelentés felülvizsgálata 
és a feltárt eltérések 
jóváhagyása

környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
hatáskörében eljáró 
Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

22 3.9.

A radioaktívhulladék-tároló 
létesítményekkel 
összefüggő építmények és 
épületszerkezetek hatósági 
engedélyezésére irányuló 
eljárásban, ha annak 
tűzvédelmi vonzata van.

A tűzvédelem atomenergia 
alkalmazásával kapcsolatos 
sajátos követelményeiről és 
a hatóságok tevékenysége 
során azok érvényesítésének 
módjáról szóló rendeletben 
meghatározott, 
a tűzvédelemre 
vonatkozó követelmények 
teljesülésének vizsgálata.

a) építési (bontási) 
engedély,
b) használatbavételi 
engedély

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 
kirendeltség

23 3.10.
Radioaktívhulladék-tároló 
létesítmény esetében.

Az Időszakos 
Biztonsági Jelentésben 
a katasztrófavédelemre 
vonatkozó követelmények 
teljesülésének vizsgálata.

Időszakos Biztonsági 
Jelentés hatósági 
felülvizsgálata

BM Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

24 3.11.
Radioaktívhulladék-tároló 
esetében.

A radioaktívhulladék-tároló 
létesítmények mélységi 
biztonsági övezetének 
földtani, bányászati és
műszaki biztonsági 
követelményeknek való 
megfelelés vizsgálata.

radioaktívhulladék-tároló 
biztonsági övezetének 
kijelölése, felülvizsgálata

bányafelügyeleti 
hatáskörében 
eljáró megyei 
kormányhivatal
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25 3.12.
Radioaktívhulladék-tároló 
létesítmény telepítése 
termőföldön.

Termőföld mennyiségi 
védelme követelményeinek 
kérdésében.

telepítési engedély

ingatlanügyi, 
földügyi igazgatási 
hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei 
kormányhivatal

26 4.1.
Kiemelt létesítmények 
esetében.

Kiemelt létesítmények 
üzemeltetéséből adódó 
lakossági dózismegszorítás 
sugár-egészségügyi 
vizsgálata.

lakossági 
dózismegszorítás 
jóváhagyása

Nemzeti 
Népegészségügyi 
Központ

27 4.2.

Kiemelt létesítmények 
esetében, amennyiben 
a sugáregészségügyi 
szakkérdés az eljárásban 
érintett.

Az üzemeltető 
személyzetnek a kiemelt 
létesítmény üzemeltetéséből 
adódó sugárterheléssel 
szembeni védelme 
sugár-egészségügyi 
követelményeinek való 
megfelelés vizsgálata.

létesítményi Munkahelyi 
Sugárvédelmi Szabályzat 
jóváhagyása

Nemzeti 
Népegészségügyi 
Központ

28 4.3.
Nukleáris létesítmény 
esetében.

A baleset-elhárítási 
intézkedések telephelyen 
kívüli végrehajthatóságának 
vizsgálata.
A nukleárisbaleset-
elhárítási intézkedési terv 
katasztrófavédelmi és 
polgári védelmi vizsgálata 
a következmények elhárítása 
vagy enyhítése, a hatékony 
beavatkozás személyi és 
tárgyi feltételeinek megléte, 
biztosítása tekintetében.

telephelyengedély,
létesítési engedély,
nukleárisbaleset-
elhárítási intézkedési 
tervének engedélyezése

BM Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

29 4.4.
Radioaktívhulladék-tároló 
létesítmény esetében.

A baleset-elhárítási 
intézkedések telephelyen 
kívüli végrehajthatóságának 
vizsgálata.
A nukleárisbaleset- 
elhárítási intézkedési terv 
katasztrófavédelmi és 
polgári védelmi vizsgálata 
a következmények elhárítása 
vagy enyhítése, a hatékony 
beavatkozás személyi és 
tárgyi feltételeinek megléte, 
biztosítása tekintetében.

a) (fázisonkénti) 
telephelykutatási 
engedély,
b) telepítési engedély,
c) létesítési engedély,
d) nukleárisbaleset-
elhárítási intézkedési 
tervének engedélyezése

BM Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság
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30 4.5
Nukleáris üzemanyag 
szállítása esetében

A nukleárisbaleset- 
elhárítási intézkedési terv 
katasztrófavédelmi és 
polgári védelmi vizsgálata 
a veszélyhelyzet megelőzése, 
következmények elhárítása 
vagy enyhítése, a hatékony 
beavatkozás személyi és 
tárgyi feltételeinek megléte, 
biztosítása tekintetében.

baleset-elhárítási 
és intézkedési terv 
engedélyezése

BM Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

31 4.6.
Az atomenergia minden 
alkalmazója esetében.

Az éves effektívdózis- 
korlát meghaladásának 
sugár-egészségügyi 
követelményeknek való 
megfelelés vizsgálata.

éves effektívdózis-korlát 
meghaladásának 
jóváhagyása

Nemzeti 
Népegészségügyi 
Központ

32 4.7.
Az atomenergia minden 
alkalmazója esetében.

A radioaktív anyagot 
tartalmazó fogyasztási 
cikk előállításának, 
forgalomba hozatalának 
és felhasználásának 
sugár-egészségügyi 
követelményeknek való 
megfelelés vizsgálata.

fogyasztási cikk 
előállításának, 
forgalomba hozatalának, 
felhasználásának 
engedélyezése, amelynek 
rendeltetésszerű 
használatára 
az ionizáló sugárzás 
elleni védelemről 
és a kapcsolódó 
engedélyezési, jelentési 
és ellenőrzési rendszerről 
szóló 487/2015. (XII. 30.) 
Korm. rendelet hatálya 
kiterjed

Nemzeti 
Népegészségügyi 
Központ

33 4.8.
Tartós 
maradékszennyezettségű 
területeken.

A tartós szennyezettség 
fennállása 
sugár-egészségügyi 
következményeinek 
vizsgálata.

radioaktívan szennyezett 
terület kezelésének, 
az életvitelszerű 
tartózkodásnak, 
a társadalmi és 
gazdasági tevékenység 
folytatásának 
engedélyezése

Nemzeti 
Népegészségügyi 
Központ

34 4.9.

A radioaktív hulladékoknak 
és a kiégett fűtőelemeknek 
a Magyarország 
országhatárán át 
történő szállításának 
engedélyezésére irányuló 
eljárásában.

Annak elbírálása, hogy 
a nukleáris létesítmények, 
nukleáris és más radioaktív 
anyagok, valamint 
a radioaktív hulladékok 
fizikai védelme rendészeti 
és személyi követelményei 
teljesülnek-e.

szállítás engedélyezése
Országos Rendőr-
főkapitányság

35 4.10.

Az atomenergia 
alkalmazása körében 
a fizikai védelmi rendszer 
hatósági engedélyezésére 
irányuló eljárásban.

Annak elbírálása, hogy 
az atomenergia alkalmazása 
körében a fizikai védelmi 
rendszerre vonatkozó 
rendészeti és személyi 
szempontú követelmények 
teljesülnek-e.

a fizikai védelmi rendszer 
engedélyezése

Országos Rendőr-
főkapitányság
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36 5.1.
Nyitott sugárforrás 
esetében.

A radioaktív anyagoknak 
a levegőbe és vízbe történő 
kibocsátásának, a levegő 
radioaktív szennyeződése 
elleni védelmének, 
valamint a vizek és víztartó 
képződmények radioaktív 
és hőszennyezés elleni 
védelmének, továbbá 
a levegő és a vízi környezet 
radioaktív szennyeződése 
ellenőrzésének vizsgálata, 
a kibocsátási határértékek, 
valamint az ellenőrzési 
követelményeknek és 
a környezetvédelmi 
hatósági jogkörében 
eljáró kormányhivatal 
részére adandó 
jelentések rendszerének 
a meghatározása.

radioaktív anyag 
alkalmazása, 
radioaktív sugárforrás 
izotóplaboratóriumon 
kívüli felhasználása, 
vizsgálati típusonként

környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
hatáskörében eljáró 
Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

37 6.1.

Nukleáris létesítmény 
létesítéséhez szükséges, 
de az üzemeltetéséhez 
nem szükséges épületek, 
műtárgyak létesítése 
esetén, ha az engedélyezés 
az ivóvízbázis védelmét, 
vagy az árvíz és a jég 
levonulását vagy 
a mederfenntartást érinti.

Annak elbírálása, hogy 
az építési tevékenység, 
illetve az építményben 
folytatott tevékenység 
az ivóvízbázis 
védelmére vonatkozó 
követelményeknek 
a kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett megfelel-e, 
továbbá annak elbírálása, 
hogy az építési tevékenység 
az árvíz és a jég levonulására, 
a mederfenntartásra milyen 
hatást gyakorol.

építési engedély,
használatbavételi 
engedély

BM Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság, mint 
vízügyi hatóság

38 6.2.

Nukleáris létesítmény 
létesítéséhez szükséges, 
de az üzemeltetéséhez 
nem szükséges épületek, 
műtárgyak létesítése 
esetén, ha azok 
rendeltetése élelmiszer 
előállítást, élelmiszer-
forgalmazást, illetve tárolást 
érint.

Az építmény élelmiszer 
előállítást (beleértve 
vendéglátás, közétkeztetés); 
élelmiszer-forgalmazást, 
illetve tárolást szolgáló 
részeinek élelmiszerlánc- 
biztonsági, illetve 
állategészségügyi 
megfelelőségének 
vizsgálata.

építési engedély,
használatbavételi 
engedély

illetékes megyei 
kormányhivatal 
élelmiszerlánc-
biztonsági és 
állategészségügyi 
hatáskörében eljáró 
járási hivatala

39 6.3.

Nukleáris létesítmény 
létesítéséhez szükséges, 
de az üzemeltetéséhez 
nem szükséges épületek, 
műtárgyak létesítése 
esetén.

Munkavégzés céljára 
szolgáló építményrészek 
munka-egészségügyi 
megfelelőségének 
vizsgálata.

építési engedély,
használatbavételi 
engedély

illetékes fővárosi 
és megyei 
kormányhivatal 
népegészségügyi 
hatáskörében eljáró 
járási (fővárosi 
kerületi) hivatala
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40 6.4.

Nukleáris létesítmény 
létesítéséhez szükséges, 
de az üzemeltetéséhez 
nem szükséges épületek, 
műtárgyak létesítése 
esetén, ha az építés 
nyilvántartott vagy védetté 
nyilvánított régészeti 
lelőhelyet érint.

A kulturális örökségvédelmi 
hatósági nyilvántartásban 
szereplő nyilvántartott 
vagy védetté nyilvánított 
régészeti lelőhelyen létesülő 
új épület, illetve a meglévő 
épület terepszint alatti 
vagy terepszintet is érintő 
bővítés örökségvédelmi 
megfelelőségének 
vizsgálata.

építési engedély,
használatbavételi 
engedély

az örökségvédelmi 
hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei 
kormányhivatal 

41 6.5.

Nukleáris létesítmény 
létesítéséhez szükséges, 
de az üzemeltetéséhez 
nem szükséges épületek 
létesítése esetén, ha 
az építmény építése során 
mélyalapozási technológiát 
alkalmaznak, vagy ha 
az építési tevékenység 
során több mint   
500 m3 ásványi nyersanyag 
mennyiséget termelnek ki.

A létesülő új épületre 
vonatkozó földtani, 
bányászati és 
műszaki biztonsági 
követelményeknek való 
megfelelés vizsgálata.

építési engedély,
b) használatbavételi 
engedély

bányafelügyeleti 
hatáskörében 
eljáró megyei 
kormányhivatal

42 6.6.

Nukleáris létesítmény 
létesítéséhez szükséges, 
de az üzemeltetéséhez 
nem szükséges épületek 
létesítésekor, zajra 
vagy rezgésre érzékeny 
építmények építése, 
elhelyezése, megszüntetése 
esetén a vasúti pálya 
vágányának tengelyétől 
számított  
100 méteren belüli, egyéb 
nukleáris létesítmény 
létesítéséhez szükséges, 
de az üzemeltetéséhez 
nem szükséges építmény 
esetében 50 méteren belüli 
övezetben történő építési 
tevékenységnél.

Közlekedésből származó 
terhelések hatásainak, 
valamint a forgalomtechnikai 
és közlekedésbiztonsági 
megfelelőség vizsgálata.

építési engedély,
használatbavételi 
engedély

közlekedésért felelős 
miniszter

43 6.7.

Nukleáris létesítmény célját 
szolgáló legalább  
100 darab személygépkocsi 
vagy legalább 10 darab 
tehergépkocsi vagy 
autóbusz befogadására 
alkalmas parkoló, továbbá 
buszpályaudvar építése 
esetén.

Közlekedésből származó 
terhelések hatásainak, 
valamint a forgalomtechnikai 
és közlekedésbiztonsági 
megfelelőség vizsgálata.

építési és használatba 
vételi engedély

fővárosi és megyei 
kormányhivatal
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44. 7 Minden esetben

a vizek és víztartó 
képződmények radioaktív és 
hőszennyezés elleni
védelmének, valamint 
a vízi környezet 
radioaktív szennyeződése 
ellenőrzésének vizsgálata 
kérdésében

radioaktív anyag belvízi 
szállítása

BM Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

”

2019. évi CXI. törvény
egyes törvényeknek az egészségügyi szolgáltatások fejlesztésével, valamint a bizonytalan minőségű, 
tisztázatlan hátterű egészségügyi szolgáltatók tevékenységének visszaszorításával összefüggő módosításáról*

1. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények 
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény módosítása

1. §  Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a  gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról 
szóló 2005.  évi XCV.  törvény 29.  §-ában a „2020. január 1-jét követően akkor hozhatók forgalomba” szövegrész 
helyébe a „2020. július 1-jét követően akkor forgalmazhatók” szöveg lép.

2. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint 
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása

2. §  A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a  gyógyszerforgalmazás 
általános szabályairól szóló 2006.  évi XCVIII.  törvény (a  továbbiakban: Gyftv.) 41.  §-a a  következő (7)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(7) Az  (1)  bekezdés szerinti működési célú támogatást a  közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozás 
a  személyi jogról történő lemondást követő, az  57.  § (2)  bekezdés szerinti hat hónapos időtartam azon részére 
is igényelheti, amelyben az  egészségügyi államigazgatási szerv határozata alapján, a  személyi jogról történő 
lemondást követően a közforgalmú gyógyszertár működtetését biztosítani köteles.”

3. §  A Gyftv. az „A fiókgyógyszertár létesítése” című alcímet megelőzően a következő 49/C. §-sal egészül ki:
„49/C.  § (1) A  gyógyszertár működtetőjének az  általa vállalt többletszolgáltatást az  új, közforgalmú gyógyszertár 
működésének megkezdésétől számított legalább ötéves időtartamra kell biztosítania. A vállalt többletszolgáltatás 
időtartama a  létesítési engedélyben meghatározott időtartamon belül nem csökkenthető, kivéve, ha a  vállalt 
többletszolgáltatást a működtető a működésével összefüggő, elháríthatatlan külső ok (vis maior) miatt nem tudja 
teljesíteni. A vis maior megszűnését követően a működtető köteles a vállalt többletszolgáltatást teljesíteni.
(2) A  vállalt többletszolgáltatásnak az  (1)  bekezdés szerinti csökkentését és az  annak alapjául szolgáló vis maiort 
a  működtető az  egészségügyi államigazgatási szervnek haladéktalanul, de legkésőbb a  vis maior bekövetkezését 
követő 12 órán belül bejelenti.”

4. §  A Gyftv. 53. §-a a következő (6b) bekezdéssel egészül ki:
„(6b) A  gyógyszertár működtetője a  működési engedélyben meghatározott teljes nyitvatartási időben kizárólag 
a betegforgalom bonyolítására szolgáló helyiségben biztosítja a gyógyszerek és a gyógyszertárban forgalmazható 
egyéb termékek kiszolgáltatását. Nyitvatartási időben a  gyógyszerek és a  gyógyszertárban forgalmazható egyéb 
termékek kiszolgáltatása kiadó ablakon keresztül tilos.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2019. december 11-i ülésnapján fogadta el.
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5. §  A Gyftv. 53/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A közforgalmú gyógyszertár áthelyezésére az áthelyezést engedélyező határozat véglegessé válását követő egy 
éven belül kerülhet sor. Ha a közforgalmú gyógyszertár áthelyezését többször is kezdeményezik, úgy a (2) bekezdés 
szerinti távolságokat minden esetben az  áthelyezendő közforgalmú gyógyszertár eredeti működési helyének 
betegforgalmi bejáratától kell számítani, és a többszöri áthelyezéssel az eredeti működési helytől számított, közúton 
mért maximálisan 1000 méteres távolság nem léphető túl az  első áthelyezést engedélyező határozat véglegessé 
válásától számított 5 évig. Az  5 év elteltével kerülhet sor a  közforgalmú gyógyszertár áthelyezésére úgy, hogy 
a  közúton mért maximálisan 1000 méteres távolságot a  közforgalmú gyógyszertárnak az  áthelyezési kérelem 
beadásának időpontjában meglévő működési helyétől kell számítani.”

6. §  A Gyftv. 54. § (2) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:
[A működési engedélyt az  (1)  bekezdésben foglaltakon túl – a  (3)  bekezdésben és az  58.  § (2)  bekezdésében foglalt 
kivétellel – a  létesítési engedéllyel egyidejűleg a  működési engedély visszavonására okot adó körülményekről való 
tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül vissza kell vonni akkor is, ha]
„m) a gyógyszertár működtetője alaptalanul hivatkozott a 49/C. §-ban foglalt vis maiorra.”

7. §  A Gyftv. 62. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A több mint heti 48 órát nyitva tartó gyógyszertár vezetője más munkaviszonyt, munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyt nem létesíthet, illetve nem tarthat fenn, ide nem értve:)
„c) más közforgalmú gyógyszertárban vagy más közforgalmú gyógyszertárhoz tartozó fiókgyógyszertárban 
folytatott gyógyszerészi tevékenységet feltéve, hogy az  adott gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban 
gyógyszerésziként nyilvántartott tulajdoni hányaddal rendelkezik és a  munkaideje összesen a  heti 60 órát nem 
haladja meg.”

8. §  A Gyftv. 74. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Ha a közforgalmú gyógyszertárat működtető gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnésére arra tekintettel 
kerülne sor, hogy tagjainak száma egy főre csökken, és az  ettől számított hat hónapos jogvesztő határidőn 
belül a  gazdasági társaság nem jelenti be a  nyilvántartó hatóságnál újabb tagnak a  társaságba való belépését, 
a  gazdasági társaságban egyedüli tagként maradt közforgalmú gyógyszertár működtetésére személyi joggal 
rendelkező gyógyszerész – a működési engedély módosításával – jogosult egyéni vállalkozóként a gyógyszertárat 
továbbműködtetni.”

9. §  A Gyftv.
a) 49/A.  § (2)  bekezdésében, 50.  § (2b)  bekezdés b)  pontjában, 53/B.  § (2)  bekezdésében a  „bejárata” 

szövegrészek helyébe a „betegforgalmi bejárata” szöveg,
b) 53/B. § (2) bekezdésében a „bejáratától” szövegrész helyébe a „betegforgalmi bejáratától” szöveg,
c) 53/D.  § (1)  bekezdésében az „alapító okiratának rendelkezéseit” szövegrész helyébe az „alapító okiratának, 

valamint a  gyógyszertár működtetését szabályozó, a  (2)  bekezdésben hivatkozott rendelkezéseket érintő 
egyéb megállapodások, jognyilatkozatok rendelkezéseit” szöveg,

d) 62. § (2) bekezdés b) pontjában a „helyettesítést.” szövegrész helyébe a „helyettesítést, vagy” szöveg,
e) 73. § (1) bekezdésében az „ezzel ellentétes intézkedés, megállapodás” szövegrész helyébe az „ezzel ellentétes 

vagy ennek megkerülésével megtett intézkedés, nyilatkozat, megkötött szerződés, megállapodás” szöveg
lép.

3. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

10. §  A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény XIII. Fejezete a következő 30/A. alcímmel egészül ki:
„30/A. Szakképzettségek, tudományos fokozatok, címek, rövidítések adományozása, illetve használata
52/B. § Az e törvény által szabályozott szakképzettséget, tudományos fokozatot, címet vagy rövidítést csak az arra 
jogosult használhatja. Nem lehet az  e  törvény által szabályozott tudományos fokozattal, címmel vagy rövidítéssel 
összetéveszthető tudományos fokozatot vagy címet adományozni, illetve az  e  törvény által szabályozott 
szakképzettséggel, tudományos fokozattal, címmel vagy rövidítéssel összetéveszthető szakképzettséget, 
tudományos fokozatot, címet vagy rövidítést használni.”
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11. §  A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 108.  § 1b.  pontjában az „a műszaki, informatika, agrár, 
természettudomány” szövegrész helyébe az „a műszaki, informatika, agrár, természettudomány, egészségtudomány” 
szöveg lép.

4. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló  
2012. évi II. törvény módosítása

12. § (1) A  szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló  
2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 183/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Aki mások előtt
a) – a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott cím kivételével – őt meg nem illető címet használ,
b) kitüntetést vagy egyenruhát jogosulatlanul visel,
c) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott szakképzettséget, tudományos fokozatot, címet vagy 
rövidítést szándékosan, megtévesztésre alkalmas módon jogosulatlanul használ,
d) a  nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott szakképzettséggel, tudományos fokozattal, címmel 
vagy rövidítéssel összetéveszthető szakképzettséget, tudományos fokozatot, címet vagy rövidítést szándékosan, 
megtévesztésre alkalmas módon használ,
szabálysértést követ el.”

 (2) A Szabs. tv. 183/A. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Aki a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011.  évi CXIII.  törvény 80.  § 17a.  pontja szerinti, a  Honvédséghez köthető megjelölést 
jogosulatlanul használ, szabálysértést követ el.”

 (3) A Szabs. tv. 183/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1), (2) és (2a) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a rendőrség hatáskörébe tartozik.”

5. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása

13. §  A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012.  évi C.  törvény (a  továbbiakban: Btk.) 187.  § (1)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) Aki ellenszolgáltatásért vagy rendszeresen
a) az orvosi gyakorlat,
b) az egészségügyi szakképesítéshez kötött pszichoterápiás gyakorlat vagy
c) a nem-konvencionális gyógyító és természetgyógyászati eljárások
körébe tartozó tevékenységet jogosulatlanul fejt ki, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

14. §  A Btk. a 343. §-t követően a következő alcímmel és 343/A. §-sal egészül ki:
„Oktatással összefüggő jogosulatlan tevékenység
343/A. § (1) Aki
a) felsőoktatásban megszerezhető szakképzettséget igazoló oklevéllel vagy iskolarendszeren kívüli képzésben, 
illetve iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítést igazoló bizonyítvánnyal összetéveszthető 
okiratot állít ki, vagy
b) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott vagy azzal összetéveszthető
ba) szakképzettséget igazoló oklevelet,
bb) tudományos fokozatot,
bc) címet vagy
bd) rövidítést
jogosulatlanul adományoz,
vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Aki az  (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt bűnszövetségben vagy üzletszerűen követi el, bűntett 
miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”
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6. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 12. § (2) és (3) bekezdése 2020. február 1-jén lép hatályba.
 (3) A 10. §, a 12. § (1) bekezdése, a 13. §, a 14. § az e törvény kihirdetését követő hatvanadik napon lép hatályba.

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

2019. évi CXII. törvény
a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő módosító és hatályon kívül 
helyező rendelkezésekről*

1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

1. §  Az illetékekről szóló 1990.  évi XCIII.  törvény 33.  § (2)  bekezdés 37.  pontjában a „közoktatási” szövegrész helyébe 
a „köznevelési, szakképző” szöveg lép.

2. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló  
1991. évi IV. törvény módosítása

2. § (1) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39/A. § (1)–(3) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Nemzeti Foglalkoztatási Alapért a miniszter felelős. A miniszter e felelőssége keretében – a képzési alaprész és 
a közfoglalkoztatás támogatására fordítható költségvetési kiadási előirányzat felhasználása kivételével – rendelkezik 
a Nemzeti Foglalkoztatási Alappal.
(2) A  képzési alaprész felhasználásáért a  szakképzésért felelős miniszter a  szakképzésről szóló törvényben 
meghatározottak szerint felelős.
(3) A  közfoglalkoztatás támogatására fordítható költségvetési kiadási előirányzat felhasználási céljait a  miniszter 
a közfoglalkoztatásért felelős miniszterrel együtt határozza meg. Országos közfoglalkoztatási program indítására és 
az azzal kapcsolatosan kötelezettségvállalásra a közfoglalkoztatásért felelős miniszter jogosult.”

 (2) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39/A. § (9)–(11) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A Nemzeti Foglalkoztatási Alap tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: 
Áht.) 6/B. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában meghatározott feladatokat a miniszter látja el.
(10) A  Nemzeti Foglalkoztatási Alap pénzeszközeinek felhasználásáról – a  képzési alaprész kivételével – e  törvény 
és az  e  törvény végrehajtására kiadott rendelet szerint a  miniszter és kezelő szervként a  miniszter által vezetett 
minisztérium és az állami foglalkoztatási szerv gondoskodik.
(11) A  képzési alaprész pénzeszközeinek felhasználásáról a  szakképzésért felelős miniszter és kezelő szervként 
a szakképzésről szóló törvényben vagy annak végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott személy 
gondoskodik.”

 (3) A foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.  évi IV.  törvény 39/B.  § (1)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból költségvetési támogatás támogatási 
szerződéssel nyújtható.”

 (4) A foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.  évi IV.  törvény 39/B.  §-a a  következő 
(2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A  Nemzeti Foglalkoztatási Alap terhére egyedi döntéssel nyújtott támogatásra vonatkozó miniszteri döntés 
a pénzügyi fedezet rendelkezésre állásának a miniszter által vezetett minisztérium pénzügyi ellenjegyzésre jogosult 
alkalmazottja által történő igazolását követően hozható.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2019. december 10-i ülésnapján fogadta el.
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 (5) A foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.  évi IV.  törvény 54.  § (19)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(19) A  nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény 19.  § (5)  bekezdése szerinti szerv, a  szakképzési 
államigazgatási szerv, a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 6.  § (5)  bekezdés a)  pontja szerinti 
szerv és a felnőttképzési államigazgatási szerv közvetlen hozzáférést biztosít az állami foglalkoztatási szerv részére 
a  köznevelés információs rendszerében, a  szakképzés információs rendszerében, a  felsőoktatási információs 
rendszerben és a  felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében foglalt, az  álláskereső azonosításához szükséges, 
valamint tanulói jogviszony, a  hallgatói jogviszony és a  felnőttképzési jogviszony típusával, keletkezésének 
és megszűnésének időpontjával kapcsolatos adatokhoz az  álláskeresőként való nyilvántartásba vétel, 
a nyilvántartásból való törlés és a lemorzsolódó fiatalok felkutatása és programba vonása céljából.”

3. §  A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
1. 39.  § (3)  bekezdés e)  pontjában az „a szakképzési hozzájárulásról és a  képzés fejlesztésének támogatásáról 

szóló törvényben, valamint a  felnőttképzésről szóló törvényben meghatározott feladatok, támogatási 
programok” szövegrész helyébe az „a szakképzésről szóló törvényben meghatározott feladatok” szöveg,

2. 39. § (9) bekezdésében a „költségvetési” szövegrész helyébe a „központi költségvetésről szóló” szöveg,
3. 39. § (11) bekezdésében az „az éves költségvetési törvény” szövegrész helyébe az „a központi költségvetésről 

szóló törvény” szöveg,
4. 39/A. § (8) bekezdésében a „39/A. § (1) bekezdése szerinti rendelkezési joggal rendelkező” szövegrész helyébe 

a „(2) és (3) bekezdésben meghatározott” szöveg,
5. 39/B.  § (6)  bekezdésében a „40%-át.” szövegrész helyébe a „40%-át. E  mértéktől nagyobb felhasználáshoz 

a Kormány jóváhagyása szükséges.” szöveg,
6. 39/C.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a „költségvetési” szövegrész helyébe a „központi költségvetésről szóló” 

szöveg
lép.

4. § (1) Hatályát veszti a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
1. 39/C.  § (1)  bekezdés e)  pontjában a  „szakképzési hozzájárulásról és a  képzési rendszer fejlesztésének 

támogatásáról szóló törvényben meghatározott” szövegrész,
2. 41.  § (1)  bekezdésében a „szakképzési hozzájárulásról és a  képzési rendszer fejlesztésének támogatásáról 

szóló törvényben előírt” szövegrész.
 (2) Hatályát veszti a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény

1. 39. § (1) bekezdése,
2. 39/A. § (4) bekezdése,
3. 39/A. § (12) bekezdése,
4. 39/C. § (6) bekezdése,
5. 54. § (20) bekezdése.

3. Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény módosítása

5. §  Hatályát veszti az  egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991.  évi XI.  törvény 4/B.  § 
(1) bekezdésében a „közoktatási tevékenységnek nem minősülő” szövegrész.

4. A Magyar Köztársaság 1992. évi költségvetéséről és az államháztartás vitelének  
1992. évi szabályairól szóló 1991. évi XCI. törvény hatályon kívül helyezése

6. §  Hatályát veszti a Magyar Köztársaság 1992. évi költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1992. évi szabályairól 
szóló 1991. évi XCI. törvény.
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5. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

7. §  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 61. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„(1) A  közalkalmazotti munkakörök az  ellátásukhoz jogszabályban előírt iskolai végzettség, illetve állam által 
elismert szakképesítés, szakképzettség, doktori cím, tudományos fokozat, valamint akadémiai tagság alapján fizetési 
osztályokba tagozódnak:
a) az „A” fizetési osztályba
aa) a legfeljebb alapfokú iskolai végzettséghez kötött munkakör,
ab) az alapfokú iskolai végzettséget nem igénylő szakképesítéshez kötött munkakör,
b) a „B” fizetési osztályba az alapfokú iskolai végzettséget igénylő szakképesítéshez kötött munkakör,
c) a „C” fizetési osztályba
ca) a középfokú iskolai végzettséget igénylő szakképesítéshez kötött munkakör,
cb) az érettségi végzettséghez kötött munkakör,
d) a „D” fizetési osztályba az érettségi végzettséget igénylő szakképesítéshez kötött munkakör,
e) az „E” fizetési osztályba
ea) az  egyetemi, főiskolai végzettséget nem tanúsító felsőfokú szakképesítéshez, felsőoktatási szakképzésben 
szerzett szakképzettséghez kötött munkakör,
eb) az érettségi végzettséghez kötött akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképesítéshez kötött munkakör,
f ) az „F” fizetési osztályba a főiskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez kötött munkakör,
g) a  „G” fizetési osztályba a  főiskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez és a  munkakör 
betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgát vagy jogszabályban azzal egyenértékűnek elismert vizsgát igazoló 
oklevélhez kötött munkakör,
h) a „H” fizetési osztályba
ha) az egyetemi végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez kötött munkakör,
hb) a  főiskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez kötött munkakör és ehhez az  oklevélhez 
kapcsolódó tudományos fokozat,
i) az „I” fizetési osztályba
ia) az  egyetemi végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez és a  munkakör betöltéséhez jogszabályban 
előírt szakvizsgát vagy jogszabályban azzal egyenértékűnek elismert vizsgát igazoló oklevélhez kötött munkakör,
ib) az  egyetemi végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez kötött munkakör és 1984. szeptember 1-je 
előtt doktori cselekmény alapján szerzett egyetemi doktori cím, vagy egyetemi végzettséget és szakképzettséget 
igazoló oklevél és 1984. szeptember 1-je után szerzett egyetemi tudományos fokozat,
j) a „J” fizetési osztályba
ja) az egyetemi végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez kötött munkakör és a nemzeti felsőoktatásról 
szóló törvény szerinti tudományos fokozat,
jb) a Magyar Tudományos Akadémia hazai rendes és levelező tagsága, az akadémiai doktori cím.”

8. §  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
 1. 61. § (4) bekezdésében az „(1) és (3)” szövegrész helyébe az „(1)” szöveg,
 2. 85.  § (4)  bekezdésében az  „az elektronikus hírközlésért, a  környezetvédelemért, a  vízgazdálkodásért, 

vízügyi igazgatási szervek irányításáért, vízvédelemért, a  természetvédelemért, az  oktatásért, 
a  kultúráért, a  foglalkoztatáspolitikáért, a  szakképzésért és felnőttképzésért, a  családpolitikáért, szociál- 
és nyugdíjpolitikáért, az  államháztartásért, a  nemzetpolitikáért, a  nemzetiségpolitikáért, a  c)  pont 
kivételével az  agrár-vidékfejlesztésért, az  agrárpolitikáért, a  b) és f )  pont kivételével a  közlekedésért, 
az  energiapolitikáért, a  bányászati ügyekért és a  postaügyért (a  továbbiakban: a  közlekedésért), 
az  idegenrendészetért és menekültügyért, az  igazságügyért felelős miniszter, továbbá valamennyi pont 
tekintetében a  közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter, az  állami 
vagyon felügyeletéért felelős miniszter, valamint az  informatikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe 
az „a Kormány tagja” szöveg,

 3. 85.  § (5)  bekezdés d)  pontjában a „szakképzésért és felnőttképzésért” szövegrész helyébe a „szakképzésért, 
a felnőttképzésért” szöveg,
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 4. 85.  § (5)  bekezdés f )  pontjában a „szakképzésért és felnőttképzésért” szövegrész helyébe a „szakképzésért, 
a felnőttképzésért” szöveg,

 5. 85.  § (5)  bekezdés g)  pontjában a „szakképzésért és felnőttképzésért” szövegrész helyébe a „szakképzésért, 
a felnőttképzésért” szöveg,

 6. 85.  § (5)  bekezdés i)  pontjában a „szakképzésért és felnőttképzésért” szövegrész helyébe a „szakképzésért, 
a felnőttképzésért” szöveg,

 7. 85.  § (5)  bekezdés j)  pontjában a „szakképzésért és felnőttképzésért” szövegrész helyébe a „szakképzésért, 
a felnőttképzésért” szöveg,

 8. 85.  § (5)  bekezdés k)  pontjában a „szakképzésért és felnőttképzésért” szövegrész helyébe a „szakképzésért, 
a felnőttképzésért” szöveg,

 9. 85. § (5) bekezdés m) pontjában a „szakképzésért és felnőttképzésért” szövegrész helyébe a „szakképzésért, 
a felnőttképzésért” szöveg,

10. 85.  § (5)  bekezdés n)  pontjában a „szakképzésért és felnőttképzésért” szövegrész helyébe a „szakképzésért, 
a felnőttképzésért” szöveg.

9. §  Hatályát veszti a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 61. § (2)–(3a) bekezdése.

6. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

10. §  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
1. 39/B.  § (1)  bekezdés a)  pont aa)  alpontjában a  „nemzeti köznevelésről szóló törvényben a  köznevelési 

intézményben” szövegrész helyébe a „köznevelési intézményben, illetve a szakképző intézményben” szöveg,
2. 42.  § (1)  bekezdés a)  pont aa)  alpontjában az  „nemzeti köznevelésről szóló törvényben a  köznevelési 

intézményben” szövegrész helyébe a „köznevelési intézményben, illetve a szakképző intézményben” szöveg
lép.

7. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása

11. §  A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény
1. 75.  § (2)  bekezdésében az  „a felnőttképzésről szóló törvény szerinti tevékenység” szövegrész helyébe 

a „szakmai képzés” szöveg,
2. 87.  § 9.  pontjában az  „a szakképző iskolákban a  tanulói jogviszony keretében a  szakmai képzési 

követelmények teljesülése során, továbbá a  tanulószerződés alapján” szövegrész helyébe az „a szakirányú 
oktatás keretében a szakképző intézményben, illetve a duális képzőhelyen” szöveg

lép.

8. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítása

12. §  Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény
1. 50/B.  § (1)  bekezdés g)  pontjában a  „közoktatásról szóló törvényben meghatározott gyermek, tanuló” 

szövegrész helyébe a „köznevelésről szóló törvényben meghatározott gyermek, tanuló, illetve a szakképzésről 
szóló törvényben meghatározott tanuló, illetve képzésben részt vevő személy” szöveg,

2. 64. § (1) bekezdés a) pontjában a „képesítéssel” szövegrész helyébe a „szakképesítéssel” szöveg
lép.

9. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

13. §  A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.  évi LIII.  törvény 54.  § (4)  bekezdésében a „közoktatás 
intézményei” szövegrész helyébe a „köznevelési intézmények” szöveg lép.
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10. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

14. §  A személyi jövedelemadóról szóló 1995.  évi CXVII.  törvény 1. számú melléklet 4.11. és 4.12.  pontja helyébe 
a következő rendelkezések lépnek:
(Egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes:)
„4.11. a  szakképző intézményben a  tanulónak, illetve a  képzésben részt vevő magánszemélynek a  szakképzésről 
szóló törvény alapján meghatározott mértékben kifizetett ösztöndíj, az első szakma megszerzéséhez kapcsolódóan 
nyújtott egyszeri pályakezdési juttatás és a  rászorultsági helyzetre és a  jó tanulmányi eredményre tekintettel 
pályázat útján nyújtott támogatás, továbbá a szakképzési munkaszerződés alapján a duális képzőhelyen folytatott 
szakirányú oktatásban részt vevő magánszemélynek a  szakképzésről szóló törvény alapján meghatározott 
mértékben kifizetett munkabér és a minimálbért meg nem haladó mértékű más pénzbeli és nem pénzbeli juttatás;
4.12. a nemzeti felsőoktatási törvény szerinti
4.12.1. hallgató részére
a) a  teljes idejű, a  részidős, a  távoktatásban megvalósuló képzésben részt vevő magánszemély, ideértve a doktori 
képzésben részt vevő magánszemélyt megillető juttatásként kifizetett ösztöndíj, tankönyv- és jegyzettámogatás 
teljes összege, valamint diákotthoni (kollégiumi) elhelyezését kiváltó lakhatási támogatás összege,
b) a  gyakorlati képzés idejére, duális képzés esetén az  elméleti és a  gyakorlati képzés idejére kifizetett juttatás, 
díjazás értékéből havonta a hónap első napján érvényes havi minimálbért meg nem haladó része;
c) folyósított Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj, nemzeti felsőoktatási kiválóság ösztöndíj;
d) a nemzetiségi pedagógusképzésben való részvételre tekintettel pályázat alapján nyújtott ösztöndíj;
4.12.2. doktorjelölt részére a nemzeti felsőoktatási kiválóság ösztöndíj;
4.12.3. oktató, kutató részére a nemzeti felsőoktatási kiválóság ösztöndíj;
4.12.4. doktori fokozatszerzésre tekintettel kifizetett juttatás összege;
4.12.5. Klebelsberg Képzési Ösztöndíj;”

15. §  A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
 1. 21.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az „a szakképző iskola tanulójával kötött – jogszabályban meghatározott  – 

tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés esetén minden megkezdett hónap után havonta 
a  minimálbér 24 százalékával, ha a  szakképző iskolával kötött együttműködési megállapodás alapján végzi 
a  gyakorlati képzést, minden megkezdett hónap után havonta a  minimálbér 12 százalékával;” szövegrész 
helyébe az „a szakképzési munkaszerződés alapján duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatás esetén 
minden megkezdett hónap után havonta a minimálbér 24 százalékával.” szöveg,

 2. 21.  § (2)  bekezdésében az „A sikeres szakmai vizsgát tett – az  (1)  bekezdésben említett – szakképző iskolai 
tanulót” szövegrész helyébe az „A szakmai vizsga megszerzését követően az  (1)  bekezdés szerinti tanulót, 
illetve képzésben részt vevő magánszemélyt” szöveg,

 3. 49/B. § (6) bekezdés a) pontjában az „a szakképző iskolai tanulóval kötött – jogszabályban meghatározott – 
tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés” szövegrész helyébe az „a szakképzési munkaszerződés 
alapján duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatás” szöveg,

 4. 49/B.  § (6)  bekezdés b)  pontjában az „a sikeres szakmai vizsgát tett, az  a)  pontban említett – folyamatosan 
továbbfoglalkoztatott – szakképző iskolai tanuló, valamint” szövegrész helyébe az  „a szakmai vizsga 
megszerzését követően a tanuló, illetve a képzésben részt vevő magánszemély,” szöveg,

 5. 70.  § (3)  bekezdésében a „szakképző iskolai tanuló” szövegrész helyébe az „a szakképzési munkaszerződés 
alapján duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatásban részt vevő magánszemély” szöveg,

 6. 1. számú melléklet 4.  pont 4.3.  alpontjában az „oktatási, nevelési intézményben, köznevelési,” szövegrész 
helyébe a „köznevelési intézményben, szakképző intézményben vagy” szöveg,

 7. 1. számú melléklet 4.  pont 4.13.  alpontjában az „a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott 
nevelési-oktatási intézmény, a  nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott felsőoktatási 
intézmény” szövegrész helyébe az  „a köznevelési intézmény, a  szakképző intézmény, a  felsőoktatási 
intézmény” szöveg,

 8. 1. számú melléklet 4.  pont 4.14.  alpontjában az  „és a  szakképző iskolák hallgatói” szövegrész helyébe 
a „hallgatói, továbbá a rendvédelmi szakképző intézmény, illetve a honvédelmi szakképző intézmény tanulói” 
szöveg,
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 9. 1. számú melléklet 4. pont 4.25. alpontjában az „a szakképző iskolai tanuló” szövegrész helyébe az „a szakmai 
oktatásban részt vevő magánszemély” szöveg,

10. 1. számú melléklet 8.  pont 8.6.  alpont a)  alpontjában az  „a gyermeknek vagy rá tekintettel más 
magánszemélynek a köznevelésről szóló törvény vagy annak felhatalmazása alapján kiadott rendelet, vagy” 
szövegrész helyébe az  „a gyermeknek, tanulónak vagy rá tekintettel más magánszemélynek a  nemzeti 
köznevelésről szóló törvény vagy annak felhatalmazása alapján kiadott rendelet, a  szakképzésről szóló 
törvény vagy annak felhatalmazása alapján kiadott rendelet,” szöveg,

11. 1. számú melléklet 8.  pont 8.6.  alpont b)  alpontjában az „a köznevelésről szóló törvény szerinti nevelési-
oktatási intézmény által az  intézmény tanulói” szövegrész helyébe az „a köznevelési intézmény tanulója, 
illetve a szakképző intézmény tanulója” szöveg,

12. 1. számú melléklet 8.  pont 8.16.  alpontjában az  „rendvédelmi középiskola tanulója” szövegrész helyébe 
a „rendvédelmi szakképző intézmény tanulója” szöveg,

13. 1. számú melléklet 8.  pont 8.22.  alpont nyitó szövegrészében a „forrásából vagy a  köznevelési intézmény” 
szövegrész helyébe a „forrásából, a köznevelési intézmény vagy a szakképző intézmény” szöveg,

14. 1. számú melléklet 8. pont 8.22. alpont a) alpontjában az „a köznevelésről szóló törvény szerinti” szövegrész 
helyébe az „a” szöveg,

15. 1. számú melléklet 8.  pont 8.22.  alpont b)  alpontjában az „a köznevelésben vagy hasonló képzésben részt 
vevő” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

16. 1. számú melléklet 8. pont 8.43. alpontjában a „köznevelési vagy felsőoktatási intézmény” szövegrész helyébe 
a „köznevelési intézmény, szakképző intézmény vagy felsőoktatási intézmény” szöveg

lép.

16. § (1) Hatályát veszti a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
1. 49/B.  § (6)  bekezdés a)  pontjában a  „ , ha a  szakképző iskolával kötött együttműködési megállapodás 

alapján végzi a gyakorlati képzést, minden megkezdett hónap után havonta a minimálbér 12 százalékával” 
szövegrész,

2. 1. számú melléklet 4.  pont 4.22.  alpontjában a „továbbá az  egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési 
rendszerről szóló kormányrendelet alapján az első szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben történő 
részvétel során a támogatott jelöltnek a szakképzéssel kapcsolatos kiadások, dologi költségek megtérítésére 
az  adott évre vonatkozó költségvetési törvényben meghatározott mértékű, utólagosan folyósított 
támogatás;” szövegrész.

 (2) Hatályát veszti a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
1. 3. § 71. pontja,
2. 1. számú melléklet 4. pont 4.26. alpontja,
3. 1. számú melléklet 4. pont 4.37. alpontja,
4. 1. számú melléklet 4. pont 4.40. alpontja.

11. A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló  
1995. évi CXIX. törvény módosítása

17. §  A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény 
9. § (3) bekezdésében a „közoktatási” szövegrész helyébe a „köznevelési, szakképzési” szöveg lép.

12. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról 
szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

18. §  A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az  azonosító kódok használatáról szóló 1996.  évi 
XX.  törvény 20.  § (2)  bekezdés q)  pontjában a  „szerv, valamint” szövegrész helyébe a  „szerv, a  szakképzési 
államigazgatási szerv és” szöveg lép.
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13. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

19. § (1) A társasági adóról és az  osztalékadóról szóló 1996.  évi LXXXI.  törvény 4.  § 44/a.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„44a. képzés: a  22/C.  § alkalmazásában olyan oktatást tartalmazó képzés, amely nem kizárólag vagy nem 
elsődlegesen a  munkavállalónak a  vállalkozásnál jelenleg betöltött vagy későbbiekben beöltendő állásában 
alkalmazható, hanem olyan képesítést ad, amely nagymértékben hasznosítható más vállalkozásoknál vagy 
munkaterületeken és – a  651/2014/EU bizottsági rendeletnek a  kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló 
támogatás, a  kultúrát és a  kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a  sportlétesítményekre 
és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, 
továbbá a  legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint  
a  702/2014/EU rendeletnek a  támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő 
módosításáról szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1084 bizottsági rendelettel módosított – a  Szerződés 107. és 
108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról 
szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikke szerinti támogatásból valósul meg;”

 (2) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 7. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(Az adózás előtti eredményt csökkenti:)
„i) a szakképzésről szóló törvény alapján
ia) szakképzési munkaszerződés keretében duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatásban részt vevő 
tanulónként, képzésben részt vevő személyenként megkezdett hónap után havonta az adóév első napján érvényes 
minimálbér 24%-a,
ib) folytatott szakmai oktatáshoz kapcsolódó szakmai vizsga megszerzését követően az  ia)  alpont szerinti tanuló, 
illetve a  képzésben részt vevő személy, a  (3)  bekezdésben meghatározott, korábban munkanélküli személy, 
a  szabadulást követő 6 hónapon belül alkalmazott szabadságvesztésből szabaduló személy, továbbá a  pártfogó 
felügyelet hatálya alatt álló személy után a  foglalkoztatásának ideje alatt, de legfeljebb 12 hónapon át befizetett 
szociális hozzájárulási adó, annak költségenkénti elszámolásán túl, azzal, hogy az adózó akkor járhat el e rendelkezés 
szerint, ha a  korábban munkanélküli magánszemély alkalmazása óta, illetve azt megelőző hat hónapon belül 
azonos munkakörben foglalkoztatott más munkavállaló munkaviszonyát rendes felmondással nem szüntette 
meg, és a  korábban munkanélküli magánszemély az  alkalmazását megelőző hat hónapon belül nála nem állt 
munkaviszonyban,”

 (3) A társasági adóról és az  osztalékadóról szóló 1996.  évi LXXXI.  törvény 22/C.  § (4)  bekezdés d)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(A támogatási igazolások összértéke nem haladhatja meg a  támogatott szervezet jóváhagyott, adott támogatási 
időszakra vonatkozó sportfejlesztési programjában szereplő,)
„d) képzési feladataival összefüggő kiadásainak 50 százalékát, amely a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában 
bizonyos támogatási kategóriáknak a  belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 
651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikk (4) bekezdése szerint legfeljebb 70 százalékig növelhető,”

20. §  A társasági adóról és az  osztalékadóról szóló 1996.  évi LXXXI.  törvény 3. számú melléklet B) rész 8.  pontjában 
az „az  adózónál jogszabályban meghatározott tanulószerződés alapján gyakorlati képzésben résztvevő szakképző 
iskolai tanuló” szövegrész helyébe az  „a szakképzési munkaszerződés alapján duális képzőhelyen folytatott 
szakirányú oktatásban részt vevő tanuló, képzésben részt vevő személy” szöveg lép.

21. §  Hatályát veszti a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény
1. 4. § 44/b. pontja,
2. 7. § (1) bekezdés j) pontja.

14. A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosítása

22. §  Hatályát veszti a  munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996.  évi LXXV.  törvény 10.  § c)  pontjában az „1993.  évi LXXI.” 
szövegrész.
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15. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

23. §  A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
 1. 17.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a  „köznevelési” szövegrész helyébe a  „köznevelési intézmények és 

a szakképző” szöveg,
 2. 21/A.  § (3)  bekezdés a)  pont ab)  alpontjában az „a közigazgatási területén a  tankerületi központ, valamint 

az  állami szakképzési és felnőttképzési szerv (e § alkalmazásában a  továbbiakban együtt: köznevelési 
fenntartó) által fenntartott nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben” szövegrész helyébe 
az  „a közigazgatási területén a  tankerületi központ, illetve a  szakképzési centrum (e § alkalmazásában 
a  továbbiakban együtt: köznevelési fenntartó) részeként működő nevelési-oktatási intézményben, illetve 
szakképző intézményben” szöveg,

 3. 21/A.  § (6)  bekezdésében a  „lévő tankerületekben a  köznevelési fenntartó által fenntartott nevelési-
oktatási intézményben” szövegrész helyébe az „a köznevelési fenntartó által fenntartott nevelési-oktatási 
intézményben, illetve szakképző intézményben” szöveg,

 4. 21/B.  § (3)  bekezdés b)  pontjában a „köznevelési” szövegrész helyébe a „köznevelési intézményben vagy 
szakképző” szöveg, a  „felnőttoktatásban” szövegrész helyébe a  „felnőttoktatásban, illetve szakképzésben” 
szöveg,

 5. 21/B.  § (7)  bekezdésében a  „tanuló – a  szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint létrejött – 
tanulószerződése alapján” szövegrész helyébe a „szakképzési munkaszerződés alapján duális képzőhelyen 
folytatott szakirányú oktatásban részt vevő személy” szöveg,

 6. 51.  § (1)  bekezdésében a  „köznevelési, felsőoktatási vagy felnőttképzési intézménnyel, szolgáltatóval 
tanulói, hallgatói vagy felnőttképzési jogviszonyban” szövegrész helyébe a „tanulói jogviszonyban, hallgatói 
jogviszonyban vagy felnőttképzési jogviszonyban” szöveg, a  „tanulói, hallgatói vagy felnőttképzési” 
szövegrész helyébe a „tanulói jogviszonyának, hallgatói jogviszonyának vagy felnőttképzési” szöveg,

 7. 66/C.  § (1)  bekezdés e)  pontjában az  „egészségügyi szolgáltatókkal és köznevelési intézményekkel” 
szövegrész helyébe az  „egészségügyi szolgáltatókkal, köznevelési intézményekkel és szakképző 
intézményekkel” szöveg,

 8. 93. § (1) bekezdés b) pontjában a „köznevelési, felsőoktatási vagy felnőttképzési intézménnyel (szolgáltatóval) 
tanulói, hallgatói vagy felnőttképzési jogviszonyban” szövegrész helyébe a „tanulói jogviszonyban, hallgatói 
jogviszonyban vagy felnőttképzési jogviszonyban” szöveg,

 9. 93.  § (9)  bekezdés b)  pontjában a „tanulói, hallgatói vagy felnőttképzési jogviszony megszűnését követő 
120. napon, de tanulói vagy felnőttképzési jogviszony” szövegrész helyébe a „tanulói jogviszony, a hallgatói 
jogviszony vagy a  felnőttképzési jogviszony megszűnését követő 120. napon, de a  tanuló jogviszony vagy 
a felnőttképzési jogviszony” szöveg,

10. 130/A.  § (3)  bekezdésében az  „intézménnyel és a  köznevelési” szövegrész helyébe a  „köznevelési 
intézménnyel, illetve szakképző” szöveg,

11. 134. § (6) bekezdésében a „köznevelési” szövegrész helyébe a „köznevelési intézmény, szakképző intézmény” 
szöveg

lép.

16. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló  
1997. évi XLVII. törvény módosítása

24. §  Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény
1. 4. § (2) bekezdés p) pontjában a „közoktatás, felsőoktatás és szakképzés” szövegrész helyébe a „köznevelés, 

szakképzés, illetve felsőoktatás” szöveg,
2. 17.  § (1)  bekezdésében a „főiskola, egészségügyi szakiskola vagy egészségügyi szakközépiskola hallgatója, 

valamint tanulója” szövegrész helyébe a  „főiskola hallgatója, illetve egészségügyi szakképző intézmény 
tanulója” szöveg,

3. 34. § (2) bekezdés a) pontjában a „közoktatás pedagógiai szakszolgálati intézményének” szövegrész helyébe 
a „pedagógiai szakszolgálati intézmény” szöveg

lép.
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17. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

25. § (1) A társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló 
1997. évi LXXX. törvény 15. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosult, aki)
„a) nevelési-oktatási intézmény vagy felsőoktatási intézmény gyakorlati képzésben részt vevő tanulója, illetve 
hallgatója, továbbá szakképző intézmény szakirányú oktatásban részt vevő tanulója, illetve képzésben részt vevő 
személye, ide nem értve a külföldi állampolgárt,”

26. §  A társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló 
1997. évi LXXX. törvény
1. 4. § k) pont 1. alpontjában az „a tanulószerződés alapján ténylegesen kifizetett díj” szövegrész helyébe az „a 

szakképzési munkaszerződés alapján ténylegesen kifizetett pénzbeli juttatás” szöveg,
2. 5.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a  „tanuló, hallgató” szövegrész helyébe a  „tanuló, képzésben részt vevő 

személy, hallgató” szöveg, a  „tanulói, hallgatói” szövegrész helyébe a  „tanulói, hallgatói, felnőttképzési” 
szöveg,

3. 8. § i) pontjában az „a)–h)” szövegrész helyébe az „a)–g)” szöveg,
4. 16.  § (1)  bekezdés i)  pontjában a „köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó nappali rendszerű iskolai 

oktatás keretében vagy nappali oktatás munkarendje szerinti köznevelési intézményben” szövegrész helyébe 
a „nappali rendszerű oktatás vagy a  nappali oktatás munkarendje szerint köznevelési intézményben vagy 
szakképző intézményben” szöveg,

5. 16/A. §-ában a „pontjában említett tanuló és hallgató” szövegrész helyébe a „pontja szerinti tanuló, képzésben 
részt vevő személy és hallgató” szöveg, a  „tanulói jogviszony, illetőleg a  hallgatói” szövegrész helyébe 
a „tanulói jogviszony, a hallgatói jogviszony, illetve a felnőttképzési” szöveg, a „tanulói, hallgatói” szövegrész 
helyébe a „tanulói jogviszony, a hallgató jogviszony, illetve a felnőttképzési” szöveg,

6. 25/A.  § b)  pontjában az  „a nemzeti köznevelésről szóló törvény, valamint a  nemzeti felsőoktatásról 
szóló törvény szerinti közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben” szövegrész helyébe a  „köznevelési 
intézményben, szakképző intézményben vagy felsőoktatási intézményben” szöveg,

7. 31. § (4) bekezdés b) pontjában az „a nemzeti köznevelésről szóló törvény, valamint a nemzeti felsőoktatásról 
szóló törvény szerinti közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben” szövegrész helyébe a  „köznevelési 
intézményben, szakképző intézményben vagy felsőoktatási intézményben” szöveg,

8. 44/A.  § (3)  bekezdés e)  pontjában a  „bekezdésének i)  pontjában említett tanulók és hallgatók esetén 
a  közoktatási információs rendszer, illetve a  felsőoktatási információs rendszer” szövegrész helyébe 
a „bekezdés i)  pontja szerinti tanulók, képzésben részt vevő személyek és hallgatók esetén a  köznevelés 
információs rendszere, a  szakképzés információs rendszere, a  felsőoktatási információs rendszer és 
a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere” szöveg

lép.

27. §  Hatályát veszti a  társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások 
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény
1. 4. § a) pont 2. alpontja,
2. 4. § p) pontja,
3. 5. § (1) bekezdés c) pontja,
4. 8. § h) pontja.

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

28. §  A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 55. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezések lépnek:
„(4) Iskolai tanulmányok címén az  árvaellátás a  tanulmányok befejezése hónapjának végéig, a  nyári tanulmányi 
szünet tartamára is jár. Magyarországon tanuló árva esetén a  köznevelés információs rendszerének, a  szakképzés 
információs rendszerének, a felsőoktatási információs rendszernek és a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerének 
működtetője a  tanulói jogviszony, a hallgatói jogviszony, illetve a  felnőttképzési jogviszony létesítését, fennállását 
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és a  tanulmányok befejezésének várható idejét a  nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv megkeresésére, a  tanulói 
jogviszony, a  hallgatói jogviszony, illetve a  felnőttképzési jogviszony szünetelését, megszűnését – a  tanuló, 
a képzésben részt vevő személy, illetve a hallgató nevének, társadalombiztosítási azonosító jelének és a szünetelés, 
megszűnés időpontjának közlésével – hivatalból igazolja.
(5) Az  árvaellátásra való jogosultságot nem érinti, ha a  tanulói jogviszony, a  hallgatói jogviszony, illetve 
a felnőttképzési jogviszony a tanuló, a hallgató, illetve a képzésben részt vevő személy betegsége vagy szülése miatt 
szünetel.”

29. §  A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
1. 39.  § (1)  bekezdésében a  „foglalkoztatottakat” szövegrész helyébe a  „ , valamint a  szakképzési 

munkaszerződés keretében foglalkoztatottakat” szöveg,
2. 55. § (1) bekezdésében az „iskolai oktatásban” szövegrész helyébe az „oktatás keretében iskolában, szakképző 

intézményben” szöveg,
3. 55.  § (3)  bekezdés a)  pontjában a  „munkarenddel” szövegrész helyébe a  „munkarenddel, illetve egyéni 

tanulmányi renddel” szöveg
lép.

19. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

30. §  A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
1. 12.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a  „középiskola, szakképző iskola nappali tagozatán” szövegrész helyébe 

a „nappali rendszerű oktatás keretében köznevelési intézményben vagy szakképző intézményben” szöveg,
2. 40.  § (2)  bekezdés b)  pontjában a  „közép- vagy felsőfokú oktatási” szövegrész helyébe a  „köznevelési 

intézmény, a szakképző intézmény vagy a felsőoktatási” szöveg,
3. 42/A.  § (4)  bekezdés b)  pontjában a  „közép- vagy felsőfokú oktatási” szövegrész helyébe a  „köznevelési 

intézmény, a szakképző intézmény vagy a felsőoktatási” szöveg
lép.

20. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló  
1997. évi CXL. törvény módosítása

31. §  A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 97. §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„97. § A köznevelési intézmény, a szakképző intézmény és a felsőoktatási intézmény az általa működtetett könyvtár 
tekintetében akkor rendelkezik a  működtetéshez szükséges feltételekkel, ha az  megfelel a  miniszter által kiadott 
szakmai követelményeknek.”

32. §  A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
1. 37/A. § (6) bekezdésében a „köz- és a felsőoktatás, valamint a szakképzés intézményeivel” szövegrész helyébe 

a „köznevelési intézményekkel, a szakképző intézményekkel és a felsőoktatási intézményekkel” szöveg,
2. 85. § (1) bekezdés d) pontjában a „felnőttképzés” szövegrész helyébe a „szakképzés” szöveg,
3. 94.  § (4a)  bekezdés a)  pontjában a „megnevezése, a  felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásában 

szereplő száma,” szövegrész helyébe a „megnevezése,” szöveg
lép.

21. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

33. §  Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
1. 3.  § q)  pontjában az „alap-, közép-, emeltszintű, illetve felsőfokú szakképzés vagy felsőoktatási szakképzés 

keretében megszerzett szakképesítés, valamint” szövegrész helyébe a „szakképzés keretében megszerzett 
szakképesítés vagy szakképzettség, egészségügyi ágazati képzés keretében megszerzett szakképesítés, 
felsőfokú szakképzésben megszerzett szakképesítés” szöveg,

2. 38.  § (1)  bekezdésében a „köz- és felsőoktatási, valamint a  szakképzési rendszer, illetőleg a  felnőttoktatás” 
szövegrész helyébe a „köznevelés, a szakképzés és a felsőoktatás” szöveg,
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3. 42.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a „közoktatási” szövegrész helyébe a „köznevelési intézményekben vagy 
szakképző” szöveg,

4. 150. § (1) bekezdés b) pontjában az „összefüggő szakmai” szövegrész helyébe az „összefüggő, jogszabályban 
meghatározott szakmai” szöveg,

5. 247.§ (2)  bekezdés i)  pontjának nyitó szövegrészében az „az” szövegrész helyébe az „a szakképzésről szóló 
törvény szerinti szakmai képzés kivételével – az” szöveg,

6. 247.  § (5)  bekezdés d)  pontjában a „közoktatási” szövegrész helyébe a „köznevelési intézményekben vagy 
szakképző” szöveg

lép.

22. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

34. § (1) A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  tanulói jogviszony, a  hallgatói jogviszony, illetve a  felnőttképzési jogviszony egyidejű fennállása esetén 
az iskoláztatási támogatásra való jogosultság akkor állapítható meg, ha a tanulói jogviszony a nemzeti köznevelésről 
szóló törvény szerinti középfokú iskolával vagy a  felnőttképzési jogviszony a  szakképzésről szóló törvény szerinti 
szakképző intézménnyel szemben áll fenn. A családi pótlék összegének megállapítása szempontjából az egyidejűleg 
tanulói jogviszonnyal, hallgatói jogviszonnyal, illetve felnőttképzési jogviszonnyal is rendelkező gyermek a  12.  § 
(1) bekezdés a) pont aa) alpontjában foglalt jogcímen vehető figyelembe.”

 (2) A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 36/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„36/A. § (1) A családtámogatási ügyben eljáró hatóság részére adatot szolgáltat
a) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 19. § (5) bekezdése szerinti szerv a köznevelési intézmény 
tanulója tanulói jogviszonyának,
b) a  szakképzési államigazgatási szerv a  szakképző intézmény tanulója tanulói jogviszonyának, illetve képzésben 
részt vevő személy felnőttképzési jogviszonyának és
c) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 6. § (5) bekezdés a) pontja szerinti szerv és a felnőttképzési 
államigazgatási szerv a felsőoktatási intézmény hallgatója hallgatói jogviszonyának
fennállásáról, szüneteléséről és megszűnéséről.
(2) Az adatok átadásának módjáról a központi családtámogatási szerv és az (1) bekezdés alapján adatszolgáltatásra 
köteles szerv egymással megállapodást köt.
(3) Jogszabályban meghatározott módon kell igazolni a tanulmányok köznevelési intézményben, illetve szakképző 
intézményben történő folytatását
a) ha az ellátás iránti igényt családtámogatási kifizetőhely bírálja el,
b) a családtámogatási ügyben eljáró hatóság hiánypótlásra való felszólítása alapján, a családi pótlékban részesülő, 
de az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásban nem érintett gyermek, illetve tanuló esetében.”

35. §  A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 8. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „közoktatási” 
szövegrész helyébe a „köznevelési intézményben vagy szakképző” szöveg lép.

23. A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és 
az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény módosítása

36. §  A szervezett bűnözés, valamint az  azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az  ehhez 
kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999.  évi LXXV.  törvény 7.  § (1)  bekezdés d)  pontjában a  „köz- és 
felsőoktatási, köznevelési,” szövegrész helyébe a  „köznevelési intézmények, a  szakképző intézmények és 
a felsőoktatási intézmények alapfeladatellátását szolgáló épületek, a” szöveg lép.

24. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosítása

37. §  A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
1. 33. § (4) bekezdésében az „oktatásban, az” szövegrész helyébe az „oktatásban, szakképző intézményben folyó 

szakmai oktatásban, az” szöveg,
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2. 35.  § (4)  bekezdésében az „iskolai oktatás célját szolgáló [33.  § (4)  bek.] intézmény” szövegrész helyébe 
az  „iskolai oktatás céljából [33.  § (4)  bek.] köznevelési intézmény, szakképző intézmény és felsőoktatási 
intézmény” szöveg,

3. 35.  § (5)  bekezdésében az  „egy-egy iskolai osztály létszámának megfelelő, illetve a  köz- és felsőoktatási 
vizsgákhoz szükséges példányszámban többszörözhetők” szövegrész helyébe az  „egy-egy csoport vagy 
iskolai osztály létszámának megfelelő, valamint a  köznevelés, a  szakképzés, illetve a  felsőoktatás keretében 
szervezett vizsgákhoz szükséges példányszámban többszörözhetők” szöveg,

4. 38.  § (5)  bekezdésében az „iskolai oktatás célját szolgáló [33.  § (4)  bek.] intézmények” szövegrész helyébe 
az „iskolai oktatás céljából [33. § (4) bek.] köznevelési intézmények, szakképző intézmények és felsőoktatási 
intézmények” szöveg

lép.

25. A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítása

38. §  A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 9. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A gazdasági kamarák a gazdaság fejlesztésével összefüggésben)
„e) ellátják a  szakképzésről szóló törvényben meghatározott feladatokat, továbbá – az  országos gazdasági 
érdekképviseleti szervekkel együttműködve – szervezik a  mestervizsgára felkészítő, a  szakmai tevékenység 
mesterszintű gyakorlásához szükséges mesterképzést és -vizsgáztatást.”

39. §  A gazdasági kamarákról szóló 1999.  évi CXXI.  törvény „A területi gazdasági kamarák feladatai a  gazdaság 
fejlesztésével kapcsolatban” című alcíme a következő 9/B. §-sal egészül ki:
„9/B.  § (1) A  mesterképzés olyan képzési forma, amelynek során meghatározott szakképzettséggel, illetve 
szakképesítéssel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberek mestervizsgára felkészítése történik. 
A  mesterképzés keretében a  szakma mester szintű gyakorlásához szükséges szakmai elméleti és gyakorlati, 
a  vállalkozás vezetéséhez szükséges gazdasági, jogi és munkaügyi, továbbá a  tanulók képzéséhez szükséges 
alapvető pedagógiai ismeretek átadása történik.
(2) A  mesterképzésben kötelezően alkalmazandó képzési és kimeneti követelményeit a  szakképzésért felelős 
miniszter a  szakképzésről szóló 2019.  évi LXXX.  törvény a  11.  § (2)–(5)  bekezdése szerint teszi közzé. A  képzési 
és kimeneti követelmények a  mesterképzésnek az  országos gazdasági kamara által – az  országos gazdasági 
érdekképviseleti szervezetekkel együttműködve – meghatározott követelményeit, valamint a  mestervizsgával 
kapcsolatos követelményeket állapítják meg.
(3) Az  országos gazdasági kamara – az  országos gazdasági érdekképviseleti szervezetekkel együttműködve – 
meghatározza azoknak a szakmáknak a körét, amelyekre mesterképzés folytatható és mestervizsga szervezhető.”

26. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény módosítása

40. §  A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény
1. 25.  § (2)  bekezdésében a  „közoktatási” szövegrész helyébe a  „köznevelési intézmények, a  szakképző 

intézmények” szöveg, a „magánszemélyek” szövegrész helyébe a „természetes személyek” szöveg,
2. 29. § (3) bekezdésében a „magánszemélyeknek” szövegrész helyébe a „természetes személyeknek” szöveg
lép.

27. A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása

41. §  Hatályát veszti a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény
1. 2. § (1) bekezdés l) pontja,
2. 2. § (2) bekezdés j) pontja.

28. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosítása

42. §  A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
1. 10. § (6) bekezdés b) pontjában a „szakképesítés-ráépüléssel” szövegrész helyébe a „szakképesítéssel” szöveg,
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2. 151.  § (12)  bekezdésében a  „szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit a  számviteli szabályozásért 
felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) rendeletben szabályozza” szövegrész helyébe a „szakmai képzés 
programkövetelményét a  számviteli szabályozásért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) állapítja 
meg” szöveg

lép.

43. §  Hatályát veszti a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (2) bekezdése.

29. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény módosítása

44. §  A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény
 1. 1.  § (3)  bekezdésében az „ , alap-, közép- vagy felsőfokú szakképesítést, felsőfokú szakképzettséget, illetve” 

szövegrész helyébe az „és azokhoz kapcsolódó szakképesítést, szakképzettséget, illetve” szöveg,
 2. 11. § (2) bekezdésében a „közoktatási” szövegrész helyébe a „köznevelési intézmény vagy szakképző” szöveg,
 3. II. Fejezetének címében az  „ÁLTALÁNOS ISKOLAI, A  KÖZÉPISKOLAI” szövegrész helyébe az  „ALAPFOKÚ, 

A KÖZÉPFOKÚ” szöveg,
 4. 12. § (1) bekezdés a) pontjában a „közoktatási” szövegrész helyébe a „külföldi oktatási” szöveg,
 5. 13.  § (1)  bekezdésében a  „magyar középiskolai” szövegrész helyébe a  „magyar” szöveg, a  „középiskola” 

szövegrész helyébe az „oktatási intézmény” szöveg,
 6. 13. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „a középiskolai” szövegrész helyébe az „az” szöveg, a „középiskolai 

érettségivel” szövegrész helyébe az „érettségi bizonyítvánnyal” szöveg, a „középiskolai érettségi” szövegrész 
helyébe az „érettségi” szöveg, a „hazai középiskolai” szövegrész helyébe a „magyar” szöveg,

 7. 13. § (2) bekezdés b) pontjában a „közoktatási” szövegrész helyébe a „külföldi oktatási” szöveg,
 8. 13. § (3) bekezdés a) pontjában a „közoktatási” szövegrész helyébe a „külföldi oktatási” szöveg,
 9. IV. Fejezetének címében az  „A SZAKKÉPESÍTÉS” szövegrész helyébe az  „AZ ALAPFOKÚ ISKOLAI 

VÉGZETTSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ SZAKKÉPESÍTÉS ÉS A  KÖZÉPFOKÚ ISKOLAI VÉGZETTSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ 
SZAKKÉPESÍTÉS, ILLETVE SZAKKÉPZETTSÉG” szöveg,

10. IV. Fejezetébe sorolt alcím címében az „alap-, közép- és felsőfokú szakképesítés” szövegrész helyébe az „alap- 
és középfokú szakképesítés, illetve a középfokú szakképzettség” szöveg,

11. 16.  § (1)  bekezdésében az  „alap-, közép- vagy felsőfokú szakképesítést” szövegrész helyébe az  „alap- és 
középfokú szakképesítést tanúsító szakmai bizonyítványként, illetve a középfokú szakképzettséget tanúsító 
oklevélként” szöveg, a  „szakmai és vizsgakövetelményeket” szövegrész helyébe a  „képzési és kimeneti 
követelményeket” szöveg, az  „olyan szakképesítést” szövegrész helyébe az  „olyan szakképesítést, illetve 
szakképzettséget” szöveg,

12. 17.  §-ában az  „iskolai, szakképesítő vagy középiskolai” szövegrész helyébe az  „iskolai bizonyítvánnyal, 
szakképzésben szerzett oklevéllel, illetve szakmai bizonyítvánnyal vagy” szöveg,

13. 28. § (1) bekezdésében a „szakképesítések” szövegrész helyébe a „szakképesítések, illetve szakképzettségek” 
szöveg,

14. 30.  § (1)  bekezdésében a „szakképzettsége” szövegrész helyébe a „szakképesítése, illetve szakképzettsége” 
szöveg, a „szakképzettséggel” szövegrész helyébe a „szakképesítéssel, illetve szakképzettséggel” szöveg,

15. 37.  § (1)  bekezdésében a  „szakképzettséggel” szövegrész helyébe a  „szakképesítéssel, illetve 
szakképzettséggel” szöveg

lép.

30. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló  
2003. évi CXXV. törvény módosítása

45. §  Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény
1. 4. § g) pontjában a „közoktatási” szövegrész helyébe a „köznevelési intézmények, a szakképző intézmények” 

szöveg,
2. 28.  § (2)  bekezdés a)  pontjában a  „közoktatási” szövegrész helyébe a  „köznevelési intézményben, illetve 

szakképző” szöveg,
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3. 31.  § (2)  bekezdésében a  „közoktatási” szövegrész helyébe a  „köznevelési esélyegyenlőségi terv, illetve 
a szakképzési” szöveg

lép.

31. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása

46. § (1) A sportról szóló 2004. évi I. törvény 30/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  nemzetközi sportszövetség kérelmeit az  erre a  célra rendszeresített űrlapon terjeszti elő. A  nemzetközi 
sportszövetséget a  Fővárosi Törvényszék veszi nyilvántartásba. A  nemzetközi sportszövetség nyilvántartásba 
vételére irányuló bírósági eljárásra a  civil szervezetek nyilvántartásba vételére vonatkozó általános szabályokat 
az e törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni, azzal, hogy a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról 
és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI.  törvény 63. §-a szerinti adatokat és okiratokat 
nem kell bejelenteni, illetve csatolni, és a nemzetközi sportszövetség létesítő okiratát kizárólag a képviselőknek kell 
aláírnia, a tagok aláírása nem szükséges.”

 (2) A sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Felhatalmazást kap
a) az  oktatásért felelős miniszter, hogy az  iskolai sportkörök, a  sportiskolák létrehozásával és működésével és 
a tornateremmel nem rendelkező iskolák által kötelezően biztosítandó sportolási lehetőségekkel,
b) a szakképzésért felelős miniszter, hogy a szakképző intézményi sportkörök szervezésével és a tornateremmel nem 
rendelkező szakképző intézmények által kötelezően biztosítandó sportolási lehetőségekkel
kapcsolatos részletes szabályokat a sportpolitikáért felelős miniszter egyetértésével kiadott rendeletben határozza 
meg.”

 (3) A sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy a nemzetközi sportszövetséget nyilvántartó bíróság 
előtti eljárásokban alkalmazott űrlapjainak adattartalmát rendeletben határozza meg.”

47. §  A sportról szóló 2004. évi I. törvény
1. 49. § b) pontjában az „− a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározottak szerint – a” szövegrész 

helyébe az „a” szöveg, a „köznevelésben, továbbá” szövegrész helyébe a „köznevelésben és a szakképzésben, 
továbbá” szöveg,

2. 56.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a „diáksport,” szövegrész helyébe a „diáksport, a  szakképző intézményben 
folytatott sport,” szöveg

lép.

32. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény módosítása

48. §  A távhőszolgáltatásról szóló 2005.  évi XVIII.  törvény 51/A.  § (1)  bekezdésében az „egészségügyi vagy közoktatási” 
szövegrész helyébe az „egészségügyi, köznevelési vagy szakképző” szöveg lép.

33. A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosítása

49. §  A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005.  évi LXXXVIII.  törvény 3.  § (1)  bekezdés f )  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(Fogadó szervezet lehet)
„f ) a  jogszabályban meghatározott közszolgáltatásai, vagy e  közszolgáltatásokhoz kapcsolódóan 
a  közszolgáltatásait igénybe vevőknek nyújtott többletszolgáltatások körében a  magyarországi székhelyű, illetve 
magyar hatóság által kiadott működési engedéllyel rendelkező, jogképes
fa) szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény vagy hálózat,
fb) egészségügyi szolgáltató,
fc) köznevelési intézmény,
fd) szakképző intézmény,
fe) felsőoktatási intézmény,
ff) muzeális intézmény,
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fg) nyilvános könyvtár,
fh) közlevéltár,
fi) nyilvános magánlevéltár,
fj) közművelődési intézmény [az fa)–fj) alpont a továbbiakban együtt: fogadó intézmény];”

50. §  Hatályát veszti a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 1. § (2) bekezdés d) pontjában 
a „nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti” szövegrész.

34. A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló  
2005. évi CXXXV. törvény módosítása

51. §  A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az  állami kárenyhítésről szóló 2005.  évi CXXXV.  törvény 43.  § 
(1) bekezdésében a „közoktatási” szövegrész helyébe a „köznevelési intézményekkel, a szakképző” szöveg lép.

35. A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosítása

52. §  A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az iskolaszövetkezet
a) a középfokú iskolával, a kollégiummal, illetve az alapfokú művészeti iskolával (a  továbbiakban együtt: nevelési-
oktatási intézmény) tanulói jogviszonyban álló tanulók,
b) a szakképző intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanulók vagy felnőttképzési jogviszonyban álló képzésben 
részt vevő személyek, és
c) a felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló hallgatók
számára lehetőséget biztosít a  munkavégzési feltételek megteremtésére, valamint szakirányú oktatási, illetve 
gyakorlati képzésük elősegítésére.”

53. §  A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény
 1. 7.  § (3)  bekezdésében az „intézmény, a” szövegrész helyébe az „intézmény, a  szakképző intézmény, illetve” 

szöveg,
 2. 7.  § (4)  bekezdésében az  „intézmény, illetve” szövegrész helyébe az  „intézmény, a  szakképző intézmény, 

illetve” szöveg,
 3. 7.  § (8)  bekezdésében az  „az Oktatási Hivatalnak” szövegrész helyébe az  „a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC.  törvény 19. § (5) bekezdése szerinti szervnek, a szakképzési államigazgatási szervnek, illetve 
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 6. § (5) bekezdés a) pontja szerinti szervnek” szöveg, 
az „Az Oktatási Hivatal” szövegrész helyébe az „A nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény 19.  § 
(5)  bekezdése szerinti szerv, a  szakképzési államigazgatási szerv, illetve a  nemzeti felsőoktatásról szóló 
2011. évi CCIV. törvény 6. § (5) bekezdés a) pontja szerinti szerv” szöveg,

 4. 8.  § (1)  bekezdésében az  „intézménynek vagy” szövegrész helyébe az  „intézménynek, szakképző 
intézménynek, illetve” szöveg,

 5. 8.  § (2)  bekezdésében a „nevelési-oktatási intézmény” szövegrészek helyébe a „nevelési-oktatási intézmény, 
illetve a szakképző intézmény” szöveg,

 6. 8.  § (4)  bekezdésében a  „nevelési-oktatási intézménnyel” szövegrész helyébe a  „nevelési-oktatási 
intézménnyel, illetve a szakképző intézménnyel” szöveg,

 7. 10.  § (3)  bekezdés a)  pontjában a  „nevelési-oktatási intézmény” szövegrész helyébe a  „nevelési-oktatási 
intézmény, illetve a szakképző intézmény” szöveg,

 8. 11. § (2) bekezdésében a „programja” szövegrész helyébe a „programja, illetve a szakképző intézmény szakmai 
programja” szöveg,

 9. 12.  § (1)  bekezdésében az „intézmény, továbbá” szövegrész helyébe az „intézmény, a  szakképző intézmény, 
illetve” szöveg,

10. 12.  § (3)  bekezdésében az „intézmény, illetve” szövegrész helyébe az „intézmény, a  szakképző intézmény, 
illetve” szöveg,

11. 12.  § (4)  bekezdésében az „intézmény, illetve” szövegrész helyébe az „intézmény, a  szakképző intézmény, 
illetve” szöveg

lép.
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54. §  Hatályát veszti a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény
1. 7. § (5) bekezdése,
2. 11. § (3) bekezdése.

36. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló 2007. évi I. törvény módosítása

55. §  A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi 
I.  törvény 6. § (1) bekezdés c) pontjában az „– ideértve a szakképzést, továbbá a  felnőttképzést, ha annak képzési 
programja akkreditált – folytatása céljából felvételt nyert a  nemzeti köznevelésről szóló törvény, illetve a  nemzeti 
felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó oktatási intézménybe” szövegrész helyébe a „folytatása céljából 
felvételt nyert köznevelési intézménybe, szakképző intézménybe vagy felsőoktatási intézménybe” szöveg lép.

37. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló  
2007. évi II. törvény módosítása

56. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény 42.  § 
(4) bekezdésében a „gyermek közoktatási” szövegrész helyébe a „gyermek, tanuló köznevelési intézményben vagy 
szakképző” szöveg lép.

38. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

57. §  A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 63/A. § (1) bekezdésében az „egészségügyi vagy közoktatási” 
szövegrész helyébe az „egészségügyi, köznevelési vagy szakképző” szöveg lép.

39. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása

58. §  Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 85. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Egyéb oktatás vagy képzés
a) a  szakképzésről szóló törvény alapján szervezett szakmai oktatás és szakmai képzés, továbbá az  ehhez 
kapcsolódóan szervezett szakmai vizsga és képesítő vizsga,
b) a felnőttképzésről szóló törvényben meghatározott
ba) bejelentés birtokában és jogszabály alapján vagy
bb) engedély birtokában
szervezett oktatás vagy képzés, továbbá az ehhez kapcsolódóan szervezett vizsga,
c) a  nyelvi képzés és az  államilag, illetve nemzetközileg elismert nyelvvizsga-bizonyítvány kiadásának alapjául 
szolgáló vizsga, valamint
d) a tanulmányi és tehetséggondozó verseny szervezése és lebonyolítása.”

59. §  Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
1. 85.  § (1)  bekezdés i)  pontjában a „köz- és felsőoktatás” szövegrész helyébe az „a köznevelés, a  szakképzés, 

illetve a felsőoktatás” szöveg, az „egyéb oktatás” szövegrész helyébe az „egyéb oktatás vagy képzés” szöveg, 
a  „közoktatási intézmény, felsőoktatási intézmény, egyéb felnőttképzést folytató intézmény” szövegrész 
helyébe az  „a köznevelési intézmény, a  szakképző intézmény, a  felsőoktatási intézmény, a  felnőttképző” 
szöveg,

2. 85.  § (1)  bekezdés j)  pontjában a  „köz- és felsőoktatás” szövegrész helyébe a  „köznevelés, a  szakképzés, 
illetve a felsőoktatás” szöveg, az „egyéb oktatás” szövegrész helyébe az „egyéb oktatás vagy képzés” szöveg, 
a „kapcsolódó” szövegrész helyébe a „kapcsolódó, óvodai, tanári, oktatói, nevelői tevékenységet végző által 
szervezett” szöveg

lép.

60. §  Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény a következő 335. §-sal egészül ki:
„335.  § A  felnőttképzésről szóló 2013.  évi LXXVII.  törvénynek a  szakképzésről szóló 2019.  évi LXXX.  törvény 
hatálybalépésével összefüggő módosító és hatályon kívül helyező rendelkezésekről szóló 2019.  évi CXII.  törvény 
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hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezései szerinti felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó 
mentességre e  törvény 85.  § (2)  bekezdés a) és b)  pontjának 2019. augusztus 31-én hatályos rendelkezéseit kell 
alkalmazni.”

40. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

61. §  A földgázellátásról szóló 2008.  évi XL.  törvény 64/A.  § (1)  bekezdésében az  „egészségügyi vagy közoktatási” 
szövegrész helyébe az „egészségügyi, köznevelési vagy szakképző” szöveg lép.

41. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló  
2008. évi XCIX. törvény módosítása

62. §  Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 
44. § 34. pontjában a „közoktatásban résztvevő gyerekek és fiatalok” szövegrész helyébe a „köznevelésben részt vevő 
gyermekek, tanulók, illetve a szakképzésben részt vevő tanulók, képzésben részt vevő személyek” szöveg lép.

42. A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény módosítása

63. §  A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „szakképzés során kötött 
tanulószerződésből eredő jogviszonyból” szövegrész helyébe a  „szakképzési munkaszerződés alapjául szolgáló 
jogviszonyból” szöveg lép.

43. A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló  
2009. évi LXXII. törvény módosítása

64. §  A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009.  évi LXXII.  törvény 2.  § (1)  bekezdés 
c)  pontjában a  „közoktatási intézmények, így különösen a  nevelési-oktatási intézmény,” szövegrész helyébe 
a „köznevelési intézmény, a szakképző intézmény és” szöveg lép.

44. A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény módosítása

65. §  A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény
1. 5.  § (2)  bekezdés a)  pontjában a  „szakközépiskolában” szövegrész helyébe a  „szakképző intézményben” 

szöveg,
2. 10. § (4) bekezdésében a „közoktatásról szóló törvény, a szakképzésről szóló törvény, a felsőoktatásról szóló 

törvény és a  felnőttképzésről szóló törvény” szövegrész helyébe a  „nemzeti köznevelésről szóló törvény, 
a  szakképzésről szóló törvény, a  nemzeti felsőoktatásról szóló törvény és a  felnőttképzésről szóló törvény” 
szöveg,

3. 14.  § (4)  bekezdésében a „közoktatásról szóló törvény 17.  §-ában foglalt képesítésű” szövegrész helyébe 
a  „nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott végzettséggel és szakképesítéssel, illetve 
szakképzettséggel rendelkező” szöveg,

4. 14. § (5) bekezdésében a „közoktatásról” szövegrész helyébe a „nemzeti köznevelésről” szöveg
lép.

45. A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosítása

66. §  A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (3d) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3d) Vagyonkezelési szerződés köthető az  agrárágazathoz tartozó köznevelési intézménnyel, szakképző 
intézménnyel, illetve felsőoktatási intézménnyel az alapító okiratában vagy jogszabályban meghatározott oktatási 
vagy tudományos kutatási alapfeladatát szolgáló földrészletre.”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 206. szám 9157

46. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló  
2011. évi CXII. törvény módosítása

67. §  Az információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011.  évi CXII.  törvény 33.  § 
(4) bekezdésében a „Ha a közoktatási intézmény nem lát el országos vagy térségi feladatot, e” szövegrész helyébe 
az „A köznevelési intézmény és a szakképző intézmény az e” szöveg lép.

47. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosítása

68. §  A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 
2011. évi CXIII. törvény 66/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„66/A. § Egyedi határozatban határozhatja meg
a) az oktatásért felelős miniszter a köznevelési intézmények működésével, működtetésével, a nevelési év, tanítási év 
megszervezésével,
b) a  szakképzésért felelős miniszter a  szakképző intézmények működésével, működtetésével, a  tanítási év 
megszervezésével
kapcsolatos feladatokat. Az  oktatásért felelős miniszter, illetve a  szakképzésért felelős miniszter elrendelheti 
a határozat azonnali végrehajtását. A határozat közlése távközlési eszköz útján is történhet.”

69. §  A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 
2011. évi CXIII.  törvény 21. § (1) bekezdés j) pontjában a „köz- és a felsőoktatás” szövegrész helyébe a „köznevelés, 
a szakképzés és a felsőoktatás” szöveg lép.

48. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  
2011. évi CXXVIII. törvény módosítása

70. §  A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51. § 
(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Veszélyhelyzetben egyedi határozatban határozhatja meg
a) az oktatásért felelős miniszter a köznevelési intézmények működésével, működtetésével, a nevelési év, tanítási év 
megszervezésével,
b) a  szakképzésért felelős miniszter a  szakképző intézmények működésével, működtetésével, a  tanítási év 
megszervezésével
kapcsolatos feladatokat. Az  oktatásért felelős miniszter, illetve a  szakképzésért felelős miniszter elrendelheti 
a határozat azonnali végrehajtását. A határozat közlése távközlési eszköz útján is történhet.”

49. A kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni egyezmény 
fakultatív jegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló 2011. évi CXLIII. törvény módosítása

71. §  A kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni egyezmény fakultatív 
jegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló 2011. évi CXLIII. törvény 5. § (6) bekezdésében az „oktatásért felelős miniszter” 
szövegrész helyébe az „oktatásért felelős miniszter, a szakképzésért felelős miniszter” szöveg lép.

50. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló  
2011. évi CLV. törvény hatályon kívül helyezése

72. § (1) Hatályát veszti a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény
1. III. Fejezete,
2. 23. § (1) bekezdés b) pontja,
3. 23. § (2) bekezdése,
4. 25. §-a,
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5. 28. §-a,
6. 28/A. §-a,
7. 28/B. §-a,
8. 10. alcíme.

 (2) Hatályát veszti a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény.

51. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosítása

73. § (1) A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 2. § 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„4. nemzetiségi köznevelési intézmény:
a) az a köznevelési intézmény, amelynek alapító okirata a nemzeti köznevelésről szóló törvényben foglaltak szerint 
tartalmazza a  nemzetiségi feladatok ellátását, feltéve, hogy e  feladatokat a  köznevelési intézmény ténylegesen 
ellátja, továbbá óvoda, iskola és kollégium esetén a tanulók legalább huszonöt százaléka részt vesz a nemzetiségi 
óvodai nevelésben, illetve a nemzetiségi iskolai nevelésben-oktatásban;
b) nemzetiségi többcélú intézményen, nemzetiségi tagintézményen és nemzetiségi köznevelési intézmény 
intézményegységén a  nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti többcélú intézmény, tagintézmény és 
intézményegység értendő;”

 (2) A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 2. §-a a következő 4a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„4a. nemzetiségi szakképző intézmény:
a) az  a  szakképző intézmény, amelynek alapító okirata a  szakképzésről szóló törvényben foglaltak szerint 
tartalmazza a nemzetiségi feladatok ellátását, feltéve, hogy e feladatokat a szakképző intézmény ténylegesen ellátja 
és a tanulók legalább huszonöt százaléka részt vesz a nemzetiségi iskolai nevelésben-oktatásban;
b) nemzetiségi többcélú szakképző intézményen a többcélú szakképző intézmény értendő;”

 (3) A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„24. § A nemzetiségi önkormányzat köznevelési intézményt, illetve szakképző intézményt alapíthat és tarthat fenn. 
A nemzetiségi önkormányzat által fenntartott
a) köznevelési intézmény vezetőjét az oktatásért felelős miniszter,
b) szakképző intézmény vezetőjét a szakképzésért felelős miniszter
egyetértésével a fenntartó bízza meg. Az egyetértés csak jogszabálysértés esetén tagadható meg.”

 (4) A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 25. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Különösen indokolt esetben az országos nemzetiségi önkormányzat átveheti a nemzetiségi anyanyelvű, illetve 
nemzetiségi két tanítási nyelvű
a) köznevelési intézmény fenntartását az oktatásért felelős miniszter,
b) szakképző intézmény fenntartását a szakképzésért felelős miniszter
engedélyével. A  kezdeményezéshez csatolni kell a  köznevelési intézmény iskolaszékének, ennek hiányában 
szülői szervezetének (közösségének) és diákönkormányzatának, a  szakképző intézmény képzési tanácsának 
és diákönkormányzatának, továbbá mindkét esetben az  adott nemzetiség érintett települési, illetve területi 
nemzetiségi önkormányzatának a  véleményét. Az  engedély nem tagadható meg, ha a  tanulók legalább hetvenöt 
százaléka részt vesz a nemzetiségi oktatásban és az átvétel az adott nemzetiség köznevelése szempontjából kiemelt 
jelentőséggel bír.”

74. §  A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
1. 151.  § e)  pontjában a  „köznevelésben, közoktatásban részt vevő tanulók” szövegrész helyébe 

a „köznevelésben, szakképzésben részt vevő tanulók, képzésben részt vevő személyek” szöveg,
2. 156.  § (2)  bekezdésében a  „köznevelésben, közoktatásban részt vevő tanulók” szövegrész helyébe 

a „köznevelésben, szakképzésben részt vevő tanulók, képzésben részt vevő személyek” szöveg
lép.

52. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény hatályon kívül helyezése

75. §  Hatályát veszti a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény.
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53. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

76. §  A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.  törvény 36. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az önkormányzati képviselő, valamint a  képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja nem folytathat olyan 
tevékenységet, amely a feladatainak ellátásához szükséges közbizalmat megingathatja, továbbá nem lehet
országgyűlési képviselő, valamint aki olyan tisztséget tölt be, olyan feladatot lát el, amelyre kinevezését, megbízatását 
az  Országgyűléstől, köztársasági elnöktől, Kormánytól, Kormány tagjától vagy az  Országgyűlés, Kormány 
alárendeltségébe tartozó szervtől (vezetőjétől) kapta, kivéve]
„ab) egészségügyi intézmény főigazgatója, gazdasági vezetője, orvos, egészségügyi dolgozó, köznevelési 
intézmény vezetője, foglalkoztatottja, szakképző intézmény vezetője, foglalkoztatottja vagy a szakképző intézmény 
tekintetében fenntartói irányítási hatáskört gyakorló szerv vezetője, foglalkoztatottja, felsőoktatási intézmény 
vezetője, foglalkoztatottja, szociális intézmény vezetője, foglalkoztatottja, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
intézmény vezetője, foglalkoztatottja;”

54. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

77. § (1) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §-a a következő 14a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„14a. köznevelési alapfeladat: a  köznevelési intézmény alapító okiratában, szakmai alapdokumentumában 
meghatározott olyan köznevelési feladat, amely
a) óvodai nevelés,
b) nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése,
c) általános iskolai nevelés-oktatás,
d) nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása,
e) kollégiumi ellátás,
f ) nemzetiségi kollégiumi ellátás,
g) gimnáziumi nevelés-oktatás,
h) szakgimnáziumi nevelés-oktatás,
i) szakiskolai nevelés-oktatás,
j) készségfejlesztő iskolai nevelés-oktatás,
k) nemzetiséghez tartozók gimnáziumi nevelése-oktatása,
l) nemzetiséghez tartozók szakgimnáziumi nevelése-oktatása,
m) kiegészítő nemzetiségi nyelvoktatás,
n) felnőttoktatás,
o) alapfokú művészetoktatás,
p) fejlesztő nevelés-oktatás,
q) pedagógiai szakszolgálati feladat,
r) a  többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai 
nevelése és iskolai nevelése-oktatása,
s) azoknak a  sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak az  óvodai nevelése, iskolai nevelése-oktatása, 
kollégiumi ellátása, akik az  e  célra létrehozott gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási 
intézményben, óvodai csoportban, iskolai osztályban, kollégiumi csoportban eredményesebben foglalkoztathatóak,
t) a  gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben rehabilitációs intézményekben tartós gyógykezelés 
alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás,
u) pedagógiai-szakmai szolgáltatás,
v) utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat működtetése
lehet,”

 (2) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 33. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„33. tanuló- és gyermekbaleset: minden olyan baleset, amely a  gyermeket, a  tanulót az  alatt az  idő alatt vagy 
tevékenység során éri, amikor a nevelési-oktatási intézmény felügyelete alatt áll,”
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 (3) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 5. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
(A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők:)
„d) az  iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakasza szakgimnáziumban, szakmára vagy 
szakképesítés megszerzésére felkészítő szakasza a szakiskolában, amely – ha e törvény másképp nem rendelkezik – 
az  alapfokú nevelés-oktatás szakasza után kezdődik, és a  szakgimnázium vagy a  szakiskola meghatározott 
évfolyamán fejeződik be.”

 (4) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  iskolai nevelés-oktatás tartalmi egységét, az  iskolák közötti átjárhatóságot a  Nat biztosítja, amely 
meghatározza az  elsajátítandó műveltségtartalmat, valamint kötelező rendelkezéseket állapít meg 
az oktatásszervezés körében, így különösen a tanulók heti és napi terhelésének korlátozására.”

 (5) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 5. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  szakgimnáziumban az  iskolai nevelés-oktatásnak a  szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszának 
tartalmi követelményeit az  adott szakképesítés programkövetelménye és az  annak alapján kiadott kerettanterv 
határozza meg, amelyet az  oktatásért felelős miniszter az  általa vezetett minisztérium honlapján a  6.  § 
(1a) bekezdésében meghatározott módon tesz közzé.”

 (6) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az érettségi vizsga állami vizsga, amelyet országosan egységes vizsgakövetelmények (a továbbiakban: központi 
vizsgakövetelmények) szerint kell megtartani. Az  érettségi vizsga központi vizsgakövetelményeit az  érettségi 
vizsgáról szóló kormányrendelet, valamint az általános és részletes vizsgakövetelmények alapján kell meghatározni.”

 (7) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  érettségi vizsga részletes vizsgakövetelményeit az  oktatásért felelős miniszter az  iskolák által kötelezően 
alkalmazandó hivatalos kiadványként az  általa vezetett minisztérium honlapján teszi közzé. Az  érettségi vizsga 
részletes vizsgakövetelményei a  honlapról nem távolíthatók el, archiválásukra az  elektronikus archiválásról szóló 
jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni. Az érettségi vizsga közzétett részletes vizsgakövetelményeit az oktatásért 
felelős miniszter minősített elektronikus aláírásával és olyan szolgáltató által kiadott időbélyegzővel kell ellátni, 
amely e  szolgáltatást minősített szolgáltatóként nyújtja. Az  érettségi vizsga részletes vizsgakövetelményeiben 
a  közzététel időpontját és az  alkalmazás kezdő dátumát fel kell tüntetni. A  közzététel időpontja nem lehet 
korábbi, mint az időbélyegzőben szereplő naptári nap. Az érettségi vizsga részletes vizsgakövetelményei normatív 
rendelkezést nem tartalmazhatnak és azok tartalma jogszabállyal és közjogi szervezetszabályozó eszközzel 
nem lehet ellentétes. A  részletes vizsgakövetelményekkel szemben kizárólag jogszabálysértésre hivatkozással 
kezdeményezhető közigazgatási jogvita.
(1b) Az  érettségi bizonyítvány érettségi végzettséget tanúsít, és jogszabályban meghatározottak szerint 
felsőoktatási intézménybe való felvételre, szakképzésbe való bekapcsolódásra, valamint munkakör betöltésére, 
tevékenység folytatására jogosít.”

 (8) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Köznevelési intézmény
a) az óvoda,
b) az általános iskola,
c) a gimnázium,
d) a szakgimnázium,
e) a szakiskola,
f ) a készségfejlesztő iskola,
g) az alapfokú művészeti iskola,
h) a kiegészítő nemzetiségi nyelvoktató iskola,
i) a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény,
j) a kollégium,
k) a pedagógiai szakszolgálati intézmény és
l) a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény.”

 (9) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. §-a a következő (1a)–(1d) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Nevelési-oktatási intézmény az (1) bekezdés a)–j) pontja szerinti köznevelési intézmény.
(1b) Középiskola az (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti köznevelési intézmény.
(1c) Középfokú iskola a középiskola és az (1) bekezdés e) és f ) pontja szerinti köznevelési intézmény.
(1d) Iskola a középfokú iskola és az (1) bekezdés b) és g) és h) pontja szerinti köznevelési intézmény.”
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 (10) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Köznevelési alapfeladatot – a  19.  § (3)  bekezdés a) és c)  pontjában és a  szakképzésről szóló törvényben 
(a  továbbiakban: Szkt.) meghatározott kivétellel – köznevelési intézmény láthat el. Ha törvény eltérően nem 
rendelkezik, jogi személyiséggel rendelkező köznevelési intézmény – a  köznevelési intézményre meghatározott 
szakmai szabályok szerint – az  Szkt. szerinti szakképzési centrum részeként is működhet, amely önálló 
költségvetéssel nem rendelkezik és kizárólag a  Kormány rendeletében meghatározott jogok és kötelezettségek 
alanya lehet. Az ilyen köznevelési intézmény nyilvántartásba vételére, nyilvántartásba vett adatainak módosítására 
és nyilvántartásból való törlésére a szakképző intézményre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.”

 (11) A nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény 9.  § (8)–(9a)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezések 
lépnek:
„(8) A nevelő-oktató munka fejlesztése érdekében az óvodai nevelésben, valamint az általános iskolai és a középfokú 
nevelésben és oktatásban az oktatásért felelős miniszter a nevelés-oktatás tartalmi kérdéseire, a vezetési modellre, 
a  nevelés- és oktatásszervezési módszerekre, a  minőségpolitika, a  minőséggondozás rendszerére, a  tanuló heti 
kötelező óraszámára, ha a tantárgy vagy a tantárgyi modul vonatkozásában nincs megfelelő hazai felsőfokú képzés, 
a  pedagógusvégzettségére és -szakképzettségére, valamint a  működéshez szükséges feltételekre vonatkozóan 
egyedi megoldások alkalmazását engedélyezheti. Ebben az  esetben, ha az  intézmény fenntartója nem központi 
költségvetési szerv vagy települési önkormányzat, az intézményt az oktatásért felelős miniszter veszi nyilvántartásba 
és adja ki számára a működési engedélyt, valamint gyakorolja a törvényességi és hatósági ellenőrzési jogköröket.
(9) A  (8)  bekezdés szerinti engedély akkor adható meg, ha a  benyújtott tanterv tantárgyi struktúrája – a  Nat-ban 
meghatározott műveltségi területek adaptálása során az iskolák közötti átjárhatóság és a továbbtanulás biztosítása 
érdekében – legfeljebb harminc százalékban tér el a  Nat-ban és az  oktatásért felelős miniszter által kiadott 
kerettantervben foglalt tantárgyi struktúrától.
(9a) A (8) bekezdés szerinti engedély iránti kérelmet az iskola fenntartója jogosult az oktatásért felelős miniszternek 
benyújtani.”

 (12) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § (1) A szakgimnázium öt évfolyammal működő, művészeti, pedagógiai, illetve közművelődési képzést nevelési-
oktatási intézmény, amiből négy évfolyamon közismereti oktatás és az  Szkt. szerinti szakmai képzés, az  ötödik 
évfolyamon kizárólag az Szkt. szerinti szakmai képzés folyik. A programkövetelmény alapján készített kerettanterv 
további egy évfolyamot határozhat meg. A  szakgimnázium érettségi végzettség és az  Szkt. szerinti szakképesítés 
megszerzésére, szakirányú felsőfokú iskolai továbbtanulásra, valamint szakirányú munkába állásra készít fel.
(2) Érettségi végzettséggel rendelkező tanulók részére a  szakgimnáziumban az  érettségi végzettséghez kötött 
szakgimnáziumi szakképesítésre felkészítő évfolyamok száma kettő. Ebben az esetben a szakgimnázium a képesítő 
vizsgára történő felkészítést a  tizenharmadik-tizennegyedik évfolyamon szervezi meg. A  programkövetelmény 
alapján készített kerettanterv további egy évfolyamot határozhat meg.
(3) A szakgimnáziumban olyan öt évfolyammal működő nevelés-oktatás is folyhat,
a) három, az Szkt. szerinti szakképesítés megszerzéséhez szükséges közismereti oktatást és az Szkt. szerinti szakmai 
képzést magában foglaló, szakképesítésre felkészítő évfolyam, és
b) további kettő, érettségi vizsgára felkészítő évfolyam.
(4) Az  Szkt. szerinti szakképesítést szerzett tanuló dönt arról, hogy továbbtanul-e az  érettségi vizsgára felkészítő 
további két évfolyamon.
(5) Párhuzamos oktatás kizárólag művészeti oktatásban folyhat, amelyben a  tanuló az  alapfokú, továbbá 
a  középfokú iskolai nevelés-oktatás szakasza és az  Szkt. szerinti szakmai képzés követelményeit ugyanabban 
az  iskolában, eltérő évfolyamokon is teljesítheti, az  iskola pedagógiai programjában meghatározottak szerint 
a  nevelő- és oktatómunka az  ötödik, hetedik vagy a  kilencedik évfolyamon kezdődhet, a  tanuló heti óraszáma 
legfeljebb negyven óra.”

 (13) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 13/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13/A.  § (1) A  sajátos nevelési igényű tanulók középfokú iskolai nevelése-oktatása céljából a  szakiskola a  többi 
tanulóval sajátos nevelési igénye miatt együtt haladni nem tudó tanulók felkészítését végzi.
(2) A  szakiskolában a  sajátos nevelési igény jellegéhez igazodó közismereti oktatás és az  Szkt. szerinti szakmai 
oktatás, illetve szakképesítésre felkészítő szakmai képzés folyik.
(3) A szakiskolában
a) az  Szkt. szerinti szakmai oktatás a  szakmajegyzékben meghatározott szakmák körében – a  sajátos nevelési 
igény típusától függően – a képzési és kimeneti követelmények vagy a képzési és kimeneti követelmények alapján 
készített speciális kerettanterve szerint,



9162 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 206. szám 

b) az Szkt. szerinti szakmai képzés a programkövetelmény alapján készített speciális kerettanterv szerint
folyhat.
(4) A  szakiskolában az  évfolyamok száma a  szakmajegyzékben vagy a  képzési és kimeneti követelmények, illetve 
a programkövetelmény alapján készített speciális kerettantervben meghatározott.
(5) Az  Szkt. szerinti szakmai vizsgára, illetve képesítő vizsgára történő felkészítés a  szakiskola feladata, amely 
a kötelező foglalkozások keretében történik.”

 (14) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 20. § (7) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
(Nevelő és oktató munkához kapcsolódó, nem köznevelési tevékenység:)
„a) az  Szkt. szerinti szakmai oktatás, a  felsőoktatás, a  köz- és felsőoktatási kutatás, a  közművelődés, a  kultúra, 
a művészet, a könyvtár, a muzeális intézményi feladat, a sport,”

 (15) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések 
lépnek:
„(2) A  köznevelési intézményt költségvetési szerv esetében a  kincstár, a  tankerületi központ vagy az  állami 
felsőoktatási intézmény által fenntartott köznevelési intézmény esetében a  hivatal, más esetben a  köznevelési 
intézmény székhelye szerint területileg illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóság veszi nyilvántartásba. 
A  magán köznevelési intézmény akkor vehető nyilvántartásba és a  nyilvántartásba vétele akkor módosítható, ha 
az  oktatásért felelős miniszter szakvéleménye alapján alkalmas a  köznevelésialapfeladat-ellátás megszervezésére. 
A  köznevelési intézmény a  nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásával kéri oktatási azonosító számának, 
költségvetési szerv esetében adószámának és oktatási azonosító számának megállapítását. A bejelentéshez csatolni 
kell
a) a  köznevelési intézmény alapító okiratát, az  állam által fenntartott köznevelési intézmény esetében a  szakmai 
alapdokumentumot,
b) – ha a  fenntartó a  tevékenységet nem jogszabály felhatalmazása alapján látja el – a  köznevelési alapfeladat 
ellátására jogosító okiratot,
c) a  köznevelési intézmény képviseletére jogosult személy nevének és képviseletének jogosultságát igazoló 
dokumentumot,
d) a köznevelési intézmény állandó székhelyének meglétét igazoló okiratot.
(3) A köznevelési intézmény alapító okirata, illetve szakmai alapdokumentuma tartalmazza
a) a köznevelési intézmény
aa) hivatalos nevét és rövid nevét magyar nyelven,
ab) székhelyét, telephelyét,
b) a köznevelésialapfeladat-ellátással összefüggésben
ba) köznevelési alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezését,
bb) állami köznevelési intézmény esetében főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolását és a további 
tevékenységi körök kormányzati funkció szerinti megjelölését,
bc) a feladatellátást szolgáló vagyont, továbbá a vagyon feletti rendelkezés vagy a vagyon használati jogát,
bd) az  önálló költségvetéssel rendelkező köznevelési intézmény esetében a  gazdálkodással összefüggő 
jogosítványokat,
c) az alapító és a fenntartó nevét és székhelyét,
d) – az alábbiak fennállása esetén – a köznevelési intézmény
da) hivatalos nevének és rövid nevének nemzetiségi vagy idegen nyelvű megfelelőjét,
db) jogelődjének megnevezését, székhelyét,
dc) megszűnésének időpontját vagy pontos feltételét, ha a köznevelési intézmény határozott időre vagy bizonyos 
feltétel bekövetkeztéig jön létre.”

 (16) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A köznevelési intézmény a nyilvántartásba való bejegyzéssel a bejegyzés napján jön létre és a nyilvántartásból 
való törléssel, a  törlés napján szűnik meg. Az  alapító okirat a  köznevelési intézmény későbbi időponttal való 
alapításáról, átalakításáról, illetve megszüntetéséről is rendelkezhet, ebben az  esetben a  köznevelési intézményt 
ezen időponttal kell nyilvántartásba venni, illetve a nyilvántartásból törölni.”

 (17) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4a) A bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz, úgy is teljesíthető, 
hogy arról a  közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle a  kérelem benyújtója kéri – tájékoztatja az  állam 
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által fenntartott köznevelési intézmény esetén a  kincstárt, más köznevelési intézmény esetén a  hivatalt, illetve 
a köznevelési feladatkörében eljáró hatóságot.”

 (18) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 23. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések 
lépnek:
„(1) Ha a  köznevelési intézményt nem az  állam vagy települési önkormányzat – ideértve a  helyi önkormányzatok 
társulását is – alapítja, működésének megkezdéséhez engedély szükséges. A működési engedély akkor adható ki, ha 
a nem állami köznevelési intézmény
a) rendelkezik a működéséhez szükséges feltételekkel és
b) nyilvántartásba vétele óta kevesebb mint hat hónap telt el.
(2) Az engedély kiadásával összefüggő költségeket a kérelem benyújtója viseli.”

 (19) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az  óvodai csoportok, iskolai osztályok, kollégiumi csoportok minimális, maximális és átlaglétszámát 
a 4. melléklet határozza meg. Az  óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított maximális 
létszám a nevelési év, illetve a tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, 
továbbá függetlenül az  indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a  nevelési év, tanítási év során az  új 
gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt. A minimális létszámtól csak akkor lehet eltérni, ha azt az óvodai, 
tanulói jogviszony nevelési, tanítási év közben történő megszűnése indokolja. A művészeti felsőoktatási intézmény 
által fenntartott nyolc évfolyamos gimnázium osztályainak minimális, maximális és átlaglétszámát a szakgimnázium 
(művészeti) létszámkeretei szerint kell meghatározni. Az  Arany János Tehetséggondozó Programban és az  Arany 
János Kollégiumi Programban a minimális osztály-, illetve kollégiumi csoportlétszámtól legfeljebb húsz százalékkal 
el lehet térni.”

 (20) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 44/C. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A tanulmányutak nyilvántartása az alábbi adatokat tartalmazza:
a) a tanuló nevét,
b) a tanuló oktatási azonosító számát,
c) a tanuló anyja születési nevét,
d) a tanuló születési idejét,
e) a tanuló állampolgárságát,
f ) a tanuló nemét,
g) a tanuló nevelési-oktatási intézményének nevét, oktatási azonosító számát,
h) a tanuló tanulói jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot,
i) a tanulónevelés-oktatásának helyét,
j) a tanuló évfolyamát,
k) azt, hogy a tanuló hányadik évfolyamon, mely országban vett részt külföldi tanulmányúton,
l) kiskorú tanuló esetén a külföldi tanulmányúthoz történő szülői hozzájárulási nyilatkozatot,
m) a tanuló nyelvi szintjét igazoló iskolai ajánlást,
n) a választott külföldi fogadó intézmény, gazdálkodó szervezet nevét,
o) az utasbiztosítás szerződésszámát,
p) a támogatói szerződés számát,
q) egyéni pályázat esetén a tanuló fizetési számlaszámát.”

 (21) A nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény 57.  § (4)–(7)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezések 
lépnek:
„(4) A  tanuló az  egyes évfolyamok, továbbá az  érettségi vizsga tanulmányi követelményeinek teljesítéséről 
bizonyítványt kap. A bizonyítvány és a bizonyítvány kiállításának alapjául szolgáló irat közokirat.
(5) Az  iskolában csak olyan bizonyítványnyomtatvány, valamint bizonyítvány kiállításához szükséges nyomtatvány 
alkalmazható, amelyet az  oktatásért felelős miniszter jóváhagyott. A  bizonyítványnyomtatvány és a  bizonyítvány 
kiállításának alapjául szolgáló nyomtatvány előállításához, forgalmazásához az  oktatásért felelős miniszter 
engedélye szükséges.
(6) Az  iskolai nyomtatványok – az  év végi bizonyítvány és az  állami vizsga teljesítéséről kiállított bizonyítvány 
kivételével – az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott rendszer alkalmazásával, a személyiségi, adatvédelmi 
és biztonságvédelmi követelmények megtartásával elektronikus úton is elkészíthetők és tárolhatók. A bizonyítvány 
kiállításának alapjául szolgáló nyomtatványt ebben az esetben is elő kell állítani nyomtatott formában, és meg kell 
őrizni.
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(7) A kiadott érettségi bizonyítványokról az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Onytv.) 1. melléklet V. részében meghatározottak szerint központi nyilvántartást kell vezetni.”

 (22) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 78. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) Az  érvénytelenné nyilvánított bizonyítványt be kell vonni és meg kell semmisíteni. Az  oktatásért felelős 
miniszter határozatát – indokolás nélkül – a  Magyarország hivatalos lapja mellékleteként megjelenő Hivatalos 
Értesítőben közzéteszi.”

 (23) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 80. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  oktatásért felelős miniszter a  központi fejlesztésű mérőeszközök alapján személyazonosításra alkalmatlan 
módon gondoskodik az  általános iskola nyolcadik évfolyamán a  nappali rendszerű iskolai oktatás munkarendje 
szerinti tanulók sikeres pályaválasztást és továbbtanulást megalapozó személyes tanulói kompetenciák kötelező 
vizsgálatáról. A  vizsgálat eredménye visszajelzést ad a  tanuló számára azokról a  középfokú iskolai továbbtanulási 
lehetőségekről, amelyek meglévő képességei alapján számára javasolhatók.”

 (24) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 87. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  oktatásért felelős miniszter működteti az  országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszerét. Ennek 
keretei között a  köznevelési intézményben folyamatos pedagógiai-szakmai ellenőrzést szervez, amely köznevelési 
intézményenként ötévente ismétlődő, értékeléssel záruló vizsgálat.”

 (25) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 93/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A tankönyvvé nyilvánításról és a tankönyvvé nyilvánítás megszüntetéséről a hivatal dönt.”

 (26) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„c) az érettségi vizsga tekintetében
ca) az érettségi vizsga megszervezésének és lebonyolításának részletes szabályait,
cb) az érettségi vizsga általános követelményeit,
cc) az  érettségi vizsgán részt vevő pedagógusok díjazását és az  érettségi vizsgán való részvétellel összefüggő 
vizsgadíj megállapításának elveit,”
(rendeletben állapítsa meg.)

 (27) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  2020/2021. tanévre vonatkozóan a  45.  § (2)  bekezdésében foglalt főszabálytól eltérően, a  szülő a  kérelmét 
2020. január 31-ig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez.”

 (28) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Ha nincs a képzés szakirányának megfelelő hazai felsőfokú képzés, határozatlan időre alkalmazható, továbbá 
köznevelési szakértői tevékenységet végezhet
a) szakgimnáziumban
aa) kerettantervben az  adott gyakorlati tantárgyra vonatkozó eltérő rendelkezés hiányában, aki érettségi 
végzettséggel és mestervizsgával,
ab) népzenész- és a szórakoztatózenész-képzésben az, aki szakirányú emelt szintű szakképesítéssel,
ac) népi kézműves képzésben az, aki népi játék és kismesterségek oktatója szakképesítéssel,
b) alapfokú művészeti iskola
ba) elektroakusztikus képzésében az, aki zeneművészeti ágban szerzett pedagógus-szakképzettséggel és emelt 
szintű szórakoztatózenész (billentyűs) szakképesítéssel,
bb) környezet-, kézműves kultúra tanszakán, továbbá textil és bőrműves tanszakán az, aki népi játék és 
kismesterségek oktatója szakképesítéssel
rendelkezik.”

 (29) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 99. §-a a következő (19) bekezdéssel egészül ki:
„(19) Alapfokú művészeti iskolában szín- és bábművészeti ágban pedagógus munkakörben foglalkoztatható az  is, 
aki
a) bármely pedagógus-szakképzettséggel és szakirányú továbbképzésben szerzett drámapedagógus-szakképzettséggel,
b) bábszínész-szakképzettséggel
rendelkezik.”

 (30) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 99/K. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„99/K.  § (1) A  szakképzésről szóló 2019.  évi LXXX.  törvény hatálybalépésével összefüggő módosító és hatályon 
kívül helyező rendelkezésekről szóló 2019. évi CXII.  törvény (a továbbiakban: Szktmód.) hatálybalépését megelőző 
napon hatályos 9.  § (8)  bekezdése szerinti óvodapedagógiai program, kerettanterv alapján működő köznevelési 
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intézmény a  2019. december 31-én hatályos, végleges működési engedélyében, valamint az  oktatásért felelős 
miniszter által kiadott vagy jóváhagyott óvodapedagógiai programban vagy iskolai kerettantervben foglaltak 
szerint változatlan formában folytathatja tevékenységét mindaddig, amíg a  pedagógiai programban foglaltakat 
nem kívánja módosítani vagy erre jogszabály nem kötelezi. Ebben az esetben a fenntartónak kezdeményeznie kell 
a 9. § (8) bekezdése szerinti eljárást.
(2) Az Szktmód. hatálybalépését követő 30 napon belül a köznevelési feladatokat ellátó hatóság az általa vezetett 
nyilvántartás alapján az  oktatásért felelős miniszternek átadja az  (1)  bekezdés szerinti köznevelési intézmények 
adatait, valamint az  ezekre a  köznevelési intézményekre vonatkozóan utoljára megadott és végleges működési 
engedély kiadmányát.
(3) Az  Szktmód. hatálybalépésekor működő szakképző iskolára, az  ilyen szakképző iskolában folyó nevelésre-
oktatásra, a  szakképző iskola pedagógusára és tanulójára e  törvénynek és a  szakképzésről szóló 2011.  évi 
CLXXXVII. törvénynek az Szktmód. hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezéseit – ha törvény eltérően 
nem rendelkezik – a 2019/2020. tanév utolsó napjáig alkalmazni kell. E  rendelkezést kell alkalmazni a Köznevelési 
Hídprogram keretében folyó nevelés-oktatásra is.”

 (31) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
1. 3. melléklete helyébe az 1. melléklet,
2. 4. melléklete helyébe a 2. melléklet
lép.

78. §  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
 1. 4. § 12. pontjában a „többcélú” szövegrész helyébe a „többcélú köznevelési” szöveg,
 2. 4.  § 31.  pontjában az  „azon szakképzési évfolyamain, amelyeken – a  szakképzésről szóló törvényben 

szabályozott esetekben –” szövegrész helyébe az „olyan évfolyamán, amelyen” szöveg,
 3. 9.  § (2)  bekezdésében a  „tanuló vizsgára” szövegrész helyébe a  „tanuló érettségi vizsgára” szöveg, 

az „A vizsgára” szövegrész helyébe az „Az érettségi vizsgára” szöveg,
 4. 18. alcímének címében a „többcélú” szövegrész helyébe a „többcélú köznevelési” szöveg,
 5. 20. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „többcélú” szövegrész helyébe a „többcélú köznevelési” szöveg,
 6. 20. § (2) bekezdésében a „Többcélú” szövegrész helyébe a „Többcélú köznevelési” szöveg,
 7. 21. § (1) bekezdésében a „feladatok” szövegrész helyébe az „alapfeladat” szöveg,
 8. 21.  § (4)  bekezdésében a  „vétellel” szövegrész helyébe a  „vétellel, a  nyilvántartásba vett adatok 

megváltozásával és a nyilvántartásból való törléssel” szöveg,
 9. 21. § (11) bekezdésében az „az érettségi vizsgaszabályzat, az érettségi vizsga részletes vizsgakövetelményeiről 

szóló jogszabály,” szövegrész helyébe az  „az érettségi vizsgáról szóló jogszabály, az  érettségi vizsga 
vizsgakövetelményei,” szöveg,

10. 22. § (2) bekezdésében a „Többcélú” szövegrész helyébe a „Többcélú köznevelési” szöveg,
11. 26. § (4) bekezdésében a „többcélú” szövegrész helyébe a „többcélú köznevelési” szöveg,
12. 27. § (9) bekezdésében a „szakképző iskolában” szövegrész helyébe a „szakgimnáziumban” szöveg,
13. 28.  § (3)  bekezdésében az  „A tanuló tanítási évben – beleértve az  évközi szünetek idejét is – valamint 

a  kötelező szakképzési gyakorlat idejében hazautazásra – a  rendkívüli eseteket kivéve – nem kötelezhető.” 
szövegrész helyébe az „A tanuló tanítási évben (ideértve az  évközi szünetek idejét is) a  rendkívüli eseteket 
kivéve hazautazásra nem kötelezhető.” szöveg,

14. 51. § (3) bekezdésében a „többcélú” szövegrész helyébe a „többcélú köznevelési” szöveg,
15. 53. § (1) bekezdés b) pontjában a „jegyző” szövegrész helyébe a „felmentést engedélyező szerv” szöveg,
16. 53. § (7) bekezdésében a „többcélú” szövegrész helyébe a „többcélú köznevelési” szöveg,
17. 53.  § (11)  bekezdésében a  „Kérelemre” szövegrész helyébe az  „A bejelentés tudomásulvételének napján” 

szöveg,
18. 57.  § (1)  bekezdésében a  „vagy az  iskolai rendszerű szakképzésbe történő bekapcsolódás vagy másik 

szakképesítés megszerzésére irányuló tanulmányok folytatása vagy másik tanulmányi terület választása” 
szövegrész helyébe a „való bekapcsolódás” szöveg,

19. 68. § (1) bekezdésében a „többcélú” szövegrészek helyébe a „többcélú köznevelési” szöveg,
20. 68. § (2) bekezdésében a „többcélú” szövegrész helyébe a „többcélú köznevelési” szöveg,
21. 70.  § (4)  bekezdés nyitó szövegrészében az  „ , az  általános művelődési központban és a  szakképzési 

centrumban” szövegrész helyébe az „és az általános művelődési központban” szöveg,
22. 84. § (9) bekezdés záró szövegrészében a „Többcélú” szövegrész helyébe a „Többcélú köznevelési” szöveg,
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23. 84. § (10) bekezdésében a „Többcélú” szövegrész helyébe a „Többcélú köznevelési” szöveg,
24. 88. § (6) bekezdésében a „szakképző iskola” szövegrész helyébe a „szakgimnázium” szöveg, az „a szakképzésért 

és felnőttképzésért felelős miniszterrel” szövegrész helyébe az „az oktatásért felelős miniszterrel” szöveg,
25. 93/D. § (1) bekezdésében az „Az oktatásért felelős miniszter által, a közismereti tankönyvekre és az oktatásért 

felelős miniszter mint szakképesítésért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképzésekre vonatkozó 
szakképzési tankönyvekre” szövegrész helyébe az  „Az oktatásért felelős miniszter által a  közismereti 
tankönyvekre” szöveg,

26. 94.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a  „működésének szakmai” szövegrész helyébe az  „alapításának és 
működésének” szöveg,

27. 94. § (1) bekezdés l) pontjában a „szakértői és érettségi” szövegrész helyébe a „szakértői” szöveg, a „szakértői, 
az  érettségi” szövegrész helyébe a  „szakértői” szöveg, a  „szakértői névjegyzék és az  országos érettségi 
vizsgaelnöki névjegyzék” szövegrész helyébe a „szakértői névjegyzék” szöveg,

28. 94. § (1) bekezdés p) pontjában az „a hivatal által szervezett” szövegrész helyébe az „az” szöveg,
29. 94. § (3) bekezdés a) pontjában a „rendvédelmi szerv irányításáért felelős” szövegrész helyébe a „rendvédelmi 

szervet irányító” szöveg,
30. 99.  § (18)  bekezdésében az  „Alapfokú művészeti iskolában” szövegrész helyébe az  „Alapfokú művészeti 

iskolában zeneművészeti ágban” szöveg,
31. 99/E. §-ában a „többcélú” szövegrész helyébe a „többcélú köznevelési” szöveg,
32. 5. melléklet második táblázatának címében a „ , gyakorlati oktatásvezető heti tanóráinak száma” szövegrész 

helyébe a „heti tanóráinak száma” szöveg
lép.

79. § (1) Hatályát veszti a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
 1. 5. § (1) bekezdés c) pontjában a „ , szakközépiskola esetében a tizenharmadik” szövegrész,
 2. 5.  § (3)  bekezdésében az „A szakképző iskolában a  középfokú nevelés-oktatás és az  iskolai nevelés-oktatás 

szakképesítés megszerzésére felkészítő szakasza párhuzamosan folyik.” szövegrész,
 3. 9.  § (1)  bekezdésében az „a szakképzésről szóló törvényben meghatározott kivétellel a  szakmai vizsgára 

(a továbbiakban együtt: vizsga),” szövegrész,
 4. 9.  § (5)  bekezdésében az  „Alapfokú iskolai végzettség a  Szakképzési Hídprogramban is szerezhető.” 

szövegrész,
 5. 9.  § (6)  bekezdésében a „Középfokú végzettségnek minősül továbbá, ha a  tanuló a  szakközépiskola, illetve 

a szakiskola szakképzési évfolyamait elvégezte és sikeres komplex szakmai vizsgát tett.” szövegrész,
 6. 9. § (7) bekezdésében a „ , szakgimnáziumban a kilencedik” szövegrész és a „ , a szakgimnázium” szövegrész,
 7. 9. § (11) bekezdésében az „– ideértve a 7. § (4) bekezdése szerint alapított intézményt is –” szövegrész,
 8. 21. § (1) bekezdésében az „A köznevelési intézmény a nyilvántartásba való bejegyzéssel, a bejegyzés napján 

jön létre.” szövegrész,
 9. 21.  § (9)  bekezdésében a  „szakképző iskola esetében az  állami szakképzési és felnőttképzési szervnek,” 

szövegrész,
10. 23. § (7) bekezdés a) pontjában a „ , szakmai programja a szakképzésről szóló törvényben” szövegrész,
11. 27. § (11) bekezdésében a „vagy szakmai elméleti” szövegrész,
12. 30. § (1) bekezdésében a „– szakképző iskolában legalább harminc –” szövegrész,
13. 41.  § (8)  bekezdés c)  pontjában az  „a vizsgabizottságnak, a  gyakorlati képzés szervezőjének, 

a tanulószerződés alanyainak vagy ha az értékelés nem az iskolában történik, az iskolának,” szövegrész,
14. 43. § (1) bekezdésében az „Az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg az irattári őrzési időt.” szövegrész,
15. 45.  § (5a)  bekezdésében az „A tanulót a  szakképzésről szóló törvény rendelkezései szerint kedvezményes 

étkeztetés, útiköltség-térítés, munkaruha, egyéni védőfelszerelés (védőruha), tisztálkodási eszköz és kötelező 
juttatások illetik meg. A  tanulót az  iskola a  gyakorlati évfolyamon elért eredménye, teljesítménye alapján 
jutalomban, prémiumban, egyéb más juttatásban vagy szociális támogatásban részesítheti.” szövegrész,

16. 45. § (7) bekezdésében a „Köznevelési és Szakképzési Hídprogram keretében,” szövegrész,
17. 46. § (1) bekezdés d) pontjában az „a gyakorlati képzés rendjét,” szövegrész,
18. 50.  § (2)  bekezdésében az „A szakképző iskola a  felvételt a  szakképzésre vonatkozó jogszabályok szerint 

egészségügyi, pályaalkalmassági követelmények teljesítéséhez kötheti.” szövegrész,
19. 54. § (5) bekezdésében a „ , gyakorlati képzés szervezője” szövegrész,
20. 55. § (1) bekezdésében az „a gyakorlati képzés kivételével” szövegrész,
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21. 55. § (2) bekezdésében az „– az iskolában vagy azon kívül folyó gyakorlati képzés kivételével –” szövegrész és 
„Az iskolai rendszerű szakképzésben az egyéni munkarenddel rendelkezőkre vonatkozó részletes szabályokat 
a szakképzésre vonatkozó jogszabályok határozzák meg.” szövegrész,

22. 56. § (1) bekezdés b) pontjában az „a gyakorlati képzés kivételével” szövegrész,
23. 58.  § (5)  bekezdésében a  „Szakképzési centrum tanulója esetében a  szakképzési centrum másik 

tagintézménye is kijelölhető.” szövegrész,
24. 59. § (1) bekezdésében a „vagy a gyakorlati képzés szervezőjének” szövegrész,
25. 59. § (3) bekezdésében az „ , a gyakorlati képzés szervezője” szövegrész, a „ , gyakorlati képzéssel” szövegrész, 

a „vagy a gyakorlati képzés szervezője” szövegrész,
26. 60.  § (7)  bekezdésében a „Szakképző iskolában a  nappali oktatás munkarendje szerinti felnőttoktatás azok 

számára szervezhető meg, akik még nem rendelkeznek szakképesítéssel.” szövegrész,
27. 65. § (1a) bekezdésében a „ , szakképzési centrum esetében a tagintézmény-vezető” szövegrész,
28. 68. § (2) bekezdésében a „ , továbbá a szakképzési centrum” szövegrész,
29. 74. § (3) bekezdésében az „ , a szakképzést” szövegrész,
30. 74.  § (4)  bekezdésében az  „ , a  szakképzési centrum és a  szakképzési centrumtól átvett köznevelési 

intézményt fenntartó állami felsőoktatási intézmény” szövegrészek, az  „ , a  szakképzési centrum vagy 
a szakképzési centrumtól átvett köznevelési intézményt fenntartó állami felsőoktatási intézmény” szövegrész, 
az „ , a  szakképzési centrumot és a  szakképzési centrumtól átvett köznevelési intézményt fenntartó állami 
felsőoktatási intézményt” szövegrész,

31. 76. §-ában az „ , a szakképzési centrum” szövegrész,
32. 77. § (1) bekezdésében az „A szakképző iskolákban folyó szakképzés tekintetében az irányítási hatásköröket 

a szakképzésről szóló törvény állapítja meg.” szövegrész,
33. 78. § (1) bekezdés b) pontjában a „jogszabályok szerinti” szövegrész,
34. 82.  § (7)  bekezdésében a „Szakképzés tekintetében a  vizsgaelnöki névjegyzék elkészítéséről és kiadásáról 

a szakképzésről szóló törvény rendelkezik.” szövegrész,
35. 87. § (3) bekezdésében a „ , kivéve a rendészeti és katonai szakképző intézményeket” szövegrész,
36. 92. § (10) bekezdésében a „ , szakképzés esetén a szakképesítésért felelős miniszter” szövegrész,
37. 93/E.  § (1)  bekezdésében az „ , a  szakképzési kerettantervi tantárgyhoz, a  tanított modulhoz, témakörhöz” 

szövegrész,
38. 94. § (1) bekezdés a) pontjában az „és az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Program” szövegrész,
39. 94. § (1) bekezdés i) pontjában a „továbbá az érettségi vizsga vizsgakövetelményeinek kiadását,” szövegrész,
40. 94. § (1) bekezdés r) pontjában az „és a szakmai vizsga” szövegrész,
41. 94.  § (2a)  bekezdésében az  „és a  szakképzési tankönyvek vonatkozásában a  szakképesítésért felelős 

miniszterrel” szövegrész,
42. 94.  § (4)  bekezdés f )  pontjában az  „az érettségi vizsga vizsgatárgyai jóváhagyási eljárásának részletes 

szabályait,” szövegrész,
43. 94.  § (4)  bekezdés m)  pontjában az  „az érettségiben részt vevő pedagógusok díjazásával kapcsolatos 

kérdéseket, az  érettségi vizsgán való részvétellel összefüggő – a  hivatal által megállapítható – vizsgadíj 
megállapításának elveit,” szövegrész,

44. 94. § (4) bekezdés s) pontjában az „és az országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzékbe” szövegrész,
45. 94. § (4b) bekezdésében az „és az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Program” szövegrész,
46. 94. § (4e) bekezdés c) pontjában az „és a szakképesítésért felelős miniszter” szövegrész,
47. 54. alcímének címében az „és vegyes” szövegrész.

 (2) Hatályát veszti a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
 1. 4. § 1. pontja,
 2. 4. § 45. pontja,
 3. 6. § (2a) bekezdése,
 4. 6. § (5) és (6) bekezdése,
 5. 9. § (7a) bekezdése,
 6. 9. § (10) bekezdése,
 7. 11. alcíme,
 8. 12. alcíme,
 9. 20. § (1) bekezdés g) pontja,
10. 21. § (12) bekezdése,
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11. 27. § (11b) bekezdése,
12. 24. alcíme,
13. 41. § (7) bekezdés i) pontja,
14. 46. § (12) bekezdése,
15. 53. § (2) bekezdés e) pontja,
16. 54. § (8) bekezdése,
17. 57. § (8) bekezdése,
18. 58. § (6) bekezdése,
19. 59. § (4) bekezdése,
20. 77. § (5) bekezdése,
21. 83. § (4) bekezdés f ) pontja,
22. 83. § (4) bekezdés g) pontja,
23. 90. § (4a) bekezdése,
24. 93/B. § (3) bekezdés b) pontja,
25. 93/C. § (1) bekezdés b) pontja,
26. 93/C. § (3) bekezdés b) pontja,
27. 93/D. § (2) bekezdés b) pontja,
28. 94. § (1) bekezdés c) pontja,
29. 94. § (1) bekezdés t) pontja,
30. 94. § (2) bekezdés a) pontja,
31. 94. § (2b) bekezdése,
32. 94. § (3) bekezdés c) pontja,
33. 94. § (4) bekezdés r) pontja,
34. 97. § (28) bekezdése,
35. 98. § (9) bekezdése,
36. 98. § (15) bekezdése,
37. 99. § (1) bekezdése,
38. 99. § (2) bekezdése,
39. 99. § (4) bekezdése,
40. 99. § (8) bekezdése,
41. 99/C. §-a,
42. 99/D. §-a,
43. 99/F. §-a,
44. 8. mellékletében foglalt táblázat 9. sora.

55. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

80. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
1. 1.  § 14.  pont g)  alpontjában a  „szakképzési törvény szerinti szakképzési centrum részére, felnőttoktatási 

tevékenység ellátásával összefüggésben nyújtott támogatásokat” szövegrész helyébe a „szakképzési centrum 
részére nyújtott támogatásokat” szöveg,

2. 106. §-ában a „közoktatási,” szövegrész helyébe a „köznevelési, szakképzési,” szöveg
lép.

56. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

81. §  A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
1. 3.  § (9)  bekezdésében a „mint az  oktatásért felelős miniszter egyes köznevelési fenntartói feladatkörébe 

tartozó feladatainak ellátására kijelölt szerv, valamint a köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt 
vevő” szövegrész helyébe az „és” szöveg,

2. 207. § (2a) bekezdésében az „a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 9. § (6) bekezdése szerinti 
középfokú” szövegrész helyébe a „középfokú” szöveg,
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3. 210. § (2) bekezdésében a „szakközépiskola” szövegrész helyébe a „szakképző iskola” szöveg,
4. 244. § (2) bekezdésében a „szakközépiskola” szövegrész helyébe a „szakképző iskola” szöveg,
lép.

57. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény módosítása

82. §  A szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012.  évi 
II. törvény 248. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Aki
a) a köznevelési intézmény, illetve a szakképző intézmény tevékenységét a tanév rendjétől eltérően szervezi meg,
b) a tanítási hetek szervezésére, a tanítás nélküli pihenőnapok kiadására, az egy tanítási napon szervezhető tanítási 
órákra, foglalkozásokra vonatkozó rendelkezéseket megszegi,
c) a tanuló- és gyermekbaleset megelőzésére vonatkozó előírásokat szándékosan megszegi,
szabálysértést követ el.”

83. §  A szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012.  évi 
II. törvény
 1. XXXI. Fejezetének címében az „AZ ÓVODAI NEVELÉS, VALAMINT AZ ALAPFOKÚ ÉS KÖZÉPFOKÚ NEVELÉS-

OKTATÁS” szövegrész helyébe az „A KÖZNEVELÉS, A SZAKKÉPZÉS ÉS A FELSŐOKTATÁS” szöveg,
 2. 247.  § (1)  bekezdés c)  pontjában az „ , illetőleg” szövegrész helyébe a „vagy” szöveg, a „tanórai” szövegrész 

helyébe a „tanítási óráról, illetve” szöveg,
 3. 202. alcímének címében a  „Nevelési-oktatási” szövegrész helyébe a  „Nevelési-oktatási, szakképzési vagy 

felsőoktatási” szöveg,
 4. 248.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az „illetőleg az  államilag elismert szakképesítést tanúsító bizonyítványok” 

szövegrész helyébe az  „illetve az  államilag elismert szakképesítést vagy szakképzettséget igazoló 
bizonyítványok vagy oklevelek” szöveg,

 5. 248.  § (1)  bekezdés b)  pontjában az  „az előírt engedély hiányában iskolai oktatást,” szövegrész helyébe 
a „jogszabályban előírt engedély hiányában oktatást, képzést vagy” szöveg,

 6. 248.  § (2)  bekezdés a)  pontjában a  „tanulót” szövegrész helyébe a  „tanulót, a  képzésben részt vevő 
személyt, a  hallgatót” szöveg, az „a nevelési-oktatási intézményben létrehozott szervezeteiket a  nevelési-
közoktatási intézményekre vonatkozó jogszabályban meghatározott” szövegrész helyébe a  „jogszabály 
alapján a  nevelési-oktatási, a  szakképzési vagy a  felsőoktatási tevékenységgel összefüggésben létrehozott 
szervezeteiket” szöveg,

 7. 248.  § (4)  bekezdés a)  pontjában a „nemzetgazdasági szintű tervezéshez szükséges fenntartói, intézményi, 
foglalkoztatási, gyermek- és tanulói adatokat tartalmazó információs rendszerében történő” szövegrész 
helyébe a „köznevelés információs rendszerében, illetve a szakképzés információs rendszerében a” szöveg,

 8. 248.  § (4)  bekezdés b)  pontjában a „vizsgák megszervezésekor a  vizsgaszabályzatban meghatározottaktól 
szándékosan eltér” szövegrész helyébe a „vizsgát a jogszabályban foglaltaktól szándékosan eltérően szervezi 
meg” szöveg,

 9. 248.  § (5)  bekezdésében a  „tanulót a  nevelési-oktatási intézményrendszerre vonatkozó rendelkezések 
szándékos megszegésével” szövegrész helyébe a „tanulót, a képzésben részt vevő személyt, illetve a hallgatót 
szándékosan” szöveg,

10. 203. alcímének címében a „tanulók gyakorlati” szövegrész helyébe a „tanulók, illetve a képzésben részt vevő 
személyek szakirányú” szöveg,

11. 249.  §-ában a  „tanuló gyakorlati” szövegrész helyébe a  „tanuló, illetve a  képzésben részt vevő személy 
szakirányú” szöveg, az „illetőleg a tanuló” szövegrész helyébe a „vagy a tanuló, illetve a képzésben részt vevő 
személy” szöveg

lép.
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58. A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény módosítása

84. §  A magyar nemzeti értékekről és a  hungarikumokról szóló 2012.  évi XXX.  törvény 14.  § (2)  bekezdés f )  pontjában 
a „kultúráért és az  oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „kultúráért felelős miniszter és az  oktatásért 
felelős miniszter” szöveg lép.

59. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosítása

85. §  A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012.  évi XLI.  törvény 2.  § 10.  pontjában a „közoktatásban” szövegrész 
helyébe a „köznevelésben és a szakképzésben” szöveg.

60. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása

86. §  A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012.  évi C.  törvény 459.  § (1)  bekezdés 12.  pont i)  alpontjában az „alkalmazott, 
továbbá” szövegrész helyébe az „alkalmazott, a  szakképzésről szóló törvényben meghatározott esetben az  oktató, 
továbbá” szöveg lép.

61. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló  
2012. évi CXXVI. törvény módosítása

87. §  Hatályát veszti a  Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012.  évi CXXVI.  törvény 
16. § (1) bekezdés c) pontjában az „és végrehajtási rendeletében, valamint a  felnőttképzésről szóló törvényben és 
végrehajtási rendeletében” szövegrész.

62. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló  
2012. évi CXLVII. törvény módosítása

88. §  A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a  kisvállalati adóról szóló 2012.  évi CXLVII.  törvény 2.  § 8.  pont 
i)  alpontjában a „nemzeti köznevelésről szóló törvény, valamint a  nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti 
közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben” szövegrész helyébe a  „köznevelési intézményben, a  szakképző 
intézményben vagy a felsőoktatási intézményben” szöveg lép.

63. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása

89. §  A hulladékról szóló 2012.  évi CLXXXV.  törvény 12.  § (2a)  bekezdésében a „nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC  törvény 7.  § (1)  bekezdés a)–h)  pontja szerinti nevelési-oktatási intézmény” szövegrész helyébe a „nevelési-
oktatási intézmény, illetve a szakképző intézmény” szöveg lép.

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

90. §  A honvédek jogállásáról szóló 2012.  évi CCV.  törvény 53.  § (1)  bekezdésében az „a nemzeti felsőoktatásról vagy 
a  nemzeti köznevelésről szóló törvényben” szövegrész helyébe az  „a nemzeti köznevelésről szóló törvényben, 
a szakképzésről szóló törvényben, illetve a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben” szöveg lép.

65. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény módosítása

91. § (1) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) E törvényt kell alkalmazni
a) a jogi személy, a személyes joga szerint jogképes szervezet, az egyéni vállalkozó vagy a gazdasági tevékenységet 
folytató más természetes személy (a továbbiakban együtt: felnőttképző) által
aa) – a szakképzésről szóló törvény alapján szervezett – szakképzésre,
ab) szervezett célirányos kompetenciakialakításra és kompetencia-fejlesztésre irányuló, szervezetten megvalósuló 
– az aa) alpontba nem tartozó – oktatásra és képzésre [az aa) és ab) alpont a továbbiakban együtt: felnőttképzési 
tevékenység], valamint



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 206. szám 9171

b) a felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásra.
(2) Jogszabály alapján szervezett oktatás és képzés felnőttképző által történő megszervezésére e  törvényt 
a jogszabályban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(3) E  törvény felnőttképzőre vonatkozó szabályait a  szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltató 
határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő folytatására is alkalmazni kell.”

 (2) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § E törvény alkalmazásában:
1. belső képzés: a  munkáltató által saját munkavállalói részére saját munkaszervezetén belül, a  munkáltató 
beszállítóinak munkavállalói részére vagy – a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi 
XXXIV. törvény 4. § (2)–(6) bekezdése szerinti – partner- vagy kapcsolódó vállalkozások munkavállalói részére nem 
üzletszerűen szervezett képzés,
2. bemeneti kompetenciamérés: a  képzés megkezdéséhez szükséges kompetenciával való rendelkezést 
igazoló dokumentum hiánya esetén annak felmérése, hogy a  képzésre jelentkező birtokában van-e azoknak 
a kompetenciáknak, amelyek a képzés megkezdéséhez és annak sikeres elvégzéséhez feltétlenül szükségesek,
3. előzetes tudásmérés: annak felmérése, hogy a  képzésre jelentkező dokumentumokkal nem igazolt tanulmányai 
vagy megszerzett gyakorlati tapasztalatai alapján képes-e a  képzés során elsajátítandó tananyagegység 
követelményeinek teljesítésére, amelynek eredményeként a  követelmények megfelelő szintű teljesítése esetén 
a tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész alól a képzésre jelentkezőt fel kell menteni,
4. előzetesen megszerzett tudás beszámítása: a  képzésre jelentkező – dokumentummal igazolt – tanulmányainak 
beszámítása, amelynek eredményeként a  tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész alól a  képzésre 
jelentkezőt fel lehet menteni,
5. felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás: olyan tevékenység, amely a  felnőttképzési tevékenység 
keretében szervezett oktatás, képzés egyénre szabott kialakításának elősegítésére, a  képzés hatékonyságának 
javítására vagy a munkavállalás elősegítésére irányul,
6. képzés megkezdésének időpontja: a  képzés első kontaktórájának időpontja, a  folyamatban lévő képzésbe 
bekapcsolódó képzésben részt vevő személy esetében az  első kontaktóra időpontja, távoktatás és zárt rendszerű 
elektronikus távoktatás esetén a  tananyagnak vagy résztananyagnak a  képzésben részt vevő személy számára 
történő megküldésének vagy más módon történő rendelkezésre bocsátásának időpontja,
7. kompetencia: olyan ismeretek, készségek és képességek összessége, amely által a  személy egy adott területen 
képes meghatározott döntésen és a megvalósításon alapuló eredmény elérésére,
8. kontaktóra: a képzésben részt vevő személyes jelenlétét igénylő tanóra,
9. konzultáció: az  elsajátítandó ismeret átadását, megerősítését elősegítő, a  képzésben részt vevő személy és 
az oktató, tutor közötti megbeszélés, amely elektronikus úton is megvalósulhat,
10. tananyagegység: a képzési program felépítését adó, önálló tartalommal bíró képzési egység,
11. távoktatás: az oktatásnak az a formája, amelynél a képzésben részt vevő személy a képzési idő több, mint felében 
egyedül, önállóan, a távoktatási tananyagba épített iránymutatás mellett tanul, a képzési idő kevesebb, mint felében 
pedig konzultációkon vagy a  távoktatás vegyes képzési módszerrel történő megvalósulása (a kontaktórás képzés 
és a  távoktatás módszereinek kombinált alkalmazása) esetén hagyományos tanórákon vesz részt, és az elsajátítási 
folyamat önálló megvalósításához szükséges tananyaghordozó, felmérő és útmutató anyagokat tartalmazó 
tanulócsomagot a  felnőttképző bocsátja rendelkezésére; a  konzultációkon, amelyek a  kapcsolattartás bármely 
formájában – különösen személyes megbeszélés, internet, telefon – megvalósulhatnak, a  képzésben részt vevő 
személy önállóan szerzett ismereteit pontosítják, illetve elmélyítik, a távoktatás minden fázisát infokommunikációs 
technológiai adathordozók felhasználása is segítheti,
12. zárt rendszerű elektronikus távoktatás: elméleti képzési ismeretanyag oktatását digitális tananyag formájában 
informatikai hálózaton (internet, intranet) keresztül zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszerrel 
megvalósító távoktatási forma, ahol az  oktató, az  oktatásszervező és a  képzésben részt vevő személy közös 
kommunikációs eszköze a  számítógép és az  informatikai hálózat, továbbá a  zárt rendszerű távoktatási 
képzésmenedzsment rendszer,
13. zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszer: a  képzésben részt vevő személy képzését tervező, 
szervező és ellenőrző, a  képzéshez szükséges digitális tananyagot valamint kiegészítő ismeretanyagot a  képzési 
program szerint számára eljuttató (webböngészőben megjelenítő), minősített és tanúsított zárt informatikai 
rendszer, amely a  képzésszervezésen túl adatbázisában manipulálhatatlanul rögzíti és értékeli – valamint 
a regisztrációs és tanulmányi alaprendszer számára közvetíti – a képzésben részt vevő személy képzési programban 
rögzített előrehaladását, ellenőrző kérdésekre adott válaszait, eredményeit, tevékenységét és végrehajtja 
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–  a  képzésben részt vevő személy teljesítményének értékelése alapján – a  képzési program szerint lehetséges 
navigációs kéréseit.”

 (3) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 3. alcíme a következő 2/A. §-sal és 2/B. §-sal egészül ki:
„2/A.  § (1) Felnőttképzési tevékenység a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános 
szabályairól szóló törvény szerint bejelentés alapján végezhető.
(2) Ha a felnőttképző
a) a  szakképzésről szóló törvény szerinti szakmai képzést vagy – nem szakképző intézményként – részszakmára 
felkészítő szakmai oktatást vagy
b) – a  belső képzés kivételével – részben vagy egészben az  államháztartás terhére nyújtott költségvetési 
támogatásból vagy európai uniós forrásból megvalósuló oktatást vagy képzést
szervez, e  felnőttképzési tevékenységét a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános 
szabályairól szóló törvény szerinti engedély alapján végezheti.
(3) Szakképző intézmény a (2) bekezdés a) pontja szerinti felnőttképzési tevékenységet engedély nélkül is végezhet.
(4) Ha jogszabály a képzés megszervezését bejelentéshez vagy engedélyhez köti, az e  törvény szerinti bejelentést 
megtenni, illetve engedély megadása iránti kérelmet benyújtani azon a szerven keresztül kell, amelynél a képzésre 
vonatkozó bejelentést meg kell tenni, illetve amely a  képzés megszervezésére vonatkozó engedély megadására 
jogosult. Az e törvény szerinti engedély megadása iránti kérelem tárgyában hozott döntést azon a szerven keresztül 
kell közölni, amely a  képzés megszervezésére vonatkozó engedély megadására jogosult. Az  e  törvény szerinti 
bejelentés, illetve engedély hiányában a képzés nem szervezhető meg és a képzés megszervezésére engedély nem 
adható. E  bekezdést az  adatváltozás és a  tevékenység megszüntetésének bejelentésére, valamint a  tevékenység 
folytatásának megtiltására is alkalmazni kell.
2/B. § (1) A 2/A. § (2) bekezdése szerinti felnőttképzési tevékenység folytatására engedély annak adható,
a) aki rendelkezik az  általa szervezett felnőttképzési tevékenységre vonatkozóan kidolgozott minőségirányítási 
rendszerrel és ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszer működtetéséhez szükséges feltételekkel,
b) – a költségvetési szervként működő felnőttképző kivételével – aki vagyoni biztosítékkal rendelkezik a Kormány 
rendeletében meghatározottak szerint,
c) akinek a létesítő okiratában, működési engedélyében vagy az egyéni vállalkozói nyilvántartásban a tevékenységei 
között az oktatás vagy képzés szerepel.
(2) Nem kaphat engedélyt az  a  felnőttképző, akinek a  képviseletére jogosult személy más felnőttképzőnél ilyen 
tisztséget tölt be vagy korábban betöltött, ha annak engedélyét a felnőttképzési államigazgatási szerv – a képviselet 
időtartama alatt elkövetett jogsértés miatt – visszavonta. Az  engedély megszerzésének tilalma a  visszavonás 
időtartamára vonatkozik.
(3) A  vallási közösség által fenntartott felnőttképző e  törvény hatálya alá tartozó felnőttképzési tevékenységének 
engedélyezése során a  hittudományokra és kizárólag a  hitélet gyakorlására vonatkozó ismeretek tartalma nem 
vizsgálható.”

 (4) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.  § (1) A  bejelentés, illetve az  engedély megadására és módosítására irányuló kérelem a  felnőttképzési 
államigazgatási szervnél tehető meg.
(2) A  bejelentés, illetve az  engedély megadására és módosítására irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg 
a felnőttképző igazgatási szolgáltatási díjat fizet.
(3) A  tankerületi központ részeként működő köznevelési intézmény és a  szakképzési centrum részeként működő 
szakképző intézmény esetén a  bejelentést, illetve az  engedély megadására és módosítására irányuló kérelmet 
a köznevelési intézmény, illetve a szakképzési centrum nyújtja be a felnőttképzési államigazgatási szervhez.
(4) Az eljárásban elektronikus úton kell kapcsolatot tartani a felnőttképzési államigazgatási szervvel.”

 (5) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az engedélyezési eljárásban az e törvény szerinti szakértői bizottság szakértőként járhat el.
(2) A  szakértői bizottság tagjait a  felnőttképzési szakértők nyilvántartásában szereplő szakértők közül rendeli ki 
a felnőttképzési államigazgatási szerv.”

 (6) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 5. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A felnőttképzési államigazgatási szerv elektronikus nyilvántartást vezet a  felnőttképzőkről. A  felnőttképzők 
nyilvántartása)
„c) a felnőttképzést kiegészítő szolgáltatások megnevezését,”
(tartalmazza.)
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 (7) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A felnőttképzési államigazgatási szerv elektronikus nyilvántartást vezet azokról a felnőttképzőkről, amelyeknek 
engedélye részben vagy egészben visszavonásra került. A felnőttképzők nyilvántartása a szolgáltatási tevékenység 
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl az  (1)  bekezdés 
a) pont ab) alpontja szerinti adatokat is tartalmazza.”

 (8) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A felnőttképzők nyilvántartása nyilvános, azt a felnőttképzési államigazgatási szerv a honlapján közzéteszi.”

 (9) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  felnőttképzési államigazgatási szerv az  (1) és (2)  bekezdés szerinti nyilvántartásokban szereplő személyes 
adatokat a  felnőttképző ellenőrzésével kapcsolatos jogkörének gyakorlása céljából a  felnőttképzőnek 
a  felnőttképzők nyilvántartásából történő törlésétől számított öt évig – a  felnőttképző képviselője személyének 
változása esetén a változást követő öt évig – kezeli, majd az adatokat törli.”

 (10) A felnőttképzésről szóló 2013.  évi LXXVII.  törvény 6.  § (1) és (2)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezések 
lépnek:
„(1) Aki felnőttképzési szakértői tevékenységet kíván végezni, köteles az  erre irányuló szándékát a  szolgáltatási 
tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint a  felnőttképzési 
államigazgatási szerv részére bejelenteni.
(2) Felnőttképzési szakértői tevékenységet – az igazságügyi szakértőkről szóló törvény szerint igazságügyi szakértői 
tevékenység végzésére jogosult szakértő kivételével – csak az végezhet, aki
a) cselekvőképes,
b) büntetlen előéletű és nem áll a  felnőttképzési szakértői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás 
hatálya alatt,
b) rendelkezik a  felnőttképzési szakértői tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettséggel, illetve 
szakképesítéssel és szakmai gyakorlattal, és
c) megfelel a Kormány rendeletében meghatározott egyéb feltételeknek.”

 (11) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11.  § (1) A  felnőttképzőnek, ha felnőttképzési tevékenysége bejelentéshez kötött, a  működése során e  Fejezet 
rendelkezései közül az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:
a) a  képzésben részt vevő személlyel a  12/A–13/B.  § szerint felnőttképzési szerződést kell kötnie, valamint 
gondoskodnia kell a személyes adatok 21. §-ban foglaltaknak megfelelő kezeléséről,
b) eleget kell tennie a  felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerébe a  15.  § alapján történő adatszolgáltatási 
kötelezettségnek és jogszabályban meghatározott tartalommal a  21.  § (4)  bekezdése szerinti statisztikai célú 
adatszolgáltatásnak.
(2) A  felnőttképzőnek, ha felnőttképzési tevékenysége engedélyhez kötött, a  működése során e  Fejezet 
rendelkezései közül az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:
a) felnőttképzési tevékenységét az általa szervezett képzésre vonatkozóan
aa) a 12. § szerinti – a felnőttképző által folytatott szakképzés esetén a képzési és kimeneti követelményekre, illetve 
a  programkövetelményekre is figyelemmel – kidolgozott és felnőttképzési szakértő által előzetesen minősített 
képzési programnak megfelelően és
ab) a Kormány rendeletében meghatározott személyi és tárgyi feltételek biztosításával
kell folytatnia,
b) a képzésre jelentkező kérésére előzetes tudásmérést kell biztosítania,
c) a  képzésben részt vevő személlyel a  12/A–13/B.  § szerint felnőttképzési szerződést kell kötnie, valamint 
gondoskodnia kell a személyes adatok 21. §-ban foglaltaknak megfelelő kezeléséről,
d) a  14.  § szerinti minőségirányítási rendszert és annak részeként ügyfélszolgálati, panaszkezelési és oktatói 
minősítési rendszert kell működtetnie és gondoskodnia kell a  minőségirányítási rendszer külső értékeléséről, 
valamint a képzésben részt vevő személyek elégedettségmérésről,
e) eleget kell tennie a 17. §-ban meghatározott tájékoztatási kötelezettségének,
f ) vezetnie kell a képzés megvalósításával összefüggésben a 16. §-ban meghatározott dokumentumokat,
g) eleget kell tennie a  felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerébe a  15.  § és a  15/A.  § alapján történő 
adatszolgáltatási kötelezettségnek és jogszabályban meghatározott tartalommal a  21.  § (4)  bekezdése szerinti 
statisztikai célú adatszolgáltatásnak.
(3) A  felnőttképző a  felnőttképzési tevékenységét kizárólag saját szervezetén belül végezheti, a  felnőttképzési 
tevékenység végzésére – a képzés személyi és tárgyi feltételei kivételével – más jogalannyal nem állapodhat meg.”
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 (12) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 12. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képzési programnak tartalmaznia kell:)
„f ) a  képzés tananyagegységeit, azok célját, tartalmát, a  tananyagegységekhez óraszámot és a  tananyagegység 
megvalósítása során alkalmazott képzési módszereket és munkaformákat, valamint a  kontaktórától eltérő 
munkaforma alkalmazása esetén, ha az a képzés óraszámába beszámítható, a beszámítható óraszámot is,”

 (13) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 7. alcíme a következő 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A.  § A  felnőttképzési jogviszony felnőttképzési szerződés alapján szervezett oktatás és képzés nyújtására 
irányuló szolgáltatásra, illetve felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásra és abban való részvételre a felnőttképző 
és a  képzésben részt vevő személy között létrejött viszony, amelyben a  képzés a  képzésben részt vevő személy 
sajátos elfoglaltságához, egyedi életkörülményeihez igazodóan valósul meg.”

 (14) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § (1) A  felnőttképző és a képzésben részt vevő személy egymással – a Kormány rendeletében meghatározott 
tartalommal – felnőttképzési szerződést köt.
(2) A  felnőttképzési szerződést írásban kell megkötni. A  zárt rendszerű elektronikus távoktatás esetén 
a  felnőttképzési szerződés megköthető a  Polgári Törvénykönyvről szóló törvénynek az  elektronikus úton történő 
szerződéskötés különös szabályai szerint is, ha a  felnőttképző az  ehhez szükséges az  elektronikus utat biztosítja. 
A  felnőttképzési szerződésen fel kell tüntetni, hogy a  felnőttképzési szerződés az  e  törvény alapján megkötött 
felnőttképzési szerződés.”

 (15) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 7. alcíme a következő 13/A. §-sal és 13/B. §-sal egészül ki:
„13/A. § (1) A  felnőttképzési jogviszony a  felek erre vonatkozó megállapodása alapján szünetel. A szünetelés alatt 
egyik felet sem illetik, illetve terhelik a felnőttképzési jogviszonyból fakadó jogok, illetve kötelezettségek.
(2) A felnőttképzési szerződést a képzésben részt vevő személy felmondhatja. A felmondás jogának korlátozása vagy 
kizárása semmis. A felnőttképzési szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha
a) a képzésben részt vevő személy a képzés folytatására egészségileg alkalmatlanná vált,
b) a képzésben részt vevő személy fizetési hátralékát a felnőttképző felszólítása ellenére sem teljesíti vagy
c) a  képzésben részt vevő személy a  kontaktórákról a  képzési programban meghatározott időnél igazolatlanul 
többet mulasztott.
13/B.  § (1) A  felnőttképzési jogviszony megszűnésekor – ha arra a  képzés elvégzésére tekintettel került sor – 
a  felnőttképző a képzés elvégzésének igazolására a képzés követelményeit teljesítő képzésben részt vevő személy 
részére a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében tanúsítványt állít ki.
(2) A tanúsítvány, ha a képzéshez jogszabályban meghatározottak szerint vizsga kapcsolódik, a vizsgára jelentkezés 
feltétele.”

 (16) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14.  § A  felnőttképző képzési tevékenysége minőségének folyamatos javítása céljából a  Kormány rendeletében 
meghatározott minőségirányítási rendszert működtet és gondoskodik annak külső értékeléséről.”

 (17) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § (1) A felnőttképző
a) a bejelentéshez kötött felnőttképzési tevékenység esetén
aa) a képzés megnevezésére, jellegére, helyére, óraszámára, első képzési napjára és – a zárt rendszerű elektronikus 
távoktatás keretében megvalósuló képzés kivételével – befejezésének tervezett időpontjára,
ab) a képzésben részt vevő személyek létszámára,
b) az engedélyhez kötött felnőttképzési tevékenység esetén
ba) a képzés megnevezésére, jellegére, helyére, óraszámára, első képzési napjára és – a zárt rendszerű elektronikus 
távoktatás keretében megvalósuló képzés kivételével – befejezésének tervezett időpontjára, és
bb) a képzési díjra és annak költségviselőjére,
bc) a  képzésben részt vevő személyek létszámára, iskolai, korcsoportos és nemek szerinti megoszlására, továbbá 
– ha a képzés államilag elismert szakképzettségre, illetve szakképesítésre készít fel – a képzésben részt vevő személy 
természetes személyazonosító adataira, lakcímére, elektronikus levelezési címére, valamint adóazonosító jelére és 
– ha azzal rendelkezik – oktatási azonosító számára,
c) az általa kiállított tanúsítványra
vonatkozó adatot szolgáltat a  felnőttképzési államigazgatási szerv részére a  felnőttképzés adatszolgáltatási 
rendszerében. Az adatszolgáltatási kötelezettségnek legkésőbb a képzés megkezdését, az adatokban bekövetkezett 
változás esetén legkésőbb az adatváltozás keletkezését követő harmadik munkanapig kell eleget tenni.
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(2) A  felnőttképzési államigazgatási szerv az  (1)  bekezdés szerinti adatokról – a  20.  § (1)  bekezdése szerinti 
ellenőrzési jogkörének gyakorlása céljából, valamint a  (3)  bekezdésben meghatározott célból – elektronikus 
nyilvántartást vezet, és a nyilvántartás adatait – annak keletkezésétől számított öt évig – kezeli.
(3) A  felnőttképzési államigazgatási szerv a  honlapján az  (1)  bekezdés szerinti adatok alapján – képzések szerinti 
bontásban és országosan összesítve – minden év január 30-áig nyilvánosságra hozza
a) az induló képzési létszámra,
b) a képzésbe időközben bekapcsolódók létszámára,
c) a képzésből kimaradtak létszámára,
d) a képzést befejezők létszámára,
e) a képzésben részt vevő személyek elégedettségmérésére
vonatkozó adatokat.
(4) Az  (1)–(3)  bekezdés szerinti adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra 
–  személyazonosításra alkalmatlan módon – átadhatók, továbbá a  Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai 
célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.
(5) A  felnőttképző a  tervezett képzéseiről – a  képzés indítását legalább harminc nappal megelőzően – önkéntes 
adatszolgáltatást teljesíthet a  felnőttképzési államigazgatási szerv részére elektronikus úton. A  felnőttképzési 
államigazgatási szerv a  beérkezett adatokat a  képzés iránt érdeklődők tájékoztatása érdekében a  honlapján 
közzéteszi. A felnőttképzési államigazgatási szerv a határidőn túl beérkezett adatokat nem köteles közzétenni.”

 (18) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 15. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) A  felnőttképzés adatszolgáltatási rendszereként a  Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer 
szakképzési és felnőttképzési modulját kell használni.”

 (19) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény a következő 15/A. §-sal egészül ki:
„15/A.  § A  felnőttképző az  általa szervezett képzésre vonatkozóan kidolgozott és felnőttképzési szakértő által 
előzetesen minősített képzési programját a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerébe feltölti.”

 (20) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § A felnőttképző köteles
a) a  felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási számát a  felnőttképzési tevékenysége gyakorlása 
során használt képzési dokumentációban, a  felnőttképzési tevékenységével kapcsolatos dokumentumokon és 
a felnőttképzési tevékenysége keretében kiállított számlán és más számviteli bizonylaton feltüntetni, továbbá arról 
ügyfeleit és a képzésben részt vevő személyeket tájékoztatni,
b) a  felnőttképzési tevékenységére vonatkozó tájékoztatóhoz, valamint a  képzési programhoz való hozzáférést 
az ügyfelek, a képzésben részt vevő személyek és a felnőttképzésért felelős miniszter részére biztosítani.”

 (21) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20.  § (1) A  felnőttképzési államigazgatási szerv ellenőrzi, hogy a  felnőttképző felnőttképzési tevékenységét 
bejelentés alapján, illetve engedély birtokában a  jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelően 
végzi, valamint a  felnőttképzők nyilvántartásában szereplő adatai a  valóságnak megfelelnek. A  vallási közösség 
által fenntartott felnőttképző e  törvény hatálya alá tartozó felnőttképzési tevékenységének ellenőrzése során 
a hittudományokra és kizárólag a hitélet gyakorlására vonatkozó tárgyak, ismeretek tartalma nem vizsgálható.
(2) Az ellenőrzés során szakértői bizottság közreműködésének igénybevétele esetén annak tagjait a felnőttképzési 
szakértők közül rendeli ki a felnőttképzési államigazgatási szerv.
(3) Ha a felnőttképző
a) a  felnőttképzési tevékenységet nem a  jogszabálynak megfelelően végzi, vele szemben a  felnőttképzési 
államigazgatási szerv a Kormány rendeletében meghatározott mértékű bírságot szab ki,
b) bejelentés, illetve engedély nélkül végez felnőttképzési tevékenységet, a felnőttképzési államigazgatási szerv
ba) megtiltja a felnőttképzési tevékenység folytatását és
bb) vele szemben a Kormány rendeletében meghatározott mértékű bírságot szab ki.
(4) A  felnőttképzési államigazgatási szerv – a  Kormány rendeletében meghatározott súlyosabban minősülő 
jogszabálysértés kivételével – a (3) bekezdés szerinti jogkövetkezmények alkalmazását megelőzően a felnőttképzőt 
figyelmeztetheti, aminek keretében a jogszerű állapot helyreállítására hívja fel.
(5) Ha a  felnőttképző a  feltárt jogszabálysértést a  felnőttképzési államigazgatási szerv határozata alapján nem 
szünteti meg vagy ismételten jogszabálysértést követ el, a felnőttképzési tevékenység folytatásától a felnőttképzési 
államigazgatási szerv egy – a Kormány rendeletében meghatározott súlyosabban minősülő jogszabálysértés esetén 
két – évre eltiltja és vele szemben a Kormány rendeletében meghatározott mértékű bírságot szab ki. A felnőttképző 
a felnőttképzési államigazgatási szerv határozatában meghatározott időtartamig felnőttképzési tevékenységet nem 
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folytathat. Ha a felnőttképző a felnőttképzési tevékenységet az eltiltás és kiszabott bírság ellenére tovább folytatja, 
a felnőttképzési államigazgatási szerv a felnőttképző adószámának törlése iránt intézkedik.
(6) A  felnőttképzési államigazgatási szerv a  felnőttképzési tevékenység folytatásának megtiltását, illetve 
a  felnőttképzési tevékenység folytatásától eltiltást elrendelő határozata véglegessé válását követő harminc napon 
belül a  felnőttképző köteles a  jogellenes tevékenység időszaka alatt beszedett képzési díj, valamint a  képzés 
kapcsán felmerült igazolt költség jegybanki alapkamat másfélszeresével növelt összegének a  díjat és költséget 
megfizető részére történő visszafizetésére.
(7) A  felnőttképzési államigazgatási szerv a  felnőttképzési tevékenység folytatásának megtiltását, illetve 
a felnőttképzési tevékenység folytatásától eltiltást elrendelő határozatát a honlapján nyilvánosságra hozza.
(8) A  felnőttképzési államigazgatási szerv az  ellenőrzése során az  államháztartás terhére nyújtott támogatással 
összefüggésben tapasztalt jogszabálysértésről, szabálytalanságról értesíti a  támogatót a  szükséges intézkedések 
megtétele céljából.”

 (22) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„21. § (1) A felnőttképző a képzés lebonyolítása érdekében kezeli
a) a képzésben részt vevő személy
aa) természetes személyazonosító adatait,
ab) nemét,
ac) állampolgárságát, nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcímét és a tartózkodásra 
jogosító okirat, okmány megnevezését és számát,
ad) lakcímét, levelezési címét, elektronikus levelezési címét és telefonszámát,
ae) társadalombiztosítási azonosító jelét,
af ) adóazonosító jelét,
b) a képzéssel összefüggő adatokat, amelyek a képzésben részt vevő személy
ba) végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével,
bb) a  képzésbe történő belépésével és a  képzés elvégzésével, illetve a  képzés elvégzése hiányában a  képzésből 
történő kilépésével,
bc) a képzés során történő értékelésével és minősítésével,
bd) a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési hitellel
kapcsolatosak.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra 
személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra 
egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.
(3) Az  (1)  bekezdés szerinti adatokat államháztartási vagy európai uniós források igénybevételének és 
felhasználásának ellenőrzése céljából az e támogatásokat ellenőrző szervek számára továbbítani kell.
(4) A  felnőttképző felnőttképzési tevékenységéről az  Országos Statisztikai Adatfelvételi Program szerint 
statisztikai célú adatszolgáltatásra kötelezett, amelyet a  felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere útján teljesít. 
Az adatszolgáltatás elmulasztása esetén – a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 32–34. §-a helyett – 
kizárólag e törvény alapján a felnőttképzési államigazgatási szerv által szabható ki bírság.
(5) A  felnőttképző az  (1)  bekezdésben meghatározott személyes adatot a  felnőttképzési szerződés megkötésétől 
számított nyolcadik év utolsó napjáig kezeli.”

 (23) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„24. § (1) Az állam támogatást nyújthat
a) a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedély megszerzésére,
b) felnőttképzési tevékenység keretében szervezett oktatásra, képzésre és
c) a felnőttképzők technikai feltételei fejlesztésére.
(2) A képzésben részt vevő személy a felnőttképzési szerződéshez kapcsolódóan képzési hitelt vehet igénybe.”

 (24) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„28. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a) a felnőttképzési államigazgatási szervet és
b) az igazságügyi szolgálatok jogakadémiája működtetéséért felelős szervet
rendeletben jelölje ki.
(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg
a) a  felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges bejelentés és engedély részletes feltételeit, a  bejelentés, 
illetve az  engedély megadása iránti kérelem adattartalmát, benyújtásának és elbírálásának részletes szabályait, 
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a vagyoni biztosíték formáit, mértékét és felhasználásának szabályait, a felnőttképzők nyilvántartásának vezetésére 
vonatkozó részletes eljárási szabályokat, a  nyilvántartás módosításának és a  nyilvántartásból való törlés eseteit, 
a  felnőttképzési szerződés tartalmát, a  felnőttképzési tevékenység személyi és tárgyi feltételeit, a  felnőttképző 
dokumentum- és nyilvántartásvezetési kötelezettségének szabályait, a  felnőttképzők ellenőrzésére vonatkozó 
részletes szabályokat, valamint a  felnőttképzési tevékenységre jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt 
kötelezettségek be nem tartása esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket,
b) a  felnőttképzési szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeit, a  felnőttképzési szakterületeket, 
a  felnőttképzési szakértői tevékenységre irányuló bejelentés adattartalmát és a  bejelentésre vonatkozó részletes 
eljárási szabályokat, a  felnőttképzési szakértők nyilvántartásának adatait, a  felnőttképzési szakértői tevékenységre 
jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem tartása esetén alkalmazandó 
jogkövetkezményeket és a felnőttképzési szakértők díjazására vonatkozó rendelkezéseket,
c) a felnőttképzési minőségirányítási rendszert és annak külső értékelésére vonatkozó részletes szabályokat,
d) a  bemeneti kompetenciamérés lefolytatására és eredményének figyelembevételére, valamint az  előzetes 
tudásmérés lefolytatására, az  előzetesen felmért tudásnak a  képzés során történő beszámítására vonatkozó 
szabályokat és azon képzési egységek meghatározásának szabályait, amelyekre a tudásmérés irányul,
e) a képzési hitel igénybevételének feltételeit.
(3) Felhatalmazást kap a  felnőttképzésért felelős miniszter, hogy az adópolitikáért felelős miniszter egyetértésével 
rendeletben határozza meg a  3.  § (2)  bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díj mértékét, beszedésének, 
kezelésének, nyilvántartásának és felhasználásának szabályait, valamint a felnőttképzők ellenőrzése során kiszabott 
bírság befizetésének rendjét.
(4) Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy rendeletben határozza meg
a) a  jogi szakvizsga vizsgáztatóira, a  joggyakorlati időre, a  jogi szakvizsgára történő jelentkezésre, a  részvizsgákra, 
a  jogi szakvizsga letételére rendelkezésre álló időre, a  vizsgakövetelmények kiadására és a  vizsgáztatás rendjére, 
a vizsgadíj mértékére, a vizsga halasztására és az informatikai rendszer üzemeltetésére, és
b) az Igazságügyi Akkreditációs Testület feladatkörére, összetételére, létszámára és a testület tagjainak kinevezésére
vonatkozó részletes szabályokat.”

 (25) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 30. §-a és 31. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„30.  § (1) E  törvénynek a  szakképzésről szóló 2019.  évi LXXX.  törvény hatálybalépésével összefüggő módosító és 
hatályon kívül helyező rendelkezésekről szóló 2019.  évi CXII.  törvénnyel (a  továbbiakban: Módtv1.) megállapított 
rendelkezései szerinti felnőttképzési tevékenység 2020. szeptember 1-jétől folytatható, a  szakképzésről szóló 
törvény szerinti programkövetelményére vonatkozó javaslat, továbbá e  törvénynek a  Módtv1.-gyel megállapított 
rendelkezése szerinti bejelentés és engedély megadása iránti kérelem 2020. július 1-jétől nyújtható be.
(2) E  törvénynek a  Módtv1. hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezései szerint 
a  Módtv1.  hatálybalépésekor engedéllyel rendelkező felnőttképzést folytató intézmény az  engedélyben 
meghatározott felnőttképzési tevékenység folytatására – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – e törvénynek 
és végrehajtási rendeleteinek a  Módtv1. hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezései szerint 
2022.  december 31-éig jogosult. Az  engedély, a  felnőttképzési programkövetelmény és a  felnőttképzési nyelvi 
programkövetelmény módosítására irányuló kérelem 2020. június 30-áig nyújtható be, amelyet e  törvénynek és 
végrehajtási rendeleteinek a Módtv1. hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezései szerint kell elbírálni. 
A  Módtv1.  hatálybalépésétől e  törvénynek a  Módtv1. hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezései 
szerinti felnőttképzési tevékenység folytatására vonatkozó új engedély nem adható.
(3) A  (2)  bekezdéstől eltérően a  szakképzésről szóló 2011.  évi CLXXXVII.  törvénynek a  Módtv1. hatálybalépését 
megelőző napon hatályos rendelkezései szerinti szakmai képzés és vizsgaszervezés folytatására 
a  Módtv1.  hatálybalépésekor arra engedéllyel rendelkező felnőttképzést folytató intézmény e  törvénynek és 
végrehajtási rendeleteinek a  Módtv1. hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezései szerint, illetve 
a  vizsgaszervezésre a  komplex szakmai vizsgáztatás szabályainak a  Módtv1. hatálybalépését megelőző napon 
hatályos rendelkezései szerint a  (2)  bekezdésben meghatározott határnapig jogosult azzal, hogy az  Országos 
Képzési Jegyzékben 2019. december 31-én szereplő és a  felnőttképzési engedélyében meghatározott 
szakképesítésre, részszakképesítésre irányuló képzés utoljára 2020. december 31-én indítható. A  vizsgabizottság 
elnökét és tagjait a  szakképzési államigazgatási szerv delegálja, a  központi kiadású tételsor, a  feladatközlő 
lap, a  segédanyag és a  javítási-értékelési útmutató elkészítéséről a  szakképzési államigazgatási szerv útján 
a szakképzésért felelős miniszter – a Kormány adott ágazatért felelős tagjának egyetértésével – gondoskodik.
(4) E törvénynek a Módtv1. hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezései szerinti felnőttképzési szakértő 
és felnőttképzési programszakértő ilyen tevékenységét a (2) és (3) bekezdés szerinti felnőttképzési tevékenységhez 
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kapcsolódóan e  törvénynek a  Módtv1. hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezései szerint 
2022. december 31-éig végezheti azzal, hogy a Módtv1. hatálybalépése és 2022. december 31. közötti időszakban 
a nyilvántartásba bejegyzett adatok tekintetében kizárólag azok törlésére van lehetőség.
(5) A  (2)–(4)  bekezdés szerinti tevékenység ellenőrzésére és az  ahhoz kapcsolódóan megállapítható 
jogkövetkezményekre a Módtv1. hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.
31.  § A  felnőttképzés adatszolgáltatási rendszereként a  Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer 
szakképzési és felnőttképzési modulját kell használni.”

92. §  A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény
 1. preambulumában a „hazánkban élő személyek” szövegrész helyébe a „társadalom tagjai” szöveg,
 2. 3. alcímének címében a  „folytatásának engedélyezése” szövegrész helyébe a  „folytatásának bejelentése, 

engedélyezése és a felnőttképzők nyilvántartása” szöveg,
 3. 5.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében a  „hatóság” szövegrész helyébe a  „felnőttképzési 

államigazgatási szerv” szöveg, az  „az engedéllyel rendelkező képző intézményekről” szövegrész helyébe 
az  „a  felnőttképzőkről” szöveg, az  „Az engedéllyel rendelkező képző intézmények” szövegrész helyébe 
az „A felnőttképzők” szöveg,

 4. 5.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a „felnőttképzést folytató intézmény” szövegrész helyébe a „felnőttképző” 
szöveg,

 5. 5.  § (1)  bekezdés a)  pont ac)  alpontjában az  „adószámát vagy a  nemzeti köznevelésről szóló törvény 
szerinti tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény OM-azonosítóját” szövegrész helyébe 
az „adószámát, oktatási intézmény esetén oktatási azonosító számát” szöveg,

 6. 5. § (1) bekezdés b) pontjában a „képző intézmény” szövegrész helyébe a „felnőttképző” szöveg,
 7. 5. § (1) bekezdés e) pontjában az „az intézmény” szövegrész helyébe az „a felnőttképző” szöveg,
 8. 5.  § (3)  bekezdésében az „(1)–(2)” szövegrész helyébe az „(1) és (2)” szöveg, az „a)  pont af )  alpontjában, 

b)-e) pontjában” szövegrész helyébe a „b) és e) pontjában” szöveg,
 9. 7.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében a  „hatóság a  felnőttképzési szakértői tevékenység végzésére 

jogosult személyekről, a  kamara a  felnőttképzési programszakértői tevékenység végzésére jogosult 
személyekről” szövegrész helyébe a  „felnőttképzési államigazgatási szerv a  felnőttképzési szakértőkről” 
szöveg, az „a szakértői” szövegrész helyébe az „a felnőttképzési szakértői” szöveg, a „szakértő és felnőttképzési 
programszakértő” szövegrész helyébe a „szakértő” szöveg,

10. 7.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az  „a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 
törvény szerint bejelentett és nyilvántartott értesítési címét” szövegrész helyébe a „lakcímét” szöveg,

11. 7. § (1) bekezdés b) pontjában a „szakértői” szövegrész helyébe a „felnőttképzési szakértő” szöveg,
12. 7. § (2) bekezdésében a „nyilvántartásokból” szövegrész helyébe a „felnőttképzési szakértők nyilvántartásából” 

szöveg,
13. 7.  § (3)  bekezdésében a „hatóság és a  kamara” szövegrész helyébe a „felnőttképzési államigazgatási szerv” 

szöveg, a „foglalt” szövegrész helyébe a „meghatározott” szöveg,
14. 7.  § (4)  bekezdésében a „hatóság és a  kamara” szövegrész helyébe a „felnőttképzési államigazgatási szerv” 

szöveg, a „szakértőnek” szövegrész helyébe a „felnőttképzési szakértőnek” szöveg, a „szakértők” szövegrészek 
helyébe a „felnőttképzési szakértők” szöveg,

15. 8.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében a  „hatóság és a  kamara felnőttképzési szakterületen szakértői 
tevékenység gyakorlásának időtartama alatt lefolytatott” szövegrész helyébe a  „felnőttképzési 
államigazgatási szerv” szöveg, a  „szakértő, illetve felnőttképzési programszakértő” szövegrész helyébe 
a „szakértő” szöveg,

16. 8.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az „az e  törvényben, valamint az  e  törvény felhatalmazása alapján kiadott 
miniszteri rendeletben” szövegrész helyébe az „a Kormány rendeletében” szöveg,

17. 8.  § (1)  bekezdés b)  pontjában az „az e  törvényben, valamint az  e  törvény felhatalmazása alapján kiadott 
miniszteri rendeletben foglalt” szövegrész helyébe az „a Kormány rendeletében meghatározott” szöveg,

18. 8. § (2) bekezdésében a „hatóság és a kamara a” szövegrész helyébe a „felnőttképzési államigazgatási szerv 
a felnőttképzési” szöveg,

19. 8.  § (4)  bekezdésében a „hatóság és a  kamara 7.  § (1)  bekezdése szerinti nyilvántartás” szövegrész helyébe 
a  „felnőttképzési államigazgatási szervnek a  felnőttképzési szakértők nyilvántartása” szöveg, az  „a 8.  § 
(1)  bekezdésében” szövegrész helyébe az  „az (1)  bekezdésben” szöveg, a  „2016.  évi CL.  törvényben 
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(a  továbbiakban: Ákr.)” szövegrész helyébe a  „törvényben” szöveg, a  „miniszter” szövegrész helyébe 
a „felnőttképzésért felelős miniszter” szöveg,

20. 5. alcímének címében az „Az engedély feltételei” szövegrész helyébe az „A felnőttképző működése” szöveg,
21. 12.  § (1)  bekezdés g)  pontjában az „a” szövegrész helyébe az „– a  zárt rendszerű elektronikus távoktatás 

kivételével – a” szöveg,
22. 7. alcímének címében a „felnőttképzési szerződés” szövegrész helyébe a „felnőttképzési jogviszony” szöveg,
23. 8. alcímének címében a „Minőségbiztosítási” szövegrész helyébe a „Minőségirányítási” szöveg,
24. 9. alcímének címében a  „felnőttképzési információs rendszer” szövegrész helyébe a  „felnőttképzés 

adatszolgáltatási rendszere” szöveg,
25. 16. § nyitó szövegrészében a „felnőttképzést folytató intézménynek” szövegrész helyébe a „felnőttképzőnek” 

szöveg, a „hatóság” szövegrész helyébe a „felnőttképzési államigazgatási szerv” szöveg, az „öt” szövegrész 
helyébe a „nyolc” szöveg,

26. 16.  § a)  pontjában az  „az elméleti tanórán, gyakorlati foglalkozáson, konzultáción” szövegrész helyébe 
az „a kontaktórákon” szöveg, a „felnőtt” szövegrész helyébe a „személy” szöveg,

27. 16.  § b)  pontjában a  „felnőtt” szövegrész helyébe a  „személy” szöveg, a  „személyi” szövegrész helyébe 
a „személyes” szöveg, a „felnőttképzést folytató intézmény” szövegrész helyébe a „felnőttképző” szöveg,

28. 10. alcímének címében a „felnőttképzést folytató intézmények” szövegrész helyébe a „felnőttképző” szöveg,
29. 11. alcímének címében a „felnőttképzést folytató intézményekben kezelt személyes és különleges adatok” 

szövegrész helyébe a „felnőttképző adatkezelése” szöveg,
30. VIII. Fejezetének címében a  „felnőttképzési támogatási rendszer” szövegrész helyébe a  „felnőttképzés 

támogatása” szöveg,
31. 27/D. §-ában a „rendeltben” szövegrész helyébe a „rendeletben” szöveg,
32. VIII/A. Fejezetének címében a „szakvizsgáról” szövegrész helyébe a „szakvizsga” szöveg
lép.

93. § (1) Hatályát veszti a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény
1. 5. § (1) bekezdés b) pontjában az „ , a képzésekhez tartozó” szövegrész és a „képzések szerinti” szövegrész,
2. 7. § (2) bekezdésében az „és a felnőttképzési programszakértők (1) bekezdés szerinti” szövegrész,
3. 7. § (3) bekezdésében az „és a felnőttképzési programszakértő” szövegrész,
4. 12. § (1) bekezdés a) pontjában az „és – a képzési program nyilvántartásba vételét követően – a képzés 5. § 

(1) bekezdés b) pontjában szereplő nyilvántartásba vételi számát” szövegrész,
5. 12.  § (1)  bekezdés h)  pontjában az „– az  1.  § (2)  bekezdés a)  pontjában foglalt képzés esetén a  modulzáró 

vizsgákat is tartalmazó –” szövegrész,
6. 16. § c) pontjában a „valamint a résztvevők hiányzásait dokumentáló haladási naplót,” szövegrész.

 (2) Hatályát veszti a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény
 1. 3/A. §-a,
 2. 5. § (1) bekezdés a) pont af ) alpontja,
 3. 5. § (1) bekezdés d) pontja,
 4. 5. § (6) bekezdése,
 5. 6. § (3) bekezdése,
 6. 6. § (4) bekezdése,
 7. 8. § (3) bekezdése,
 8. 10. §-a,
 9. 11/A. §-a,
10. 12. § (1) bekezdés e) pontja,
11. 12. § (2) bekezdése,
12. 12. § (3) bekezdése,
13. 14/A. §-a,
14. 16. § d) pontja,
15. 16. § f ) pontja,
16. 17/A. §-a,
17. 17/B. §-a,
18. IV. Fejezete,
19. VII. Fejezete,
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20. 12. alcíme,
21. 25. §-a,
22. 26. §-a,
23. 27. §-a,
24. 28/A. §-a,
25. 28/B. §-a,
26. 33/A. §-a,
27. 33/B. §-a,
28. 18. alcíme,
29. 19. alcíme.

66. A honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos 
katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény módosítása

94. §  A honvédségi adatkezelésről, az  egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási 
feladatokról szóló 2013.  évi XCVII.  törvény 12.  § (2)  bekezdésében az „a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC. törvény 41. § (4) bekezdése szerinti adatokat vehet át a köznevelési” szövegrész helyébe az „adatokat vehet át 
a honvédelmi szakképző” szöveg lép.

67. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény módosítása

95. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény
1. 5. § 7. pontjában a „képzettséggel” szövegrész helyébe a „szakképzettséggel vagy szakképesítéssel” szöveg,
2. 5.  § 19.  pont a)  pont ac)  alpontjában a  „képzettséggel” szövegrész helyébe a  „szakképzettséggel vagy 

szakképesítéssel” szöveg,
3. 5. § 22. pont c) alpontjában a „képzettséggel” szövegrész helyébe a „szakképzettséggel vagy szakképesítéssel” 

szöveg,
4. 5. § 26. pont c) alpontjában a „képzettséggel” szövegrész helyébe a „szakképzettséggel vagy szakképesítéssel” 

szöveg,
5. 72. § d) pontjában a „képzettségeket” szövegrész helyébe a „szakképzettségeket és szakképesítéseket” szöveg
lép.

68. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosítása

96. §  A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 30. § (5) bekezdésében a „gyermekvédelmi és közoktatási 
ellátásokra és támogatásokra” szövegrész helyébe a „gyermekvédelmi, köznevelési és szakképzési támogatásokra” 
szöveg lép.

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

97. § (1) A büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 
2013. évi CCXL. törvény 181. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Azon oktatási, képzési formák esetében, amelyért az elítéltet ösztöndíj illeti meg, a bv. intézet oktatási-képzési 
megállapodást köt az  elítélttel. Az  oktatási-képzési megállapodásban az  elítéltet tájékoztatni kell arról, hogy 
ha a  köznevelési intézményben, szakképző intézményben vagy a  bv. intézet által szervezett felnőttképzésben 
a tanulmányait megkezdi, és a képzésben önhibájából nem vesz részt, illetve indokolatlanul megszakítja, a felmerült 
költségek teljes vagy részleges megtérítésére kötelezhető.”

 (2) A büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 
2013. évi CCXL. törvény 182. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bv. intézet parancsnokának döntése alapján az elítéltet különös méltánylást érdemlő esetben)
„a) a nem a bv. intézet által szervezett szakmai képzés vagy”
[során is megilleti a 181. § (2) bekezdésében meghatározott ösztöndíj.]
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98. §  A büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 
2013. évi CCXL. törvény
 1. 96. § (1) bekezdés i) pontjában a „továbbképzésre” szövegrész helyébe a „felnőttképzésre” szöveg,
 2. 154/A. § (1) bekezdés c) pontjában a „továbbképzésben” szövegrész helyébe a „felnőttképzésben” szöveg,
 3. 181. § (1) bekezdésében a „továbbképzésen” szövegrész helyébe a „felnőttképzésben” szöveg,
 4. 181. § (2) bekezdésében az „Az általános iskolai oktatásban, a középfokú iskolában, illetve a szakképzésben 

vagy továbbképzésben” szövegrész helyébe az „A köznevelésben, a szakképzésben vagy a felnőttképzésben” 
szöveg, az „a képzés” szövegrész helyébe az „az oktatás, képzés” szöveg,

 5. 181. § (5) bekezdésében a „szakképzettséget” szövegrész helyébe a „szakképzettséget, illetve szakképesítést” 
szöveg,

 6. az „Az oktatásban, szakképzésben vagy továbbképzésen részt vevők kedvezményei” alcím címében 
az  „Az  oktatásban, szakképzésben vagy továbbképzésen” szövegrész helyébe az  „A köznevelésben, 
a szakképzésben vagy a felnőttképzésben” szöveg,

 7. 183. § (1) bekezdésében az „Az általános iskolai oktatásban, a középfokú iskolai oktatásban, szakképzésben 
és továbbképzésben” szövegrész helyébe az „A köznevelésben, a szakképzésben, illetve a felnőttképzésben” 
szöveg,

 8. az „Az elítéltek szakképzése és továbbképzése” alcím címében a  „továbbképzése” szövegrész helyébe 
a „felnőttképzésben való részvételük”,

 9. 184. § (1) bekezdésében a „továbbképzését” szövegrész helyébe a „felnőttképzésben való részvételét” szöveg,
10. 184.  § (2)  bekezdésében a  „továbbképzésbe” szövegrész helyébe a  „felnőttképzésbe” szöveg, 

a „továbbképzésben” szövegrész helyébe a „felnőttképzésben” szöveg,
11. 184.  § (4)  bekezdésében a „továbbképzést” szövegrész helyébe a „felnőttképzést” szöveg, a „továbbképzés” 

szövegrész helyébe a „felnőttképzés” szöveg
lép.

70. A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény módosítása

99. §  A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014.  évi LXXVI.  törvény 18.  § f )  pontjában a „köz-  és 
felsőfokú oktatást, valamint a  szak- és felnőttképzést is” szövegrész helyébe a  „köznevelést, a  szakképzést, 
a felsőoktatást és a felnőttképzést” szöveg lép.

71. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény módosítása

100. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény
1. 2.  § 22.  pontjában az  „a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény 36.  § (1)  bekezdésében 

meghatározott rendelkezés szerinti, a  rendvédelmi szakképesítés megszerzésére létesített és fenntartott 
köznevelési intézmény” szövegrész helyébe a „rendvédelmi szakképző intézmény” szöveg,

2. 132. § (1) bekezdésében az „iskolarendszerű vagy felnőttképzés keretében történő megszerzésére” szövegrész 
helyébe a „megszerzésére” szöveg,

3. 2. melléklet címében a „felnőttkorú” szövegrész helyébe a „nagykorú” szöveg
lép.

72. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló  
2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról szóló  
2015. évi LXVI. törvény hatályon kívül helyezése

101. §  Hatályát veszti a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 
és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi LXVI. törvény.
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73. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása

102. §  Hatályát veszti a  közbeszerzésekről szóló 2015.  évi CXLIII.  törvény 19.  § (6)  bekezdésében a  „szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter által fenntartott” szövegrész.

74. A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló 2016. évi XCI. törvény módosítása

103. §  A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló 2016. évi XCI.  törvény 2. § (1) bekezdés g) pontjában az „oktatás, 
továbbképzés, és felnőttképzés,” szövegrész helyébe az „oktatás és képzés” szöveg lép.

75. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosítása

104. §  A polgári perrendtartásról szóló 2016.  évi CXXX.  törvény 508.  § (1)  bekezdés f )  pontjában a „tanulószerződésből” 
szövegrész helyébe a „szakképzési munkaszerződésből” szöveg lép.

76. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása

105. §  Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. melléklet 7. pontjában az „az állami szakképzési és felnőttképzési 
szerv pályakövetési rendszert működtető nyilvántartása” szövegrész helyébe az „a pályakövetési rendszer” szöveg, 
az „az állami szakképzési és felnőttképzési szerv pályakövetési rendszert működtető nyilvántartásának” szövegrész 
helyébe az „a pályakövetési rendszer részére” szöveg lép.

77. A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény módosítása

106. § (1) A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018.  évi LII.  törvény 5.  § (1)  bekezdés e)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
[Nem keletkezik az  1.  § (1)–(3)  bekezdése szerint adófizetési kötelezettsége – e  tevékenysége, jogállása alapján szerzett 
jövedelme tekintetében –]
„e) a kifizetőnek
ea) a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 86. § (1) bekezdése szerinti szakképzési munkaszerződés,
eb) a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 44.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti hallgatói 
munkaszerződés
alapján létrejött jogviszonyra tekintettel;”

 (2) A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 34. § 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„4. az  iskolaszövetkezet és a  nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató tanuló, képzésben részt vevő 
személy, hallgató tagja között fennálló jogviszony tekintetében tanulmányokat folytató tanuló, képzésben részt vevő 
személy, hallgató: az a személy, aki
a) nappali rendszerű oktatás keretében a  nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti tanulói jogviszonnyal 
rendelkezik,
b) nappali rendszerben felnőttképzési jogviszonnyal rendelkezik,
c) nappali rendszerű oktatás keretében a  nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti nem szünetelő (aktív) 
hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, vagy
d) az  a)–c)  pont szerinti jogviszonya megszűnését követően diákigazolványra jogosult, a  diákigazolványra való 
jogosultsága lejártáig;”

107. §  A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény
1. 5.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a  „tanuló, hallgató” szövegrész helyébe a  „tanuló, képzésben részt vevő 

személy, hallgató” szöveg, a  „tanulói, hallgatói” szövegrész helyébe a  „tanulói, hallgatói, felnőttképzési” 
szöveg,

2. 9.  § (5)  bekezdésében az „a nemzeti köznevelésről szóló törvény, valamint a  nemzeti felsőoktatásról szóló 
törvény szerinti közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben” szövegrész helyébe az  „a köznevelési 
intézményben, a szakképző intézményben vagy a felsőoktatási intézményben” szöveg,
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3. 20. §-ában a „közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben” szövegrész helyébe a „köznevelési intézményben, 
szakképző intézményben vagy felsőoktatási intézményben” szöveg

lép.

108. § (1) Hatályát veszti a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 1. § (2) bekezdésében az „a tanulószerződés 
alapján ténylegesen kifizetett díjat,” szövegrész.

 (2) Hatályát veszti a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 18. § (1) bekezdés e) pontja.

78. Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény módosítása

109. § (1) Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  közneveléssel, a  szakképzéssel, a  felsőoktatással, a  felnőttképzéssel, a  nyelvvizsgáztatással és 
a  pályakövetéssel kapcsolatos állami hatáskörök gyakorlásához, a  nemzetgazdasági szintű tervezéshez, 
a  köznevelésben, a  szakképzésben, a  felsőoktatásban, a  nyelvvizsgáztatásban és a  pályakövetésben részt vevők 
jogainak gyakorlásához és kötelezettségeinek teljesítéséhez, az  adatbiztonság biztosításához szükséges adatokat 
központi nyilvántartásban (a továbbiakban: oktatási nyilvántartás) kell kezelni.”

 (2) Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 1. alcíme a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § (1) A természetes személynek egy oktatási azonosító száma lehet.
(2) Az  oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv oktatási azonosító számot ad annak az  oktatási azonosító 
számmal még nem rendelkező természetes személynek, aki
1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) alapján
a) óvodai jogviszonyban áll,
b) tanulói jogviszonyban áll,
c) pedagógiai szakszolgálati ellátásban részesül,
d) részt vesz a középfokú felvételi eljárásban,
e) részt vesz a kétszintű érettségi eljárásban,
f ) nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozik,
g) pedagógus-munkakörben foglalkoztatott,
h) pedagógiai előadó vagy pedagógiai szakértő munkakörben dolgozik,
i) köznevelési intézményben óraadóként dolgozik,
j) szerepel az Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzéken, az Országos szakértői névjegyzéken, illetve az Országos 
szaktanácsadói névjegyzéken,
2. a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) alapján
a) tanulói jogviszonyban áll,
b) felnőttképzési jogviszonyban áll,
c) a szakképző intézmény alkalmazottja,
3. a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) alapján
a) a központi felsőoktatási felvételi eljárásban felsőoktatási intézménybe jelentkezik,
b) hallgatói jogviszonyban áll,
c) doktorjelölti jogviszonyban áll,
d) felsőoktatási intézményben oktató, kutató, tanári munkakörben dolgozik,
e) felsőoktatási intézményben oktatási tevékenység ellátására megbízási jogviszonyban dolgozik,
f ) részére oktatási igazolvány kerül kibocsátásra,
4. a nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartásában szerepel.”

 (3) Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 4. §-át megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:
„2. Az oktatási nyilvántartás szakrendszerei”

 (4) Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az oktatási nyilvántartás szakrendszeri nyilvántartásai:
a) a köznevelés információs rendszere,
b) a szakképzés információs rendszere,
c) a felsőoktatási információs rendszer,
d) a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere,
e) a pedagógiai szakszolgálatok által alkalmazott integrált nyomon követő rendszer,
f ) az oktatási igazolványok intézményi adminisztrációs rendszere,
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g) a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartása,
h) a nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartása,
i) a pályakövetési rendszer.”

 (5) Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 4. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti szakrendszer személyes adatokat tartalmazó alrendszerei:
a) a szakképzési intézménytörzs,
b) a tanulók és a képzésben részt vevő személyek nyilvántartása,
c) az alkalmazotti nyilvántartás,
d) a  szakmai vizsga és a  képesítő vizsga adminisztrációs rendszere, valamint az  oklevelekről, a  szakmai 
bizonyítványokról, a képesítő bizonyítványokról és a törzslapkivonatokról vezetett központi vizsganyilvántartás,
e) az oktatói továbbképzés nyilvántartása.”

 (6) Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 4. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti szakrendszer személyes adatokat tartalmazó alrendszerei:
a) a felnőttképzési intézménytörzs,
b) a képzési és személyi törzs.”

 (7) Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az oktatási nyilvántartásban kezelt személyes adatok körét
a) a köznevelés információs rendszere tekintetében az 1. melléklet,
b) a szakképzés információs rendszere tekintetében az 1/A. melléklet,
c) a pedagógiai szakszolgálatok által alkalmazott integrált nyomkövető rendszer tekintetében a 2. melléklet,
d) a felsőoktatási információs rendszer tekintetében a 3. melléklet,
e) a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere tekintetében a 3/A. melléklet,
f ) az oktatási igazolványok intézményi adminisztrációs rendszere tekintetében a 4. melléklet,
g) a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartása tekintetében az 5. melléklet,
h) a nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartása tekintetében a 6. melléklet
határozza meg.”

 (8) Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 6. §-át megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:
„3. Az oktatási nyilvántartásba történő adatszolgáltatás”

 (9) Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 6. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A 4. § (2a) bekezdés e) pontja szerinti oktatói továbbképzés nyilvántartása részére
a) az  oktatói továbbképzés szervezője szolgáltatja az  1/A.  melléklet V. rész 2.  pont b), d) és f )–h)  alpontjában 
meghatározott adatokat,
b) a szakképző intézmény vezetője szolgáltatja az 1/A. melléklet V. rész 2. pont e) és k) alpontja szerinti adatokat.”

 (10) Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § (1) A pályakövetési rendszer működtetése céljából az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv részére 
– a Kormány rendeletében meghatározottak szerint – adatot szolgáltat
a) a szakképzésről szóló törvény szerinti akkreditált vizsgaközpont a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy 
természetes személyazonosító adatairól és neméről, oktatási azonosító számáról, a  szakmai oktatás, illetve 
a  szakmai képzés helyszínéről és kezdő és záró időpontjáról, az  általa megszerzett szakma, illetve szakképesítés 
megnevezéséről, a szakmai vizsga helyéről és időpontjáról,
b) a  felsőoktatási intézmény a  hallgató természetes személyazonosító adatairól és neméről, oktatási azonosító 
számáról, az  oktatás munkarendjéről, a  megszerzett felsőfokú szakképzettség megnevezéséről, a  felsőfokú 
végzettségi szintről, a felsőfokú szakképzettség megszerzésének helyéről és időpontjáról,
c) az  állami adóhatóság az  adózás rendjéről szóló 2017.  évi CL.  törvény 1.  melléklet 7.  pontjában meghatározott 
adatokról,
d) a  nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a  társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.  évi LXXXI.  törvény 96.  § 
(2) bekezdés d) pontjában meghatározott adatokról,
e) a  megszerzett szakképzettség, illetve szakképesítés hasznosulásával kapcsolatosan a  tanuló, a  képzésben részt 
vevő személy, illetve a hallgató a szakképzettség, illetve a szakképesítés megszerzését követő három éven belül, ha 
nem létesített foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt,
f ) a vállalkozóvá vagy önfoglalkoztatóvá vált szakképzettséggel, illetve szakképesítéssel rendelkező személy az általa 
ilyen formában végzett tevékenységről.
(2) Az  oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a  szakképzés információs rendszerében, a  felsőoktatási 
információs rendszerben és a  felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében szereplő adatokat a  pályakövetési 
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rendszerbe közvetlen hozzáféréssel veszi át. Az  oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv az  adatokat 
kezelheti, feldolgozhatja és konkrét személyhez rendelten összekapcsolhatja a  kiadott oklevelek, illetve szakmai 
bizonyítványok és az oktatási azonosítók adatbázisával.
(3) A  pályakövetési rendszerben nyilvántartott adatok személyazonosításra alkalmatlan módon feldolgozhatók, 
szakképző intézményenként, felsőoktatási intézményenként, illetve felnőttképzőnként csoportosíthatók és 
nyilvánosságra hozhatók. Az  oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a  honlapján – egyedi azonosításra 
alkalmatlan módon – nyilvánosságra hozza a  pályakövetési rendszerben keletkezett, a  munkaerő-piaci helyzettel 
kapcsolatos adatokat, információkat. A számára továbbított adatokat az oktatási nyilvántartás működéséért felelős 
szerv az adatszolgáltatástól számított harminc évig kezeli.”

 (11) Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 7. §-át megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:
„4. Az oktatási nyilvántartáshoz való hozzáférés, adattovábbítás”

 (12) Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  tanulói nyilvántartásból, illetve a  tanulók és a  képzésben részt vevő személyek nyilvántartásából személyes 
adat – az érintetten kívül –
a) a  tanulói jogviszonyhoz, illetve a  felnőttképzési jogviszonyhoz kapcsolódó juttatás jogszerű igénybevételének 
megállapítása céljából továbbítható a  szolgáltatást nyújtó vagy az  igénybevétel jogosságának ellenőrzésére 
jogosult személy részére,
b) a  tanuló nevelési-oktatási intézményének megállapítása, a  tanítási napon a  tanítási órától vagy az  iskola által 
szervezett kötelező foglalkozástól való távolmaradás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a  nevelési-oktatási 
intézménnyel és a tanuló szülőjével, törvényes képviselőjével való kapcsolatfelvétel céljából a 2. § a)–g) pontjában 
meghatározott adatok, valamint az  1.  melléklet I. rész c)–f ) és h)  pontjában és az  1/A.  melléklet I. rész c)–f ) és 
h) pontjában meghatározott adatok a rendőrség részére,
c) a központi költségvetésből vagy európai uniós forrásból megszervezett külföldi tanulmányutak megszervezése, 
továbbá az  igénybevétel jogszerűségének ellenőrzése céljából a  2.  § a)–c), e)–g) és l)  pontjában, továbbá 
az 1. melléklet I. rész e)–g) és i) pontjában meghatározott adatok a Tempus Közalapítvány részére
továbbítható.”

 (13) Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  tanulói nyilvántartásban, illetve a  tanulók és a  képzésben részt vevő személyek nyilvántartásában 
nyilvántartott adatok – adategyeztetés céljából – továbbíthatók a  Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi 
Alaprendszert használó olyan köznevelési intézménynek, szakképző intézménynek, illetve felnőttképzőnek, amellyel 
a gyermek, a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy jogviszonyban áll.”

 (14) Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 7. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az alkalmazotti nyilvántartásban nyilvántartott adatok – adategyeztetés céljából – továbbíthatók a Köznevelési 
Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszert használó olyan köznevelési intézménynek, szakképző intézménynek, 
illetve felnőttképzőnek, amellyel az alkalmazott, az óraadó jogviszonyban áll.”

 (15) Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 7. §-a a következő (15a) bekezdéssel egészül ki:
„(15a) A tanulók és a képzésben részt vevő személyek nyilvántartásából a képzési hitelhez kapcsolódóan
a) a (20) bekezdés a) pontja szerinti célból az igénylőre vonatkozóan
aa) az  1/A.  melléklet II. rész 1.  pont a)  alpontjában meghatározott adatokból az  oktatási azonosító száma és 
adóazonosító jele,
ab) az 1/A. melléklet II. rész 1. pont c) és d) alpontjában meghatározott adata és
ac) a 2. § a)–j) pontja szerinti adata,
b) a (20) bekezdés b) pontja szerinti célból az igénylőre vonatkozóan az 1/A. melléklet II. rész 1. pont b) alpontjában 
adatok,
c) a  (20)  bekezdés c)  pontja szerinti célból az  igénylőre vonatkozóan az  1/A.  melléklet II. rész 1.  pont l), m) és 
p) pontjában adatok
továbbíthatók.”

 (16) Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.  § (1) Felhatalmazást kap a  Kormány, hogy az  oktatási nyilvántartás működéséért felelős szervet rendeletben 
kijelölje.
(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a pályakövetési rendszer működésére, az adatszolgáltatás rendjére, továbbá 
az  oktatási nyilvántartás működéséért felelős szervnek a  pályakövetési rendszer működtetésével kapcsolatos 
feladataira vonatkozó részletes szabályokat rendeletben állapítsa meg.”
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 (17) Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény
1. a 3. melléklet szerinti 1/A. melléklettel,
2. a 4. melléklet szerinti 3/A. melléklettel
egészül ki.

110. §  Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény
 1. preambulumában a  „köznevelésről és a  nemzeti felsőoktatásról” szövegrész helyébe a  „köznevelésről 

szóló törvényben, a  szakképzésről szóló törvényben, a  nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben és 
a felnőttképzésről” szöveg,

 2. 2. § a) pontjában a „viselt név” szövegrész helyébe a „családi és utónév” szöveg,
 3. 2. § b) pontjában a „név” szövegrész helyébe a „családi és utónév” szöveg,
 4. 2. § c) pontjában a „neve” szövegrész helyébe a „családi és utóneve” szöveg,
 5. 2. § h) pontjában a „lakcímadatok” szövegrész helyébe a „lakóhely és a tartózkodási hely címe” szöveg,
 6. 6.  § (1)  bekezdésében a  „köznevelési és felsőoktatási feladatokat ellátó intézmény” szövegrész helyébe 

a  „köznevelési intézmény, a  szakképző intézmény és a  felsőoktatási intézmény, a  felnőttképző” szöveg, 
a „közneveléssel és” szövegrész helyébe a „közneveléssel, a szakképzéssel és a” szöveg,

 7. 6. § (2) bekezdés a) pontjában az „alcím” szövegrész helyébe a „rész” szöveg,
 8. 6. § (2) bekezdés b) pontjában az „alcím” szövegrész helyébe a „rész” szöveg,
 9. 6. § (3) bekezdés c) pontjában az „alcím” szövegrész helyébe a „rész” szöveg,
10. 6. § (4) bekezdés a) pontjában az „alcím” szövegrész helyébe a „rész” szöveg,
11. 6. § (4) bekezdés b) pontjában az „alcím” szövegrész helyébe a „rész” szöveg,
12. 6. § (4) bekezdés c) pontjában az „alcím” szövegrész helyébe a „rész” szöveg,
13. 6. § (5) bekezdésében az „e) pontja” szövegrész helyébe a „g) pontja” szöveg,
14. 7. § (3) bekezdésében a „tanulói nyilvántartás” szövegrész helyébe a „tanulói nyilvántartás, illetve a tanulók és 

a képzésben részt vevő személyek nyilvántartása” szöveg, a „hatóság” szövegrész helyébe a „hatóság, illetve 
a szakképzési államigazgatási szerv” szöveg,

15. 7. § (7) bekezdésében a „hatóság” szövegrész helyébe a „hatóság, illetve a szakképzési államigazgatási szerv” 
szöveg,

16. 7. § (20) bekezdés a) pontjában az „alcím” szövegrészek helyébe a „rész” szöveg,
17. 7. § (20) bekezdés b) pontjában az „alcím” szövegrész helyébe a „rész” szöveg,
18. 7. § (20) bekezdés c) pontjában az „alcím” szövegrészek helyébe a „rész” szöveg, az „a nemzeti felsőoktatásról 

szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.)” szövegrész helyébe az „az Nftv.” szöveg,
19. 7. § (21) bekezdés b) pontjában az „alcím” szövegrész helyébe a „rész” szöveg,
20. 7. § (21) bekezdés c) pontjában az „alcím” szövegrész helyébe a „rész” szöveg,
21. 7. § (22) bekezdés b) pontjában az „alcím” szövegrész helyébe a „rész” szöveg,
22. 7. § (22) bekezdés c) pontjában az „alcím” szövegrész helyébe a „rész” szöveg,
23. 7. § (24) bekezdésében az „alcím” szövegrész helyébe a „rész” szöveg,
24. 2. alcím címében a „2.” szövegrész helyébe az „5.” szöveg lép,
25. 9/A.  §-ában az „a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény (a  továbbiakban: Nkt.)” szövegrész 

helyébe az „az Nkt.” szöveg,
26. 1. melléklet 1. pontjában az „alcímben” szövegrész helyébe a „részben” szöveg, az „alcím” szövegrész helyébe 

a „rész” szöveg,
27. 1. melléklet XI. rész 2. pont 2.2. alpontjában az „alcímben” szövegrész helyébe a „részben” szöveg,
28. 1. melléklet XII. rész 2. pont b) alpontjában az „alcímben” szövegrész helyébe a „részben” szöveg,
29. 2. melléklet 1. pont 1.1. alpont b) alpontjában az „alcím” szövegrész helyébe a „rész” szöveg,
30. 3. melléklet 1. pontjában az „alcímben” szövegrész helyébe a „részben” szöveg, az „alcím” szövegrész helyébe 

a „rész” szöveg
lép.

111. §  Hatályát veszti az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény
1. 4. § (7) bekezdése,
2. 4. § (8) bekezdése,
3. 4. § (9) bekezdése,
4. 4. § (10) bekezdése,
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5. 4. § (11) bekezdése,
6. 5. §-a,
7. 16. §-a,
8. 1. melléklet I. rész k) pontja,
9. 1. melléklet XI. rész 2. pont 2.13. alpontja.

79. A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény módosítása

112. §  A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018.  évi CXIV.  törvény 62.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(1) A  honvédelmi alkalmazotti munkakörök az  ellátásukhoz jogszabályban előírt iskolai végzettség, illetve állam 
által elismert szakképesítés, szakképzettség, doktori cím, tudományos fokozat, valamint akadémiai tagság alapján 
fizetési osztályokba tagozódnak:
a) az „A” fizetési osztályba
aa) a legfeljebb alapfokú iskolai végzettséghez kötött munkakör,
ab) az alapfokú iskolai végzettséget nem igénylő szakképesítéshez kötött munkakör,
b) a „B” fizetési osztályba az alapfokú iskolai végzettséget igénylő szakképesítéshez kötött munkakör,
c) a „C” fizetési osztályba
ca) az érettségi végzettséghez kötött munkakör,
cb) a középfokú iskolai végzettséget igénylő szakképesítéshez kötött munkakör,
d) a „D” fizetési osztályba
da) az érettségi végzettséget igénylő szakképesítéshez kötött munkakör,
e) az „E” fizetési osztályba
ea) az  egyetemi, főiskolai végzettséget nem tanúsító felsőfokú szakképesítéshez, felsőoktatási szakképzésben 
szerzett szakképzettséghez kötött munkakör,
eb) az érettségi végzettséghez kötött akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképesítéshez kötött munkakör,
f ) az „F” fizetési osztályba a főiskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez kötött munkakör,
g) a  „G” fizetési osztályba a  főiskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez és a  munkakör 
betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgát vagy jogszabályban azzal egyenértékűnek elismert vizsgát igazoló 
oklevélhez kötött munkakör,
h) a „H” fizetési osztályba
ha) az egyetemi végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez kötött munkakör,
hb) a  főiskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez kötött munkakör és ehhez az  oklevélhez 
kapcsolódó tudományos fokozat,
i) az „I” fizetési osztályba
ia) az  egyetemi végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez és a  munkakör betöltéséhez jogszabályban 
előírt szakvizsgát vagy jogszabályban azzal egyenértékűnek elismert vizsgát igazoló oklevélhez kötött munkakör,
ib) az  egyetemi végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez kötött munkakör és 1984. szeptember 1-je 
előtt doktori cselekmény alapján szerzett egyetemi doktori cím, vagy egyetemi végzettséget és szakképzettséget 
igazoló oklevél és 1984. szeptember 1-je után szerzett egyetemi tudományos fokozat (dr.univ.),
j) a „J” fizetési osztályba
ja) az egyetemi végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez kötött munkakör és a nemzeti felsőoktatásról 
szóló törvény szerinti tudományos fokozat,
jb) a Magyar Tudományos Akadémia hazai rendes és levelező tagsága, az akadémiai doktori cím.”

113. §  Hatályát veszti a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 62. § (2) és (3) bekezdése.

80. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosítása

114. §  A kormányzati igazgatásról szóló 2018.  évi CXXV.  törvény 162.  § (1)  bekezdésében a „közoktatásban” szövegrész 
helyébe a „köznevelésben vagy szakképzésben” szöveg lép.
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115. § (1) Hatályát veszti a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 2. § (3) bekezdés d) pontja.
 (2) Hatályát veszti a  kormányzati igazgatásról szóló 2018.  évi CXXV.  törvény 82.  § (11)  bekezdésében az „a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 9. § (6) bekezdése szerinti” szövegrész.

81. Záró rendelkezések

116. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2020. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 72. § (2) bekezdése 2021. január 1-jén lép hatályba.

117. § (1) A 45. alcím az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
 (2) A 47. alcím az Alaptörvény az Alaptörvény T) cikk (1) bekezdése, XXXI. cikk (3) bekezdése, 45. cikk (5) bekezdése és 

54. cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
 (3) Az 51. alcím az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
 (4) Az 53. alcím az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
 (5) A 67. alcím az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
 (6) A 68. alcím az Alaptörvény 41. cikk (1), (2), (5) és (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

118. § (1) A 65. alcím a  belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 9–11. és 16. cikkének való megfelelést szolgálja.

 (2) E törvény tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 39. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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1. melléklet a 2019. évi CXII. törvényhez
„3. melléklet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényhez

A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörben alkalmazottak végzettségi  
és szakképzettségi követelményei

A B C

1

A nevelő-oktató munka  

pedagógiai szakaszai/ 

Nevelési-oktatási intézmények

Pedagógus-munkakör
Az alkalmazáshoz szükséges  

szakképzettség

2 Óvodai nevelés óvodapedagógus óvodapedagógus

3 Alsó tagozat tanító tanító

4 5–6. évfolyam tanár

a tantárgynak megfelelő szakos 
tanár, 
tantárgynak megfelelő műveltségi 
területet végzett tanító

5 7–8. évfolyam tanár a tantárgynak megfelelő szakos tanár

6
9–12. évfolyam 
gimnáziumban

gimnáziumi tanár
egyetemi szintű vagy – az általános iskolai tanár kivételével – 
mesterfokozatú –, a tantárgynak megfelelő szakos tanár

7
Szakgimnázium 
(pedagógiai, 
közművelődési)

szakmai tantárgyat 
oktató tanár

a szakmai tantárgynak megfelelő szakos felsőfokú szakképzettség

8
Szakgimnázium 
(művészeti)

művészeti szakmai 
tantárgyat oktató 
tanár

a művészeti tárgynak megfelelő szakos felsőfokú szakképzettség

9
Alapfokú művészeti 
iskola zeneművészeti ág

szakmai tantárgyat 
tanító tanár

a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanár, művészeti tárgynak 
megfelelő művész, előadóművész

10

Alapfokú művészeti 
iskola  
(szín- és bábművészeti,  
képző- és iparművészeti, 
táncművészeti ág)

szakmai tantárgyat 
tanító tanár

a tanszaknak megfelelő szakirányú felsőfokú végzettség,  
a tanszaknak megfelelő tanár vagy művész szakképzettség

11 Kollégium
kollégiumi 
nevelőtanár

kollégiumi nevelőtanár,  
gyógypedagógus,  
konduktor,  
szociálpedagógus, 
játék- és szabadidő-szervező tanár,  
tanulási és pályatanácsadó tanár, tehetségfejlesztő tanár, 
hittanár-nevelő tanár, 
pedagógia szakos tanár és pedagógia szakos nevelő, 
a nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának megfelelően tanító, 
tanár



9190 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 206. szám 

12

Az alsó tagozaton  
az emelt szintű 
oktatásban  
a művészetek, idegen 
nyelv, nemzetiségi nyelv 
és irodalom tantárgyak 
esetében

tanár a tantárgynak megfelelő szakos tanár

13
könyvtárostanár 
(tanító)

könyvtárpedagógia-tanár, informatikus könyvtáros és tanító vagy 
tanár vagy szociálpedagógus

14
óvodapszichológus/ 
iskolapszichológus

pszichológus és óvodapedagógus vagy 
gyógypedagógus vagy konduktor vagy tanító vagy 
tanár, 
pszichológus tanácsadás és 
iskolapszichológia szakirányon, 
pedagógiai szakpszichológus 
óvoda- és iskola-szakpszichológus 
óvoda- és iskolapszichológus tanácsadó szakpszichológus

15 fejlesztő pedagógus

óvodapedagógus, tanító, tanár, szociálpedagógus, konduktor,  
a továbbiakban meg nem nevezett gyógypedagógus,  
pedagógia szakos előadó, pedagógia szakos nevelőtanár 
és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő 
gyermekek, tanulók szűrésére, csoportos és egyéni  
foglalkoztatására jogosító szakirányú továbbképzésben szerzett 
szakképzettség, oligofrénpedagógia szakos  
gyógypedagógiai tanár, gyógypedagógus, tanulásban 
akadályozottak pedagógiája vagy logopédia  
vagy pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár vagy 
terapeuta, gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 
pedagógiája vagy logopédia vagy pszichopedagógia szakirányon

16 szociálpedagógus szociálpedagógus

17 konduktor

konduktor,  
konduktor-tanító, 
konduktor-óvodapedagógus,  
konduktor(tanító), konduktor(óvodapedagógus), 
speciális pedagógia szakos tanár és szakpedagógus vagy  
konduktortanár és konduktor vagy  
konduktor-tanító vagy konduktor-óvodapedagógus vagy  
konduktor(tanító), vagy 
konduktor(óvodapedagógus)

18 logopédus

logopédia szakos gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta, 
gyógypedagógus logopédia szakirányon, 
speciális pedagógia szakos tanár és szakpedagógus  
vagy okleveles gyógypedagógus vagy gyógypedagógia-tanár  
és gyógypedagógus, logopédia szakos  
gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta vagy  
gyógypedagógus logopédia szakirányon

19 gyógypedagógus

a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő 
szakon, szakirányon végzett gyógypedagógus,  
gyógypedagógiai tanár,  
gyógypedagógiai terapeuta, 
speciális pedagógia szakos tanár és szakpedagógus vagy 
okleveles gyógypedagógus vagy 
gyógypedagógia-tanár és a sajátos nevelési igény típusának 
és súlyosságának megfelelő szakon, szakirányon végzett 
gyógypedagógus, 
gyógypedagógiai tanár, 
gyógypedagógiai terapeuta
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20
Nemzetiségi óvodai 
nevelés

nemzetiségi 
óvodapedagógus

nemzetiségi óvodapedagógus

21
Nemzetiségi iskolai 
nevelés-oktatás az alsó 
tagozaton

nemzetiségi tanító nemzetiségi tanító

22
Nemzetiségi iskolai 
nevelés-oktatás az 
5–12. évfolyamon

közismereti tantárgyat 
nemzetiségi nyelven 
oktató tanár

tantárgynak megfelelő szakos tanár és a nevelés-oktatás nyelvének 
tanítására jogosító tanító vagy tanár vagy nyelvtanár szakképzettség 
vagy az adott nyelvből legalább középfokú „komplex” típusú 
államilag elismert nyelvvizsga, Magyarországon honosított 
oklevél alapján az adott évfolyamon az adott tantárgy tanításához 
előírt, a tanítás nyelvének megfelelő pedagógusvégzettség és 
szakképzettség

23
Nemzetiségi iskolai 
nevelés-oktatás

nemzetiségi 
nyelvtanár

nemzetiségi nyelvtanár, 
nyelvtanár

24
Minden iskolatípusban  
és minden évfolyamon

idegennyelvtanár
nyelvtanár, 
nemzetiségi nyelvtanár

25
Minden iskolatípusban  
és minden évfolyamon

testnevelő testnevelő tanár

26
Minden iskolatípusban  
és minden évfolyamon

ének-zene tanár ének-zene szakos tanár

27
Két tanítási nyelvű iskolai 
nevelés-oktatás

tanító, tanár

az adott évfolyamon az adott tantárgy tanításához előírt 
szakképzettség (tanító, tanár) és az iskolai nevelés-oktatás nyelvének 
tanítására jogosító tanító, tanár,  
nyelvtanár-szakképzettség vagy az adott tantárgy nem magyar 
nyelven történő oktatásához szükséges nyelvi ismeretek 
alapképzésben, mesterképzésben, szakirányú továbbképzésben 
történő elsajátításának igazolása, vagy a Közös Európai 
Referenciakeret szerinti legalább C1 szintű (felsőfokú) nyelvtudás 
igazolása az adott idegen nyelvből, 
Magyarországon honosított oklevél alapján az adott évfolyamon 
az adott tantárgy tanításához előírt, a tanítás nyelvének megfelelő 
pedagógusvégzettség és szakképzettség

28
együttnevelést segítő 
pedagógus

az e mellékletben a gyógypedagógus és a konduktor munkakörre 
meghatározott végzettség és szakképzettség

29
Készségfejlesztő iskolai 
nevelésoktatás gyakorlati 
évfolyamon

tanár a szakmai 
elméleti oktatásban

gyógypedagógus vagy a képzés szakirányának megfelelő szakos 
tanár

30
Készségfejlesztő 
iskolai nevelés-oktatás 
gyakorlati évfolyamon

szakmai tanár, 
szakoktató, gyakorlati 
oktató

gyógypedagógus, vagy 
a képzés szakirányának megfelelő szakos tanár,  
a képzés szakirányának megfelelő szakoktató, 
a képzés szakirányának megfelelő felsőfokú végzettség,  
érettségi végzettség és a szakiránynak megfelelő államilag elismert 
legalább középszintű szakképesítés, továbbá legalább öt év, az adott 
szakiránynak megfelelő szakmai gyakorlat

31
Szakiskolai 
nevelés-oktatás

szakmai elméleti 
tantárgyat oktató 
tanár

a szakmai tárgynak megfelelő szakos felsőfokú végzettség és 
szakképzettség



9192 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 206. szám 

32
Szakiskolai 
nevelés-oktatás

szakmai tanár, 
szakoktató, gyakorlati 
oktató

a szakmai képzés szakirányának megfelelő szakos tanár,
a szakmai képzés szakirányának megfelelő szakoktató,
a szakmai képzés szakirányának megfelelő felsőfokú végzettség,
érettségi végzettség és a szakiránynak megfelelő államilag elismert 
legalább középszintű szakképesítés, továbbá legalább öt év, az adott 
szakiránynak megfelelő szakmai gyakorlat

33

Szakiskolai nevelés-
oktatás, nem értelmi 
fogyatékos tanulók 
esetében

közismereti tantárgyat 
oktató tanár

a tantárgynak megfelelő szakos tanár

”

2. melléklet a 2019. évi CXII. törvényhez
„4. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez

Osztály- és csoportlétszámok

A B C D

1
Intézménytípus/Oktatási forma

Osztály- és csoportlétszámok

2 minimum maximum átlag

3 Óvoda 13 25 20

4
Gyógypedagógiai óvodai csoport, 
iskolai osztály, kollégiumi csoport

5 13 9

5 Általános iskola 1–4. évfolyama 14 27 23

6 Általános iskola 5–8. évfolyama 14 27 23

7 Gimnázium és szakgimnázium 26 34 28

8 Hat és nyolc évfolyamos gimnázium 26 34 28

9
Alapfokú művészeti iskola, 
zeneművészeti ág

6 15 8

10
Alapfokú művészeti iskola, 
táncművészeti ág, néptánc műfaj

10 24 18

11
Alapfokú művészeti iskola, 
táncművészeti ág, kortárs, modern, 
társastánc műfaj

8 20 10

12
Alapfokú művészeti iskola, 
táncművészeti ág, balett műfaj

6 14 10

13
Alapfokú művészeti iskola, képző- és 
iparművészet, báb- és színművészeti ág

8 20 10

14
Szakgimnázium (pedagógiai, 
közművelődési)

26 34 30

15 Szakgimnázium (művészeti) 6 16 11

16 Kollégiumi nappali foglalkozás 18 26 25

17
Kollégiumi éjszakai felügyelet 
épületenként és nemenként

– 120 –

                                                                                  ”
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3. melléklet a 2019. évi CXII. törvényhez
„1/A. melléklet a 2018. évi LXXXIX. törvényhez

A szakképzés információs rendszere személyes adatokat kezelő alrendszerei

 1.  Az  I. és II. részben meghatározott adatok statisztikai célra felhasználhatók és azokat statisztikai felhasználás 
céljára a  hivatalos statisztikai szolgálat – a  Központi Statisztikai Hivatal – számára az  Stt. 28.  §-ával összhangban 
a  statisztikai cél előzetes igazolása alapján, az  ahhoz szükséges mértékben – az  I. rész b) és j)  pontjában 
meghatározott adatok kivételével – egyedi azonosításra alkalmas módon, térítésmentesen át kell adni.

 2.  A  Központi Statisztikai Hivatal részére történő adatátadás esetén az  átvett adatok körét és az  adatátvétel 
részletszabályait az Stt. 28. §-ában meghatározott együttműködési megállapodásban kell rögzíteni.

I. Szakképzési intézménytörzs
 1.  A szakképzési intézménytörzs személyes adatként tartalmazza

a) a  szakképző intézmény alapítójának és fenntartójának képviseletére jogosult személy természetes 
személyazonosító adatait, beosztását és elérhetőségét,

b) a szakképzési centrum főigazgatójának, kancellárjának és a szakképző intézmény igazgatójának természetes 
személyazonosító adatát és elérhetőségét.

II. A tanulók és a képzésben részt vevő személyek nyilvántartása
 1.  A tanulók és a képzésben részt vevő személyek nyilvántartása a tanulók és a képzésben részt vevő személyek alábbi 

személyes adatait tartalmazza:
a) természetes személyazonosító adatait, nemét, oktatási azonosító számát, adóazonosító jelét, 

társadalombiztosítási azonosító jelét, diákigazolványának sorszámát,
b) levelezési címét, telefonszámát,
c) törvényes képviselője természetes személyazonosító adatait és b) pont szerinti adatait,
d) állampolgárságát, nem magyar állampolgár esetén a  Magyarország területén való tartózkodásra jogosító 

okirat – a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek esetén a  tartózkodási jogot igazoló 
okmány –, nemzetközi biztosítási okmány adata,

e) jogviszonya típusát, keletkezésének, megszűnésének jogcímét és időpontját, valamint megszűnés esetén 
annak tényét, hogy az  érintett az  adott szakképző intézményben szerzett-e iskolai végzettséget, szakmát, 
illetve szakképesítést,

f ) a tanult szakma, illetve szakmai képzés megnevezését,
g) szakképző intézményének nevét, címét, OM-azonosítóját, nevelés-oktatásának helyét és évfolyamát,
h) az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatokat,
i) jogviszonyával kapcsolatban azt, hogy egyéni munkarenddel rendelkezik-e, tanköteles-e, jogviszonya 

szünetelésének jogcímét, kezdő és záró időpontját, mulasztására vonatkozó adatokat,
j) sajátos nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézsége tényét, hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetének tényét és hatályát,
k) melyik évfolyamon, mely országban vett részt határon túli kiránduláson, illetve külföldi tanulmányúton,
l) a  szakmai oktatás, illetve a  szakmai képzés teljesítésére vonatkozó adatokat, ennek keretében a  tanuló 

tudásának értékelésével és minősítésével, valamint a  tanuló által tett vizsgákkal és az  évfolyamismétléssel 
kapcsolatos adatokat,

m) tanulóbalesetre vonatkozó adatokat,
n) fegyelmi és kártérítési ügyeivel kapcsolatos adatokat,
o) az általa fizetett díjak és térítések adata,
p) a tankönyvellátásra vonatkozó adatok,
q) a számára járó ösztöndíj, támogatás és egyéb juttatás adata,
r) a képzési hitelre igénybevételének tényére vonatkozó adata,
s) kollégiumi vagy diákotthoni elhelyezés esetén a  kollégium, illetve a  diákotthon megnevezése, az  adott 

félévre vonatkozó elhelyezés ténye,
t) a  kiadott oklevél, oklevélmelléklet, szakmai bizonyítvány, szakmai bizonyítványmelléklet, képesítő 

bizonyítvány és képesítő bizonyítványmelléklet adatait.
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III. Alkalmazotti nyilvántartás
 1.  Az alkalmazotti nyilvántartás az alkalmazott alábbi személyes adatait tartalmazza:

a) oktatási azonosító számát,
b) végzettségi szintjére és szakképzettségére vonatkozó adatokat: felsőoktatási intézmény nevét, az  oklevél 

számát, a végzettségi szintet, szakképzettséget, a végzettségi szint, szakképzettség, a pedagógus-szakvizsga, 
tudományos fokozat megszerzésének idejét,

c) munkaköre megnevezését,
d) munkáltatója nevét, címét, valamint OM-azonosítóját,
e) munkavégzésének helyét,
f ) jogviszonya kezdetének idejét, megszűnésének jogcímét és idejét,
g) vezetői beosztását,
i) jogviszonya, munkaviszonya időtartamát,
j) munkaidejének mértékét,
k) tartós távollétének időtartamát,
l) elektronikus levelezési címét,
m) a  szakképzési minőségirányítási rendszer külső ellenőrzésével, oktató-továbbképzési kötelezettségének 

teljesítésével kapcsolatos adatok közül
ma) akadémiai tagságát,
mb) munkaidő-kedvezményének tényét,
mc) az  alkalmazottat érintő szakképzési minőségirányítási rendszer külső ellenőrzés időpontját, 

megállapításait.

IV. A szakmai vizsga és a képesítő vizsga adminisztrációs rendszere, valamint az oklevelekről, 
a szakmai bizonyítványokról, a képesítő bizonyítványokról és a vizsgatörzslap-kivonatokról vezetett 
központi vizsganyilvántartás

 1.  Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv működteti a szakmai vizsga és a képesítő vizsga megszervezése 
céljából a szakmai vizsga és a képesítő vizsga adminisztrációs rendszerét.

 2.  A szakmai vizsga adminisztrációs rendszere az alábbi személyes adatokat tartalmazza:
a) a vizsgázó

aa) természetes személyazonosító adatait,
ab) oktatási azonosító számát,
ac) sajátos nevelési igényére, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségére vonatkozó adatát,

b) a vizsgázó szakmai oktatásával összefüggésben
ba) a szakképző intézményének nevét, címét és OM-azonosítóját,
bb) szakmai oktatásának típusát, munkarendjét és egyéb speciális jellemzőit,
bc) a szakképző intézményi tanulmányok befejezésének idejét,

c) a szakmai vizsgával összefüggésben
ca) a szakmai vizsga részeredményeit és végeredményét,
cb) a megszerezett szakma szakmajegyzék szerinti azonosító számát és megnevezését,
cc) a kiállított oklevél vagy szakmai bizonyítvány sorozatjelét és sorszámát,
cd) az oklevelet, illetve a szakmai bizonyítványt kiállító akkreditált vizsgaközpont megnevezését, címét 

és – ha az akkreditált vizsgaközpont szakképző intézmény – OM-azonosítóját,
ce) a szakmai vizsgához kapcsolódó mentességet,
cf ) a szakmai vizsga megszervezésével kapcsolatos feladatvégzés helyét,
cg) a  szakmához kapcsolódóan a  vizsgadíjfizetési kötelezettség tényét, továbbá a  vizsgadíjköteles 

vizsgák esetén a  vizsgadíj befizetésére vonatkozóan a  befizetés összegét, a  befizetés dátumát, 
a befizetést igazoló készpénzátutalási megbízás sorszámát.

 3.  A képesítő vizsga adminisztrációs rendszere az alábbi személyes adatokat tartalmazza:
a) a vizsgázó természetes személyazonosító adatát és oktatási azonosító számát,
b) a vizsgázó szakmai képzésével összefüggésben

ba) a  szakmai képzés szervezőjének nevét, címét és – ha a  szakmai képzést szervező szakképző 
intézmény – OM-azonosítóját,

bb) a szakmai képzés típusát és egyéb speciális jellemzőit,
bc) a szakmai képzés befejezésének idejét,
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c) a képesítő vizsgával összefüggésben
ca) a képesítő bizonyítvány sorozatjelét és sorszámát,
cb) a  képesítő bizonyítványt kiállító akkreditált vizsgaközpont nevét, címét és – az  akkreditált 

vizsgaközpont szakképző intézmény – OM-azonosítóját,
cc) a megszerzett szakképesítés megnevezését,
cd) a képesítő vizsgához kapcsolódó mentességet,
ce) a  vizsgadíjfizetési kötelezettség tényét, továbbá a  vizsgadíjköteles vizsgák esetén a  vizsgadíj 

befizetésére vonatkozóan a  befizetés összegét, a  befizetés dátumát és a  befizetést igazoló 
készpénzátutalási megbízás sorszámát.

 4.  Az oklevelekről, a szakmai bizonyítványokról, a képesítő bizonyítványokról és a vizsgatörzslap-kivonatokról vezetett 
központi nyilvántartás az alábbi személyes adatokat tartalmazza:
a) a  kiállított oklevél, szakmai bizonyítvány, illetve képesítő bizonyítvány sorozatjelét és sorszámát, a  kiállítás 

helyét és dátumát,
b) az  oklevél, a  szakmai bizonyítvány, illetve a  képesítő bizonyítvány kiállításának alapjául szolgáló 

vizsgatörzslap számát,
c) – a  vizsgatörzslappal azonosan – a  vizsgázó természetes személyazonosító adatát és oktatási azonosító 

számát,
d) a  kiállító akkreditált vizsgaközpont megnevezését, címét és – ha az  akkreditált vizsgaközpont szakképző 

intézmény – OM-azonosítóját,
e) vizsgatárgyanként és vizsgatevékenységenként a  vizsga nyelvét, az  elért százalékos eredményt és 

osztályzatot, a záradékokat és a vizsgamentességeket,
f ) az  azonosító szám és a  megnevezés megjelölésével tájékoztatást arról, hogy az  oklevél, illetve a  szakmai 

bizonyítvány melyik szakma, illetve szakképesítés megszerzését igazolja,
g) a  megszerzett szakma, illetve szakképesítés Európai Képesítési Keretrendszer és Magyar Képesítési 

Keretrendszer szintjének meghatározására vonatkozó megjelölését.

V. Oktatói továbbképzés nyilvántartása
 1.  Az  oktatónak az  Szkt. 48.  §-a szerinti továbbképzési kötelezettsége teljesítésének nyomon követése céljából 

az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv nyilvántartást vezet.
 2.  Az  oktatói továbbképzés nyilvántartása a  továbbképzési programban részt vevő oktató alábbi személyes adatait 

tartalmazza:
a) oktatási azonosító száma,
b) a továbbképzési programjának megnevezése, kezdő időpontja, óraszáma,
c) korábbi tanulmányai alapján beszámított oktató-továbbképzés óraszáma,
d) kiadott tanúsítványának sorszáma és kelte,
e) a továbbképzés teljesítésébe beszámítás alapja és mértéke,
f ) a továbbképzés megnevezése,
g) a teljesítés formája,
h) a teljesítési helyszíne és időpontja,
i) a továbbképzések hasznosulásával kapcsolatos információ,
j) az oktató továbbképzési kötelezettségbe beszámító további szakképzettség megszerzéséről kiállított oklevél 

száma, kelte,
k) az oktató továbbképzési kötelezettségének – a munkaköre tekintetében releváns – nem akkreditált program 

általi teljesítése.”
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4. melléklet a 2019. évi CXII. törvényhez
„3/A. melléklet a 2018. évi LXXXIX. törvényhez

A felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere személyes adatokat kezelő alrendszerei

 1.  Az  I. és II. részben meghatározott adatok statisztikai célra felhasználhatók és azokat statisztikai felhasználás 
céljára a  hivatalos statisztikai szolgálat – a  Központi Statisztikai Hivatal – számára az  Stt. 28.  §-ával összhangban 
a  statisztikai cél előzetes igazolása alapján, az  ahhoz szükséges mértékben – az  I. rész b) és j)  pontjában 
meghatározott adatok kivételével – egyedi azonosításra alkalmas módon, térítésmentesen át kell adni.

 2.  A  Központi Statisztikai Hivatal részére történő adatátadás esetén az  átvett adatok körét és az  adatátvétel 
részletszabályait az Stt. 28. §-ában meghatározott együttműködési megállapodásban kell rögzíteni.

I. Felnőttképzési intézménytörzs
 1.  A felnőttképzési intézménytörzs személyes adatként tartalmazza

a) a  felnőttképző képviseletére jogosult személy természetes személyazonosító adatát, beosztását, 
elérhetőségét és képviseleti jogának kezdő időpontját,

b) – ha a felnőttképző jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet – a felnőttképző alapítójának 
vagy fenntartójának az a) alpontban meghatározott személyes adatait.

II. A képzési és személyi törzs
 1.  A  képzési és személyi törzs a  képzésre vonatkozóan tartalmazza az  Fktv. 15.  § (1)  bekezdésében meghatározott 

adatokat.
 2.  A  képzési és személyi törzs a  képzésben részt vevő személyre vonatkozóan személyes adatként tartalmazza 

a képzésben részt vevő személy
a) természetes személyazonosító adatait,
b) nemét,
c) állampolgárságát, nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcímét és 

a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezését és számát,
d) lakcímét, levelezési címét, elektronikus levelezési címét és telefonszámát,
e) társadalombiztosítási azonosító jelét,
f ) adóazonosító jelét,
g) végzettségével és szakképesítésével, illetve szakképzettségével, továbbá idegennyelv-ismeretével 

kapcsolatos adatokat,
h) munkajogi státuszát.

 3.  A  képzési és személyi törzs a  képzésben részt vevő személy képzésével összefüggésben személyes adatként 
tartalmazza
a) a képzésre történő beiratkozás időpontját,
b) a képzésben részt vevő személy képzés során történő értékelésével és minősítésével kapcsolatos adatokat,
c) a  képzéshez kapcsolódóan a  képzésben részt vevő személyt terhelő fizetési kötelezettségek körét és 

mértékét, valamint a képzési hitel igénybevételének tényét,
d) a  képzés elvégzésének időpontját és az  arról kiállított tanúsítvány számát, a  képzés elvégzése hiányában 

a képzésből történő kilépés időpontját,
e) a képzésben részt vevő személy szakmai vizsgájának helyét, időpontját és eredményét.”
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2019. évi CXIII. törvény
az öntözéses gazdálkodásról*

Az Országgyűlés a  természeti erőforrások megóvása, a  mezőgazdaság alkalmazkodóképességének erősítése, az  öntözéses 
gazdálkodás elterjesztése, valamint az öntözési közösségek kialakítása érdekében a következő törvényt alkotja:

1. §  E törvény alkalmazásában:
1. harmadlagos mű: a  vízügyi igazgatási szervek által kezelt és üzemeltett vízilétesítmény, valamint 

a  mezőgazdasági öntözési igények tényleges felmerülésének helye között elhelyezkedő üzemi szintű 
mezőgazdasági vízellátást biztosító, öntözési célú vagy kettős működésű vízilétesítmény;

2. mezőgazdasági termelő: az  a  természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdálkodó szervezet, amely Magyarország területén mezőgazdasági termelőtevékenységet végez;

3. mezőgazdasági termelőtevékenység: növénytermesztés, kertészet, szaporítóanyag-termesztés, állattenyésztés, 
méhanya-szaporítás, halászat, haltenyésztés, kiegészítő tevékenységgel vegyes gazdálkodás;

4. öntözési kerület: az öntözési igazgatási szerv által hivatalból kijelölt, középszintű tervezési egység, amely több 
öntözési körzetet foglalhat magába;

5. öntözési körzet: az  öntözési közösség működésére szolgáló terület, amely az  öntözési közösség tagjai által 
öntözni kívánt földterületeket, valamint a közösség tagjai használatában nem álló közbeékelődött területeket 
foglalja magába, amelyeket az öntözési közösség elismeréséről szóló döntés tartalmaz.

2. § (1) Az  öntözéses gazdálkodás folytatása érdekében a  vízilétesítmény vízjogi engedélyese öntözési szolgalomra 
jogosult, amely alapján a szolgáló ingatlan tulajdonosa, használója köteles tűrni, hogy az  ingatlanán az öntözéses 
gazdálkodást folytató mezőgazdasági termelő a  mezőgazdasági tevékenysége folytatásához szükséges öntözést 
szolgáló vonalas vízilétesítményt létesítsen és üzemeltessen, az  ehhez szükséges vízimunkákat elvégezze, illetve 
az öntözőberendezést átvezesse, ha az az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárja ki.

 (2) Az öntözési szolgalom a vízjogi engedélyben meghatározott engedélyest addig illeti meg, amíg a vízjogi engedély 
alapján folytatja tevékenységét.

 (3) Az  öntözési szolgalmat a  vízügyi hatóság a  vízjogi létesítési vagy üzemeltetési engedélyben alapítja, amelyet 
az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzés érdekében megküld az ingatlanügyi hatóságnak. Ha a vízilétesítmény 
vízjogi engedélyesének személye megváltozik, kérelmére a  vízügyi hatóság megállapítja az  öntözési szolgalom 
új jogosultját és az  erről szóló döntését az  ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés érdekében megküldi 
az ingatlanügyi hatóságnak.

 (4) Ha a  vízjogi engedélyes a  tevékenységével felhagy, a  vízügyi hatóság rendelkezik az  öntözési szolgalom 
megszüntetéséről, és e  döntését az  ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés érdekében megküldi 
az  ingatlanügyi hatóságnak. Ha a  vízilétesítmény az  ingatlan rendeltetésszerű használatát akadályozza, a  vízügyi 
hatóság elrendeli a vízilétesítmény megszüntetését.

3. § (1) Az  ingatlan tulajdonosát a  2.  § (1)  bekezdése szerinti korlátozás mértékének megfelelő kártalanítás illeti meg. 
A kártalanítás az ingatlan tulajdonosát
a) az öntözési szolgalom keletkezésére tekintettel egyszeri jelleggel, valamint
b) az  ingatlan 2.  § (1)  bekezdése szerinti igénybevétele esetén – figyelemmel az  igénybevétel időtartamára, 

jellegére –
illeti meg.

 (2) A vízügyi hatóság határozatában rendelkezik az ingatlan tulajdonosát megillető kártalanításról.
 (3) A kártalanítás összegét a vízjogi engedélyes téríti meg az ingatlan tulajdonosának.
 (4) Az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti kártalanítást a  szolgalom ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését követő 

15 napon belül, az (1) bekezdés b) pontja szerinti kártalanítást pedig akkor kell megfizetni, ha az ingatlant igénybe 
veszik.

4. § (1) A  meglévő és vízjogi engedély alapján üzemelő harmadlagos műhöz az  üzemeltető engedélyes hozzájárulásával 
és vízjogi engedély alapján bármely mezőgazdasági termelő csatlakozhat, ha a harmadlagos mű a megnövekedett 
igénynek a vízjogi engedély alapján műszakilag megfelel.

* A törvényt az Országgyűlés a 2019. december 10-i ülésnapján fogadta el.



9198 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 206. szám 

 (2) Csatlakozás esetén a  csatlakozó – a  felek eltérő megállapodásának hiányában – a  vízhasználattal kapcsolatos 
érdekeltsége arányában köteles
a) a harmadlagos mű csatlakozáskori értékének reá eső részét a létesítmény tulajdonosának megtéríteni;
b) a harmadlagos mű fenntartási és üzemeltetési költségeit a csatlakozás időpontjától kezdődően viselni;
c) a csatlakozással kapcsolatban felmerült munkák elvégzéséről saját költségén gondoskodni.

 (3) Az  üzemeltetési engedélyes a  (2)  bekezdés b)  pontjában meghatározott költségek meg nem fizetése esetén 
a  hozzájárulását visszavonhatja, amiről értesíti a  vízügyi hatóságot. A  hozzájárulás visszavonása esetén a  vízügyi 
hatóság visszavonja a csatlakozó vízjogi engedélyét.

5. §  Az öntözési igazgatási szerv öntözési kerületet jelöl ki a  vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési alegységek, a  talajtani 
és vízföldtani adottságok, a domborzati és a vízrajzi viszonyok és az öntözés gazdaságossága figyelembevételével 
az öntözési célú vízilétesítmény hatásterületének megfelelően. Egy földrészlet csak egy öntözési kerület része lehet.

6. § (1) Az  öntözési igazgatási szerv az  öntözési kerület területére öntözésfejlesztési tervet készít, amely az  e  törvény 
végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott hatóság jóváhagyásával válik érvényessé.

 (2) Az  öntözésfejlesztési terv tartalmazza az  öntözési kerületben az  öntözéssel összefüggő természeti feltételeket, 
a  domborzati, vízrajzi, vízföldtani és talajtani adottságokat, amelyek figyelembevételével az  öntözési igazgatási 
szerv meghatározza, hogy a  kijelölt területen milyen természetvédelmi, környezetvédelmi, talajvédelmi, 
halgazdálkodási, erdőgazdálkodási és bányászati feltételekkel lehetséges az öntözéses gazdálkodás folytatása.

 (3) Az  öntözésfejlesztési tervnek megfelelő öntözéses beruházáshoz és az  öntözésfejlesztési tervben meghatározott 
feltételek szerint történő öntözéses gazdálkodás végzéséhez nem kell lefolytatni a  környezetvédelmi, 
természetvédelmi, talajvédelmi, halgazdálkodási, erdőgazdálkodási és bányászati engedélyezési vagy szakhatósági 
eljárást.

 (4) Az  öntözésfejlesztési terv a  benne meghatározott természetvédelmi, környezetvédelmi, talajvédelmi, 
halgazdálkodási, erdőgazdálkodási és bányászati előírások tekintetében hatósági engedélynek vagy szakhatósági 
állásfoglalásnak minősül. Az öntözésfejlesztési terv a kiadásától számított 20 évig hatályos.

 (5) Az öntözési kerületek kijelölését és az öntözésfejlesztési terveket a kormányzati honlapon közzé kell tenni.
 (6) Az  öntözési kerületeket és az  öntözésfejlesztési terveket rendszeresen felül kell vizsgálni és módosítani kell, ha 

a kijelölés szempontjai vagy a természetvédelmi, vízgazdálkodási, környezetvédelmi, talajvédelmi, halgazdálkodási, 
erdőgazdálkodási és bányászati feltételek megváltoztak.

7. § (1) Öntözési közösségként olyan a  (2)  bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő gazdasági társaság vagy 
szövetkezet ismerhető el, amelynek tagjai az  öntözési körzet területén található földrészlet használati jogával 
rendelkező mezőgazdasági termelők.

 (2) Az öntözési közösség az öntözési körzet területén
a) szántóföldi növénytermesztés és ipari zöldségtermesztés esetén legalább 100 hektár,
b) kertészeti zöldség-gyümölcstermesztés esetén legalább 10 hektár
öntözésének lehetőségét biztosítja.

 (3) Öntözési közösségként kell elismerni azokat a  termelői csoportokat, amelyek megfelelnek a  (2)  bekezdésben 
meghatározott feltételeknek.

8. § (1) Az  öntözési közösségek elismerése iránti kérelmeket az  öntözési igazgatási szervhez kell benyújtani, aki 
a  kérelmeket a  szakmai véleményével együtt felterjeszti az  agrárpolitikáért felelős miniszternek (a  továbbiakban: 
miniszter).

 (2) Az öntözési közösségeket a miniszter ismeri el.
 (3) A miniszter

a) az öntözési közösség kérelme és az öntözési igazgatási szerv szakmai álláspontja alapján egyedileg vizsgálja 
az  elismerési feltételek meglétét és a  kérelem és valamennyi vonatkozó dokumentum benyújtásától 
számított 30 napon belül dönt az öntözési közösség elismeréséről;

b) ellátja az öntözési közösségek ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat;
c) az  elismert öntözési közösségekről mindenki számára a  kormányzati honlapon ingyenesen elérhető 

nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az öntözési közösség nevét, elérhetőségeit, öntözési körzetét, vezető 
tisztségviselőjének megnevezését.
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 (4) A  miniszter az  öntözési közösséget ellenőrzi, amely során megvizsgálja, hogy az  megfelel-e az  elismerési 
feltételeknek. Ha az  öntözési közösség nem felel meg valamely elismerési feltételnek, a  miniszter határidő 
tűzésével felszólítja az  öntözési közösséget az  elismerési feltételeknek megfelelő működés helyreállítására. Ennek 
eredménytelen elteltét követően a miniszter az elismerést legfeljebb egyéves időtartamra felfüggeszti.

 (5) A  miniszter az  elismerést visszavonja és a  nyilvántartásból törli a  közösséget, ha az  elismerési feltételeknek 
megfelelő működés a felfüggesztés alatt sem áll helyre.

9. § (1) Az  öntözési körzetet a  miniszter az  öntözési közösség elismerésében jelöli ki a  vízrajzi, vízföldtani, domborzati 
viszonyok figyelembevételével az öntözési kerület határain belül.

 (2) Az öntözési körzetet úgy kell kijelölni, hogy az öntözési közösség céljainak biztosítása mellett a lehető legkevesebb 
földrészletre terjedjen ki. Az öntözési körzet területe nem fedhet másik öntözési körzet területére.

10. § (1) Az  öntözési körzet területére vagy a  7.  § (2)  bekezdés a) vagy b)  pontjának megfelelő öntözési beruházást 
kezdeményező mezőgazdasági termelők által öntözni kívánt területre az öntözési igazgatási szerv környezeti körzeti 
tervet készít abban az esetben, ha
a) az érintett földrészletek vonatkozásában nincs hatályos öntözésfejlesztési terv;
b) az érintett földrészletek vonatkozásában a hatályos öntözésfejlesztési tervben meghatározott feltételektől el 

kívánnak térni.
 (2) Az  öntözési beruházásra vonatkozó környezetvédelmi, természetvédelmi és talajvédelmi előírásokat 

a  környezeti körzeti terv tartalmazza, amely az  e  törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott 
hatóság jóváhagyásával válik érvényessé. A  környezeti körzeti terv a  benne meghatározott környezetvédelmi, 
természetvédelmi és talajvédelmi előírások tekintetében hatósági engedélynek vagy szakhatósági állásfoglalásnak 
minősül. A környezeti körzeti tervnek megfelelő öntözéses beruházás és a környezeti körzeti tervben meghatározott 
feltételek szerint történő öntözéses gazdálkodás végzéséhez nem kell lefolytatni a  környezetvédelmi, 
természetvédelmi és talajvédelmi engedélyezési vagy szakhatósági eljárást. A  környezeti körzeti terv a  kiadásától 
számított 20 évig hatályos.

 (3) A  környezeti körzeti terveket rendszeresen felül kell vizsgálni és módosítani kell, ha a  környezetvédelmi, 
természetvédelmi és talajvédelmi feltételek megváltoztak.

 (4) Az  öntözésfejlesztési terv hatálybalépését követően a  környezeti körzeti tervnek az  öntözésfejlesztési tervben 
meghatározott feltételeknek megfelelő részei hatályukat vesztik.

11. § (1) Az öntözési igazgatási szerv megbízás alapján képviseli
a) az öntözési közösséget,
b) a  7.  § (2)  bekezdés a) vagy b)  pontjának megfelelő öntözési beruházást kezdeményező mezőgazdasági 

termelőt,
c) az  öntözésfejlesztési szempontból kiemelt jelentőségű öntözési beruházást kezdeményező mezőgazdasági 

termelőt
a vízjogi engedélyezési eljárásban, ha a beruházás megfelel az öntözésfejlesztési tervnek.

 (2) Az  öntözési közösség gondoskodhat a  tagjai számára – meghatalmazás alapján – az  öntözéshez szükséges 
engedélyek megszerzéséről.

12. § (1) A helyi önkormányzat a tulajdonában álló harmadlagos mű tulajdonosi jogainak gyakorlását átadhatja az államnak. 
Az állam képviseletében az öntözési igazgatási szerv jár el.

 (2) Az  öntözési igazgatási szerv szakmailag ellenőrzi a  helyi önkormányzattól érkező átadó nyilatkozatot abból 
a szempontból, hogy az átadandó harmadlagos mű öntözési célokat szolgál-e öntözési közösség számára.

 (3) Ha az  öntözési igazgatási szerv a  (2)  bekezdés szerinti szakmai ellenőrzés eredményeképpen megállapítja, hogy 
az  átadandó harmadlagos mű öntözési közösség számára szolgáltat vizet, akkor az  öntözési igazgatási szerv 
a harmadlagos mű tulajdonosával – az üzemeltetési és fenntartási feladatok átvállalásáról – ingyenes szerződést köt.

 (4) A  (3)  bekezdés szerinti szerződés megkötése és a  szerződés hatálybalépése között legfeljebb három hónap 
időtartamot kell biztosítani.

 (5) Az  (1)  bekezdés szerinti tulajdonosi joggyakorlás keretében az  öntözési igazgatási szerv a  harmadlagos művet 
maga üzemelteti, vagy – ha az  adott harmadlagos művel ellátott területek öntözése ezáltal hatékonyabban, 
és pénzügyileg kedvezőbben biztosítható – bérleti, haszonbérleti, vállalkozási szerződés alapján hasznosításra 
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átengedheti vagy vagyonkezelésbe adhatja. Az  öntözési igazgatási szerv nem jogosult a  tulajdonosi joggyakorlás 
keretében a harmadlagos mű tulajdonjogának átruházására.

13. § (1) Az öntözési igazgatási szerv az öntözési adatgyűjtésekhez és az állami tulajdonnal kapcsolatos jogok gyakorlásához 
a következő adatok megismerésére és kezelésére jogosult:
a) az  öntözéssel érintett földrészletek és a  harmadlagos művek tulajdonosainak és földhasználóinak neve, 

lakcíme, elektronikus levélcíme, telefonszámai,
b) az  öntözéssel érintett földrészletek tulajdonosainak és földhasználóinak a  mezőgazdasági, 

agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás 
egyes kérdéseiről szóló törvényben meghatározott ügyfél-azonosítója;

c) a harmadlagos művekre vonatkozó, az engedélyes dokumentációban és az e-vízikönyvben rögzített műszaki 
alapadatok.

 (2) Az  (1)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti személyes adat – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – más szerv 
vagy személy részére nem továbbítható és az öntözési igazgatási szerv a vízjogi engedélyek érvényességét követő 
hatodik év végéig kezelhető.

 (3) Az  (1)  bekezdés c)  pontja szerinti, személyes adatnak nem minősülő adatot az  öntözési igazgatási szerv határidő 
nélkül kezeli és nem törölheti.

14. § (1) A  vízügyi igazgatási szervek ingyenesen továbbítják a  vízgazdálkodási információs rendszerből a  külön 
megállapodásban rögzített műszaki adatokat, valamint az öntözéssel érintett földrészletek és a harmadlagos művek 
tulajdonosainak és földhasználóinak nevét, lakcímét
a) az öntözési igazgatási szerv részére annak öntözésfejlesztési feladatainak ellátása érdekében,
b) a  miniszter irányítása alatt álló, agrárkutatásokkal foglalkozó intézet részére annak öntözésfejlesztési, 

agrár-gazdaságelemzési és statisztikai feladatai ellátása érdekében, valamint
c) a  Nemzeti Agrárgazdasági Kamara részére annak a  gazdaságszerkezeti nyilvántartással összefüggő 

feladatainak ellátása érdekében.
 (2) Ingyenesen továbbítja

a) az öntözési igazgatási szerv, valamint
b) a miniszter irányítása alatt álló, gazdasági elemzésekkel foglalkozó intézet
a vízügyi igazgatási szervek részére azok vízgazdálkodási, vízvédelmi feladatainak ellátása érdekében külön 
megállapodásban rögzített műszaki adatokat.

15. § (1) Felhatalmazást kap a  Kormány, hogy rendeletben jelölje ki az  öntözési igazgatási szervet és az  öntözésfejlesztési 
tervet, valamint a környezeti körzeti tervet jóváhagyó hatóságot vagy hatóságokat.

 (2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg
a) az  öntözési kerületre és az  öntözésfejlesztési tervre, valamint a  környezeti körzeti tervre és azok hatósági 

jóváhagyására vonatkozó részletes szabályokat,
b) az öntözési közösség elismerésére, az elismerés felfüggesztésére, visszavonására, működésének ellenőrzésére 

vonatkozó részletes szabályokat,
c) az  öntözési szolgalom alapítására és az  azzal kapcsolatos kártalanításra, valamint az  öntözési szolgalom 

megszűnésére vonatkozó részletes szabályokat.

16. §  Ez a törvény 2020. január 1-jén lép hatályba.

17. §  A vízgazdálkodásról szóló 1995.  évi LVII.  törvénynek az  egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény 31. § (1) bekezdésével megállapított 33/E. § (1) bekezdése a következő 
szöveggel lép hatályba:
„(1) A  VIZEK rendszer keretében nyilvántartott, vízjogi engedélyezési eljárásban részt vevő, valamint a  vízjogi 
engedéllyel már rendelkező ügyfélnek – az  érintett vízhasználathoz és vízilétesítményhez kapcsolódó – 
a  33/B.  § (1)  bekezdés a)–h)  pontjában meghatározott adatai, valamint a  vízimunkára, a  vízilétesítményekre és 
a vízhasználatokra vonatkozó, az engedélyes dokumentációjában rögzített műszaki alapadatok kezelésére
a) az agrárpolitikáért felelős miniszter agrárgazdasági elemzések és agrár-szakmapolitikai döntések meghozatala,
b) az agrárpolitikáért felelős miniszter irányítása alatt álló, agrárkutatásokkal foglalkozó intézet az öntözésfejlesztési, 
az agrár-gazdaságelemzési és statisztikai feladatai ellátása,
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c) az öntözési igazgatási szerv az öntözésfejlesztéssel kapcsolatos feladatai ellátása,
d) a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a gazdaságszerkezeti nyilvántartással összefüggő feladatainak ellátása
céljából jogosult.”

18. §  Az illetékekről szóló 1990.  évi XCIII.  törvény módosításáról, valamint a  hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási 
szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 31. § (1) bekezdés a következő r) ponttal egészül ki:
(Tárgyánál fogva díjmentes az elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles tulajdonilap-másolat lekérdezése, 
ha az)
„r) ügyfél öntözési beruházáshoz kapcsolódóan”
(kéri.)

19. §  A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény a következő 50/B. §-sal egészül ki:
„50/B. § Öntözési tevékenység esetén az ellenőrző vizsgálatokat tartalmazó talajvédelmi terv alapján a talajvédelmi 
hatóság dönt arról, hogy továbbra is fennállnak-e az öntözés folytatásának talajvédelmi feltételei.”

20. §  A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 6. §-a a következő (32) és (33) bekezdéssel 
egészül ki:
„(32) Az  agrárpolitikáért felelős miniszter, az  öntözési igazgatási szerv az  öntözésfejlesztési feladatai ellátása 
céljából, valamint az  agrárpolitikáért felelős miniszter irányítása alatt álló, agrárkutatásokkal foglalkozó intézet 
az öntözésfejlesztési, agrár-gazdaságelemzési és statisztikai feladatai ellátása céljából
a) folyamatosan a 3. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt adatbázishoz,
b) évente egyszer a 3. § (1) bekezdés e) és f ) pontjában foglalt adatbázisokhoz,
c) évente egyszer az ország legújabb évjárat szerinti domborzatmodelljéhez (DDM-5), valamint
d) az  állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból előállított, a  Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer 
részét képező kataszteri fedvény adataihoz,
díj-, költség- és térítésmentesen hozzáférhet.
(33) Az öntözési igazgatási szerv az öntözési célú beruházásokhoz szükséges térképmásolatokhoz díj-, költség- és 
térítésmentesen hozzáférhet.”

21. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013.  évi CXXII.  törvény 46.  § (3)  bekezdése a  következő 
e) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés a) pontjával megegyező ranghelyen illeti meg előhaszonbérleti jog]
„e) szántó, szőlő, gyümölcsös, kert művelési ágban nyilvántartott föld haszonbérbe adása esetén a  föld területe 
legalább fele részének öntözhetőségét biztosító és a  földdel alkotórész kapcsolatba kerülő öntözésfejlesztési 
beruházást végrehajtó földművest vagy mezőgazdasági termelőszervezetet, ha a  haszonbérleti szerződés 
időtartamának legalább fele részében a  végrehajtott öntözésfejlesztési beruházás a  számvitelről szóló törvény 
rendelkezései szerint még értékkel bír.”

22. §  Hatályát veszti a  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013.  évi CXXII.  törvénnyel összefüggő egyes 
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 26. §-a.

23. §  E törvény 12. §-a az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése alapján, 21. §-a az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése alapján 
sarkalatosnak minősül.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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2019. évi CXIV. törvény
egyes vagyongazdálkodási tárgyú törvények módosításáról, valamint egyes vagyongazdálkodást érintő 
rendelkezésekről*

1. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása

1. §  A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991.  évi XXXIV.  törvény (a  továbbiakban: Szjtv.) 3.  §-a a  következő 
(2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2c) Az  állami adóhatóság megkeresésre tájékoztatja a  szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért felelős 
minisztert a  (2)  bekezdés szerinti hatásköréhez kapcsolódóan a  megbízható szervezői minőség 37.  § 30.  pont 
a)–c) alpontja szerinti ellenőrzéséhez szükséges adó-, illetve vámtitkot képező adatról vagy információról.”

2. §  Az Szjtv. a következő 13/C. §-sal egészül ki:
„13/C. § A szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért felelős miniszter évente – a tárgyévet követő március 31. 
napjáig – beszámol a  Kormánynak a  szerencsejáték-felügyeleti hatóság e  törvényben meghatározott felügyeleti 
tevékenységéről.”

3. §  Az Szjtv. 35/A. § (3) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
(A szervező)
„l) a 13. § (5) bekezdés szerinti játékminősítési kérelem benyújtása esetén 42 000 forint”
(igazgatási szolgáltatási díjat fizet.)

4. § (1) Az Szjtv. 36/F. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  szerencsejáték-felügyeleti hatóság az  elkobzást akkor is elrendelheti, ha a  dolog nem a  jogsértő tulajdona.  
Ha az  (1)  bekezdés szerint elkobzás alá eső dolog tulajdonosa nem ismert, az  elkobzást elrendelő döntést  
– a  tulajdonos megjelölése nélkül – a  szerencsejáték-felügyeleti hatóság hirdetményi úton közli. A  hirdetményt 
15 napig kell a  szerencsejáték-felügyeleti hatóság honlapján közzétenni. Az  elkobzás kivételesen mellőzhető,  
ha az  a  jogsértőre vagy a  dolog tulajdonosára a  jogsértés súlyával arányban nem álló, méltánytalan hátrányt 
jelentene. Az elkobzott dolog tulajdonjoga az államra száll.”

 (2) Az Szjtv. 36/F. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az  állami adóhatóság az  elkobzott dolog értékesítését vagy megsemmisítését követően az  értékesítés vagy 
megsemmisítés költségeiről végzést hoz. Az (1) bekezdés szerint elkobzás alá eső dolog tulajdonosa az állam javára 
elkobozni rendelt dolog értékesítéséért vagy megsemmisítéséért 20 000 forint összegű költségátalány fizetésére 
köteles. E személyt a költségátalányon túlmenően az állami adóhatóság végzésben kötelezi az értékesítéshez vagy 
megsemmisítéshez kapcsolódó számszerűsíthető és számlával igazolt költségek megfizetésére. Ha az  elkobzás 
elrendelésére irányuló eljárásban az  elkobzás alá eső dolog tulajdonosának személye nem volt megállapítható, 
az elkobzott dolog elkobzásának foganatosításával kapcsolatban felmerült költségeket az állam viseli.”

5. §  Hatályát veszti az Szjtv.
a) 8/B. §-a,
b) 26. § (11) és (19) bekezdése,
c) 36/K. §-a és
d) 38. § (4) bekezdése.

2. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

6. § (1) A  csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991.  évi XLIX.  törvény (a  továbbiakban: Cstv.) 27/C.  §-a 
a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) A  felszámolók névjegyzékéről szóló kormányrendelet szerinti, az  új felszámolói névjegyzék létrehozására 
irányuló pályázati eljárásban a jogszabályi és pályázati feltételeknek megfelelt, azonban a pályázati keretszám miatt 
az  új felszámolói névjegyzékbe felvételt nem nyert, de a  korábbi névjegyzékben szereplő felszámoló szervezetet 
a  felszámolók névjegyzékét vezető szerv a  27/A.  § (6a)  bekezdés szerinti hatósági nyilvántartásba hivatalból 

* A törvényt az Országgyűlés a 2019. december 10-i ülésnapján fogadta el.
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felveszi, kivéve, ha a  felszámoló szervezet a  pályázatában nyilatkozatot tesz arról, hogy a  27/A.  § (6a)  bekezdése 
szerinti hatósági nyilvántartásba való felvételét nem kéri. Ha a felszámoló szervezet a 27/A. § (6a) bekezdés szerinti 
hatósági nyilvántartásba való felvételét nem kéri, a  felszámolók névjegyzékét vezető szerv értesítése alapján 
a  felszámoló szervezetet az  eljáró bíróság a  folyamatban lévő eljárásokból haladéktalanul felmenti és egyidejűleg 
az új felszámolói névjegyzékben szereplő felszámoló szervezet kirendeléséről gondoskodik. A bíróság eljárása során 
a 27/A. § (9)–(11a) bekezdésében foglaltakat is alkalmazni kell.”

 (2) A Cstv. 27/C. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az  új felszámolói névjegyzék létrehozására irányuló eljárásokat lezáró utolsó határozat véglegessé válásának 
napján a korábbi felszámolói névjegyzék e törvény erejénél fogva megszűnik. A megszűnés tényéről a felszámolók 
névjegyzékét vezető szerv az érintett felszámoló szervezetek részére haladéktalanul értesítést küld.”

7. §  A Cstv.
a) 27/C. § (8) bekezdésében a „névjegyzékből való törlésről, illetve a” szövegrész helyébe a „korábbi felszámolói 

névjegyzék megszűnéséről szóló értesítést, illetve az új” szöveg,
b) 27/C. § (9) bekezdésében az „ide nem értve a (6) bekezdés f ) és j) pontjában” szövegrész helyébe az „ide nem 

értve a (6) bekezdés j) pontjában” szöveg
lép.

8. §  Hatályát veszti a Cstv. 27/C. § (6) bekezdés f ) pontja.

3. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

9. §  Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi LXXVIII.  törvény (a  továbbiakban: Étv.) 2.  §-a 
a következő 44. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„44. vasúti telekalakítás: a vasúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott eljárás.”

10. §  Az Étv. 24. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A telekalakítás lehet:)
„e) vasúti telekalakítás (2. § 44. pont)”

4. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

11. §  Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 7. §-a a következő (3) bekezdéssel 
egészül ki:
„(3) Állami tulajdonban álló, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánító törvényben vagy 
kormányrendeletben meghatározott beruházással érintett ingatlan tekintetében a  vagyonkezelői jog bejegyzése, 
módosítása vagy törlése tárgyában hozott határozatot a széljegyzett beadványok rangsorára való tekintet nélkül kell 
az ingatlan-nyilvántartásban átvezetni.”

12. §  Az Inytv. a következő 93/A. §-sal egészül ki:
„93/A.  § E törvénynek az  egyes vagyongazdálkodási tárgyú törvények módosításáról, valamint egyes 
vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről szóló 2019.  évi CXIV.  törvénnyel (a  továbbiakban: 4. sz. Módtv.) 
megállapított 7. § (3) bekezdésben foglalt rendelkezéseket a 4. sz. Módtv. 11. §-ának hatálybalépésekor folyamatban 
lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

5. A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosítása

13. §  A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény (a továbbiakban: MFB tv.) 2. § c) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
[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 
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hosszú távú gazdaságstratégiája által meghatározott gazdaságfejlesztési célok megvalósításához szükséges fejlesztési 
források biztosítása érdekében, részben önállóan, részben más hazai és nemzetközi szervezetekkel közösen részt vegyen]
„c) a  magyarországi székhelyű gazdálkodó szervezetek (ezen belül elsődlegesen a  kis- és középvállalkozások), 
egyházi jogi személyek, valamint törvénnyel létrehozott – elkülönített állami pénzalapnak nem minősülő –  
vagyonkezelést is végző pénzalapok, továbbá a  mezőgazdasági őstermelők és a  családi gazdálkodók 
tevékenységének hitel- és tőkefinanszírozásában, továbbá az  ezekben egyéb módon történő fejlesztési célú 
részesedésszerzésben;”

14. § (1) Az MFB tv. 4. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az MFB Zrt. csak)
„a) a (2) bekezdésben meghatározott célú hitelhez, kölcsönhöz, továbbá hitelviszonyt megtestesítő értékpapírhoz,”
(kapcsolódóan vállalhat kezességet, garanciát, továbbá egyéb bankári kötelezettséget.)

 (2) Az MFB tv. 4. § (3) bekezdése a következő f ) és g) ponttal egészül ki:
(Az MFB Zrt. csak)
„f ) adásvételi szerződéshez,
g) pénzügyi lízinghez”
(kapcsolódóan vállalhat kezességet, garanciát, továbbá egyéb bankári kötelezettséget.)

15. §  Az MFB tv. 8. § (3) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az MFB Zrt.)
„f ) egyéb módon be nem hajtható követelés ellenértékeként átmenetileg, a  szerzés időpontjától számított 
legfeljebb hatéves időtartamra, pénzügyi szolgáltatásból származó veszteség mérséklése, vagy a  közvetlen vagy 
közvetett részesedésével működő gazdasági társaságok veszteségmérséklése céljából, hiteltulajdonrész csereügylet 
vagy felszámolás következtében, korlátolt felelősségű társaságban, részvénytársaságban”
(szerezhet vagy tarthat fenn közvetlenül vagy közvetve részesedést.)

16. §  Az MFB tv. 18. §-a a következő (4a)–(4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A munkáltatói jogkör gyakorlója a (2) és (4) bekezdés szerinti előzetes engedélyt kizárólag abban az esetben 
adja meg, ha az új jogviszony
a) a körülmények teljes körű mérlegelése alapján nem veszélyezteti az MFB Zrt. jogos érdekeit, továbbá
b) más módon nem akadályozza az alkalmazott MFB Zrt.-vel fennálló munkajogviszonyából eredő feladatai ellátását.
(4b) A  munkáltatói jogkör gyakorlója belső szabályzatban a  (2) és (4)  bekezdés szerinti előzetes engedély 
feltételeként a (4a) bekezdésben foglaltakon túl egyéb követelményeket is meghatározhat.”

17. § (1) Az MFB tv. 21. § 1. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában fejlesztési tőkefinanszírozás: az  MFB Zrt. közvetlen vagy közvetett részesedésszerzése 
korlátolt felelősségű társaságban vagy részvénytársaságban (a  továbbiakban: céltársaság) azzal, hogy a  fejlesztési 
tőkefinanszírozás jogcímén juttatott forrásból kizárólag]
„d) forgóeszközigény”
(finanszírozható, valamint)

 (2) Az MFB tv. 21. § 1. pont f ) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában fejlesztési tőkefinanszírozás: az  MFB Zrt. közvetlen vagy közvetett részesedésszerzése 
korlátolt felelősségű társaságban vagy részvénytársaságban (a  továbbiakban: céltársaság) azzal, hogy a  fejlesztési 
tőkefinanszírozás jogcímén juttatott forrásból kizárólag]
„f ) befektetett pénzügyi eszköz finanszírozható.”

18. §  Az MFB tv.
a) 18. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „nem létesíthetnek” szövegrész helyébe a „kizárólag a munkáltatói 

jogkör gyakorlójának előzetes engedélyével létesíthetnek” szöveg;
b) 18.  § (4)  bekezdés nyitó szövegrészében a „nem lehet gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő, illetve 

felügyelő bizottsági tag” szövegrész helyébe a „gazdasági társaságnál vezető tisztségviselői, illetve felügyelő 
bizottsági tagi jogviszonyt kizárólag a  munkáltatói jogkör gyakorlójának előzetes engedélyével létesíthet” 
szöveg;
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c) 21. § 2. pontjában az „az egyéni vállalkozó, továbbá” szövegrész helyébe az „az egyéni vállalkozó, a befektetési 
alap, továbbá” szöveg

lép.

6. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása

19. §  A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII.  törvény (a továbbiakban: Vasút tv.) 1. § (1) bekezdése a következő 
e) ponttal egészül ki:
(A törvény hatálya)
„e) a  vasúti telekalakítás tekintetében – a  4.  mellékletben szereplő vasúti pályák kivételével – a  Magyarország 
területén található országos jelentőségű vasútvonalak vasúti pályáit és azok tartozékait hordozó és azzal 
szomszédos ingatlanokra”
(terjed ki.)

20. § (1) A Vasút tv. 2. § 2. pont 2.22. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában
Vasúti pályákkal, vasúti létesítményekkel, vasúti pályahálózatokkal és azok létesítésével kapcsolatos fogalmak:)
„2.22. vasúti pálya tartozéka: az  1.  melléklet 7–9.  pontjában felsorolt azon vasúti pályahálózat-elem, valamint 
a  vasúti biztosítóberendezések kültéri elemei, a  váltóállító készülékek, jelzőberendezések, szigetelt sínillesztések, 
tengelyszámlálók, az elektronikus biztosítóberendezések hardverei és szoftverei, valamint a védelmi berendezések 
(siklasztó saruk, vágányzáró sorompók, váltózárak), forgalomirányító és jelzőberendezések, beleértve a nemzeti és 
a  kölcsönös átjárhatóságot biztosító alrendszereket, valamint a  működésükhöz szükséges rádiókommunikációs 
berendezéseket; a  telematikai, utastájékoztató és távközlési rendszerek, rádióátviteli rendszerek és berendezéseik, 
a  vontatási energiaellátás rendszerei, különösen vasúti felsővezeték, áramvezető sín, energiaelosztást végző 
berendezések, tartóoszlopok, áramátalakító berendezések, vasúti térvilágítási rendszerek, beleértve a munkahelyi, 
az  utasforgalmi, és rakodási célú területek térvilágítási berendezéseit, a  perontető, a  biztosítóberendezések, 
hírközlési és telematikai rendszerek, térvilágítási berendezések, vasúti felsővezetéki rendszerek és berendezéseik, 
ezek jelátviteléhez, működtetéséhez, áramellátásához szükséges kábelek, vezetékek, berendezések, tisztító- és 
mosóberendezések, és a  mindezek elhelyezésére szolgáló földterületek, melyek a  vasúti pálya jogszabályban 
meghatározott védősávval megnövelt területén belül helyezkednek el;”

 (2) A Vasút tv. 2. § 2. pont 2.24. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában
Vasúti pályákkal, vasúti létesítményekkel, vasúti pályahálózatokkal és azok létesítésével kapcsolatos fogalmak:)
„2.24. vasúti üzemi létesítmény: az  1.  melléklet 7–9.  pontjában felsorolt azon vasúti pályahálózat-elem, valamint 
a  vasúti biztosítóberendezések kültéri elemei, a  váltóállító készülékek, jelzőberendezések, szigetelt sínillesztések, 
tengelyszámlálók, az elektronikus biztosítóberendezések hardverei és szoftverei, valamint a védelmi berendezések 
(siklasztó saruk, vágányzáró sorompók, váltózárak), forgalomirányító és jelzőberendezések, beleértve a nemzeti és 
a  kölcsönös átjárhatóságot biztosító alrendszereket, valamint a  működésükhöz szükséges rádiókommunikációs 
berendezéseket; a  telematikai, utastájékoztató és távközlési rendszerek, rádióátviteli rendszerek és berendezéseik, 
a  vontatási energiaellátás rendszerei, különösen vasúti felsővezeték, áramvezető sín, energiaelosztást végző 
berendezések, tartóoszlopok, áramátalakító berendezések, vasúti térvilágítási rendszerek, beleértve a munkahelyi, 
az  utasforgalmi, és rakodási célú területek térvilágítási berendezéseit, a  perontető, a  biztosítóberendezések, 
hírközlési és telematikai rendszerek, térvilágítási berendezések, vasúti felsővezetéki rendszerek és berendezéseik, 
ezek jelátviteléhez, működtetéséhez, áramellátásához szükséges kábelek, vezetékek, berendezések, tisztító- és 
mosóberendezések, és a  mindezek elhelyezésére szolgáló földterületek, melyek a  vasúti pálya jogszabályban 
meghatározott védősávval megnövelt területén kívül helyezkednek el, valamint az  1.  melléklet 10.  pontjában 
meghatározott vasúti pályahálózat-elem, valamint a  vasúti pályahálózat működtetéséhez, (ide értve 
a  pályakapacitás-elosztás, díjbeszedés szükségleteit is) a  vasúti üzem lebonyolításához, az  utas- és áruforgalom 
biztosításához, a vasúti berendezések elhelyezéséhez szükséges épületek, építmények, mérnöki berendezések;”

 (3) A Vasút tv. 2. § 2. pontja a következő 2.28. alponttal egészül ki:
(Vasúti pályákkal, vasúti létesítményekkel, vasúti pályahálózatokkal és azok létesítésével kapcsolatos fogalmak:)
„2.28. vasúti telekalakítás: az  érintett ingatlannak, illetve amennyiben indokolt a  szomszédos ingatlannak vasúti 
pályaüzemeltetési és pályahálózat működtetési feladatok ellátásához igazodó mértékű területkialakítása és 
az  ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanként való feltüntetése érdekében történő bármely telekalakításra 
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(telekmegosztás, telekegyesítés, telekcsoport újrafelosztás, telekhatár rendezés stb.) irányuló, e  törvény szerint 
lefolytatandó eljárás;
2.28.1. érintett ingatlan: Magyarország területén található, országos jelentőségű vasútvonalak vasúti pályáit és azok 
tartozékait hordozó, az ingatlan-nyilvántartás szerint részben vagy egészben az állam tulajdonában álló ingatlan;
2.28.2. szomszédos ingatlan: közvetlenül az érintett ingatlan telekhatára mellett fekvő ingatlan;
2.28.3. visszamaradó ingatlan: a vasúti telekalakítási eljárás következtében kialakuló – nem az országos jelentőségű 
vasútvonalak vasúti pályáit és azok tartozékait hordozó –, az  ingatlan-nyilvántartásban feltüntetésre kerülő önálló 
ingatlan;”

21. §  A Vasút tv. 3. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A vasúti telekalakítási eljárás és az ahhoz kapcsolódó feladatok ellátása közérdekű és közcélú tevékenység.”

22. §  A Vasút tv. a 41. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:
„A vasúti telekalakítás szabályai
42. § A vasúti telekalakítási eljárás
a) a vasúti telekalakítás engedélyezésére, és
b) a vasúti telekalakítási engedély véglegessé válását követően a földrészlet adataiban, továbbá a bejegyzett jogok 
és feljegyzett tények vonatkozásában a vasúti telekalakítással bekövetkező változásnak az ingatlan-nyilvántartásban 
történő átvezetésére
irányul.
42/A.  § A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv az  ingatlan-nyilvántartásról szóló törvényben foglalt 
keretek között a vasúti telekalakítási eljárást kezdeményező kérelmére a vasúti telekalakítás érdekében az ingatlan-
nyilvántartási adatbázisból adatleválogatást végezhet, amelynek eredményét elektronikus dokumentumként adja át 
a kérelmezőnek.
42/B.  § (1) A  vasúti telekalakítási eljárás során e  törvény és a  felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet 
szabályait kell alkalmazni.
(2) A vasúti telekalakítási eljárás lefolytatása során nem kell alkalmazni
a) az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény és annak felhatalmazása alapján kiadott 
jogszabályok előírásait,
b) törvény szerint vagy annak alapján hozott valamely településszerkezeti terv vagy helyi építési szabályzat, illetve 
településrendezési eszköz rendelkezéseit,
c) a  településkép védelméről szóló törvény vagy annak felhatalmazása alapján hozott önkormányzati rendelet 
előírásait.
42/C. § (1) A vasúti telekalakítás következtében önálló helyrajzi számon létrejövő, a magyar állam tulajdonába kerülő 
országos jelentőségű vasútvonal vasúti pályáit és azok tartozékait hordozó ingatlant az  ingatlan-nyilvántartásban 
kivett vasúti pálya megnevezéssel kell nyilvántartani.
(2) Az (1) bekezdés szerint létrejövő ingatlan tekintetében az érintett ingatlanra bejegyzett azon jogok és feljegyzett 
tények, amelyek az országos jelentőségű vasútvonal természetbeni területe tekintetében kerültek bejegyzésre vagy 
feljegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba, változatlan tartalommal fennmaradnak.
(3) Azok a  jogok vagy tények, amelyek az  érintett ingatlan vonatkozásában az  országos jelentőségű vasútvonal 
természetbeni területe tekintetében kerültek bejegyzésre vagy feljegyzésre az  ingatlan-nyilvántartásban a  vasúti 
telekalakítási eljárás következtében kialakult visszamaradó ingatlan tulajdoni lapjáról törlésre kerülnek, míg 
az egyéb jogok és tények változatlan tartalommal fennmaradnak a visszamaradó ingatlan tulajdoni lapján.
42/D.  § (1) Amennyiben az  érintett ingatlan az  állam és más személy osztatlan közös tulajdonában áll, a  vasúti 
telekalakításról – közös tulajdon megszüntetése útján, illetve, amennyiben indokolt a  szomszédos ingatlan 
bevonásával – az  ingatlanok tulajdonosai megállapodhatnak. A  megállapodásban rendezni kell a  vasúti 
közlekedéshez szükséges, a visszamaradó ingatlant, illetve az újonnan kialakuló további ingatlant érintő vezetékjogi, 
szolgalmi jogi, használati jogi kérdéseket, valamint rendezni kell az  ingatlan-nyilvántartás szerint az  érintett 
ingatlanon fennálló egyéb jogok és tények kérdését.
(2) Az  (1) bekezdésben meghatározott megállapodás alapján lefolytatásra kerülő vasúti telekalakítási eljárás során 
e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 206. szám 9207

23. §  A Vasút tv. „Idegen ingatlan használata” alcíme a következő 43/A. §-sal egészül ki:
„43/A. § (1) A pályahálózat-működtető, illetve a fejlesztési közreműködő vasúti üzemi létesítmény idegen ingatlanon 
történő létesítésére használati jog birtokában jogosult.
(2) A  használati jog az  idegen ingatlan tulajdonosával kötött megállapodás alapján keletkezik. A  használati jog 
alapítására egyebekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.
(3) Abban az esetben, ha megállapodás hiányában használati jogot alapítani nem lehet, a pályahálózat-működtető, 
illetve a fejlesztési közreműködő az  ingatlan használatára vonatkozó használati jog megállapítását kérheti a vasúti 
közlekedési hatóságtól. A közlekedési hatóság használati jogot engedélyezhet, ha az a vasúti közlekedés fejlesztése, 
üzemeltetése érdekében szükséges és az megállapodás hiányában más módon nem biztosítható.
(4) A  használati joggal érintett területként a  vasúti üzemi létesítmény által ténylegesen elfoglalt területének 
jogszabály szerinti védősávval, biztonsági övezettel megnövelt területét kell kijelölni.
(5) A  pályahálózat-működtető, illetve a  fejlesztési közreműködő a  használati jog alapján a  vasúti üzemi 
létesítményeket üzemeltetheti, karbantarthatja, kijavíthatja és átalakíthatja, felújíthatja, továbbá a  biztonsági 
övezetet sértő növényzetet eltávolíthatja, a  felsorolt tevékenységek elvégzése céljából a  használati joggal érintett 
ingatlanra beléphet.
(6) A  használati jog gyakorlása során a  pályahálózat működtető, illetve a  fejlesztési közreműködő a  létesítmények 
elhelyezésével, vagy azok megközelítésével, azokon való munkavégzéssel, az  ingatlan használatának 
akadályozásával vagy korlátozásával okozott kárt az  ingatlan tulajdonosának vagy használójának köteles 
megtéríteni. Az  okozott kár megtérítésére a  85/J.  § (2)–(5)  bekezdését kell alkalmazni, azzal, hogy a  felszín alatti 
vasút-létesítési joggal terhelt ingatlanon a használati joggal terhelt ingatlant, a felszín alatti vasúti pálya létesítőjén 
pedig a használati jog jogosultját kell érteni.
(7) A megállapodáson alapuló használati jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését a megállapodás alapján 
a pályahálózat-működtető, illetve a fejlesztési közreműködő köteles kérni. Határozaton alapuló használati jog esetén 
a  vasúti közlekedési hatóság a  véglegessé vált határozattal megkeresi az  ingatlanügyi hatóságot a  használati jog 
ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése iránt. Amennyiben a  használati jog nem az  egész földrészletet érinti, 
akkor a  határozathoz mellékelni kell az  ingatlan érintett részét ábrázoló, az  ingatlanügyi hatóság által záradékolt 
vázrajzot is. A használati jog a véglegessé vált határozat alapján a bejegyzés előtt is gyakorolható.
(8) A hatósági határozaton alapuló használati jog a mindenkori pályahálózat-működtetőt illeti meg, a pályahálózat-
működtető névváltozása, jogutódlás vagy a  pályahálózat-működtető személyében bekövetkezett változás esetén 
a pályahálózat-működtető a közlekedési hatóságot a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül értesíti.
(9) A  használati jog – a  (10)  bekezdés szerinti eltéréssel – megszűnik, ha a  pályahálózat-működtető, illetve 
a  fejlesztési közreműködő a  használati joggal terhelt ingatlanon a  vasúti üzemi létesítményt a  jog keletkezésétől 
számított két éven belül nem építi meg, vagy azt véglegesen eltávolítja. Megszűnik a  használati jog a  felek 
megállapodásával is. A  megállapodáson alapuló használati jog kivételével a  használati jog megszűnését 
a  pályahálózat-működtető, illetve a  fejlesztési közreműködő az  azt követő 30 napon belül köteles a  vasúti 
közlekedési hatóságnak bejelenteni, ennek hiányában azt a  tulajdonos kérelmére vagy egyéb módon történő 
tudomásszerzése esetén hivatalból a vasúti közlekedési hatóság határozatban állapítja meg.
(10) A  vasúti közlekedési hatóság az  építési engedély hatályát a  pályahálózat-működtető, illetve a  fejlesztési 
közreműködő által a  hatály lejárta előtt legalább 60 nappal benyújtott kérelem alapján, jogszabályban 
meghatározott esetben, legfeljebb két évvel meghosszabbíthatja, amennyiben az  engedély a  meghosszabbítás 
idején hatályban lévő jogszabályi előírásoknak megfelel.
(11) A  megállapodáson alapuló használati jog ingatlan-nyilvántartásból való törlését a  pályahálózat-működtető, 
illetve a  fejlesztési közreműködő a  megállapodás benyújtásával egyidejűleg köteles kérni. A  határozaton alapuló 
használati jog esetén a  vasúti közlekedési hatóság a  használati jog megszűnését megállapító véglegessé vált 
határozattal keresi meg az ingatlanügyi hatóságot a használati jog törlése iránt.
(12) Amennyiben már meglévő vasúti üzemi létesítmény vasúti telekalakítással kialakuló visszamaradó ingatlanon, 
illetve vasúti telekalakítással újonnan kialakuló ingatlanon helyezkedik el, a használati jog alapítására, gyakorlására, 
valamint megszüntetésére az (1)–(11) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.”

24. §  A Vasút tv. 88. § (1) bekezdése a következő 18. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„18. a  vasúti telekalakítás szabályait, továbbá a  vasúti telekalakítási eljárást lefolytató hatóság vagy hatóságok 
kijelölését, eljárásuk részletes szabályait”
(rendeletben állapítsa meg.)
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7. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosítása

25. §  Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 3. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  (5)  bekezdés szerinti megállapodás megkötéséhez nem szükséges a  miniszter jóváhagyása, ha az  érintett 
vagyonelem más tulajdonosi joggyakorló tulajdonosi joggyakorlása alá kerülésére törvény rendelkezése alapján 
kerül sor.”

26. §  A Vtv. I. Fejezete a következő 5/C. §-sal egészül ki:
„5/C.  § (1) Az  állami tulajdonban álló a  muzeális intézményekről, a  nyilvános könyvtári ellátásról és 
a  közművelődésről szóló 1997.  évi CXL.  törvény, valamint a  köziratokról, a  közlevéltárakról és a  magánlevéltári 
anyag védelméről szóló 1995.  évi LXVI.  törvény hatálya alá nem tartozó egyéb gyűjtemény (a  továbbiakban 
e  § alkalmazásában: közgyűjteménynek nem minősülő egyéb gyűjtemény) olyan különálló dolgok összessége, 
amelyeket valamely tulajdonságuk vagy rendeltetésük összekapcsol és amelyek a  forgalomban egységként 
szerepelnek.
(2) A  tulajdonosi joggyakorló dönthet valamely állami vagyonelem közgyűjteménynek nem minősülő egyéb 
gyűjtemény körébe történő bevonásáról, vagy a közgyűjteménynek nem minősülő egyéb gyűjteményt alkotó állami 
vagyonelem gyűjteményi körből történő kivonásáról.”

27. §  A Vtv. 17. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az MNV Zrt.:)
„d) a  tulajdonosi ellenőrzési szabályzatában meghatározott rendszerességgel ellenőrzi a  vele szerződéses 
jogviszonyban lévő személyek, szervezetek vagy más használók állami vagyonnal való gazdálkodását, 
megállapításairól az  MNV Zrt. Felügyelő Bizottságát, az  ellenőrzött szervet, szükség esetén a  minisztert és  
az Állami Számvevőszéket tájékoztatja,”

28. §  A Vtv. 20. § (4) bekezdése a következő r) ponttal egészül ki:
(A Ptk.-ban foglalt feladatokon kívül az Igazgatóság hatáskörébe tartozik)
„r) döntés ingatlan és ingóság ingyenes tulajdonba adásáról a 36. § szerinti esetekben.”

29. §  A Vtv. 27. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Amennyiben a  vagyonkezelői jog törvényi kijelölés útján, vagyonkezelési szerződés megkötése nélkül jön 
létre, úgy a vagyonkezelőre nézve a tulajdonosi joggyakorló mindenkor hatályos tulajdonosi ellenőrzési szabályzata 
külön elfogadás nélkül is kötelező. A vagyonkezelő köteles a vagyonkezelésébe került állami vagyont – a törvényi 
kijelölés alapján történő vagyonkezelésbe adás jogcímén – nyilvántartásba venni, és arról e  törvény végrehajtási 
rendelete szerint adatot szolgáltatni a tulajdonosi joggyakorló részére.”

30. §  A Vtv. „A vagyonkezelés szabályai” alcíme a következő 27/A. §-sal egészül ki:
„27/A.  § (1) Amennyiben a  Kormány valamely központi költségvetési szerv állami feladatainak 100%-os állami 
tulajdonú gazdasági társaság (a  továbbiakban e  paragrafus alkalmazásában: gazdasági társaság) általi átvételéről 
kormányrendelettel dönt akként, hogy a  gazdasági társaság jogutódja a  központi költségvetési szervnek az  általa 
ellátott közfeladat és a közfeladat ellátásához kapcsolódó vagyon – ideértve a vagyoni jogokat és kötelezettségeket 
is – vonatkozásában, úgy a vagyonnal kapcsolatos vagyonkezelői jogviszonyra vonatkozóan a (2)–(4) bekezdésben 
foglaltakat kell alkalmazni.
(2) A  központi költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú vagyon vonatkozásában a  központi 
költségvetési szerv vagyonkezelői joga a jogutódlás időpontját megelőző napon megszűnik, és az (1) bekezdésben 
meghatározott vagyon a  jogutódlás napján e  törvény erejénél fogva ingyenesen, a  27.  § (7)  bekezdésében előírt 
visszapótlási kötelezettség teljesítése nélkül a  jogutód gazdasági társaság vagyonkezelésébe kerül. A  központi 
költségvetési szerv által az  (1)  bekezdés szerinti vagyonra vonatkozóan megkötött szerződésekbe a  jogutódlás 
napjával a költségvetési szerv helyébe a gazdasági társaság lép.
(3) Az  (1)  bekezdés szerinti vagyont a  központi költségvetési szerv a  jogutódlást megelőző napon köteles 
mennyiségi és értékbeli leltár felvétele mellett a jogutód gazdasági társaság részére átadni.
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(4) A  jogutód gazdasági társaság a  tényleges birtokbavételt jelentő (3)  bekezdés szerinti leltár szerinti átvételt 
követően 30 napon belül kontroll-leltárt vesz fel. A kontroll-leltár megküldésével egyidejűleg köteles vagyonkezelési 
szerződés megkötését kezdeményezni a  vagyon feletti tulajdonosi jogokat gyakorló szervnél. A  vagyonkezelési 
szerződés megkötéséig a  jogutód gazdasági társaság a vagyont birtokolhatja, használhatja és az átvett közfeladat 
ellátásához szükséges mértékben hasznosíthatja, és köteles viselni a vagyonnal kapcsolatos terheket.
(5) A  (3)  bekezdés szerinti leltárban szereplő, de a  kontroll-leltár szerint részére ténylegesen át nem adott 
vagyontárgyakról, illetve azok hiányáról a jogutód gazdasági társaság tájékoztatja a jogelőd központi költségvetési 
szervet, valamint a jogelőd központi költségvetési szerv irányító (felügyeleti) szervét és a vagyon feletti tulajdonosi 
jogokat gyakorló szervet. A  hiánynak megfelelően a  jogelőd központi költségvetési szerv irányító (felügyeleti) 
szerve – az  államháztartási számvitelről szóló kormányrendelet figyelembevételével – köteles korrigálni a  jogelőd 
költségvetési szerv analitikus és főkönyvi elszámolásait és az éves költségvetési beszámolóját, annak jóváhagyását 
megelőzően.”

31. § (1) A Vtv. 36. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A  (2) bekezdés szerinti ingyenes átruházásról – a  (6)–(8) bekezdésben foglalt kivétellel – a Kormány nyilvános 
határozattal dönt.
(4) A  (2)  bekezdés c), e) és g)  pontja, valamint a  (7)  bekezdés alapján ingyenesen átruházható vagyontárgyak 
összesített értéke évente nem haladhatja meg az adott évi költségvetési törvényben meghatározott keretösszeget.”

 (2) A  Vtv. 36.  § (6) és (7)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezések lépnek és a  § a  következő (8)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(6) Az  MNV Zrt. Igazgatósága jogosult dönteni a  (2)  bekezdés c), e) és g)  pontjában meghatározott személyek, 
szervezetek javára az  ott meghatározott célokra évente kedvezményezettenként 10 millió forint nyilvántartási 
értéket meg nem haladó értékű ingóságok ingyenes tulajdonba adásáról. Az  MNV Zrt. Igazgatósága köteles 
az ingyenes tulajdonba adásáról szóló döntését az MNV Zrt. honlapján nyilvánosságra hozni.
(7) Az  MNV Zrt. Igazgatósága jogosult dönteni helyi önkormányzat javára, a  (2)  bekezdés c)  pontjában 
meghatározott célokra, legfeljebb bruttó 1 millió forint forgalmi értékű ingatlan ingyenes tulajdonba adásáról. 
Az  MNV Zrt. Igazgatósága köteles az  ingyenes tulajdonba adásról szóló döntését az  MNV Zrt. honlapján 
nyilvánosságra hozni.
(8) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése szerinti, az állami feladat ellátásához nem szükséges és leselejtezett tárgyi eszközt 
az MNV Zrt. a  legalább két éve folyamatosan, igazoltan közhasznú, karitatív tevékenységet folytató civil szervezet 
kezdeményezésére ingyenesen a civil szervezet tulajdonába adhatja. Az MNV Zrt. Igazgatósága köteles az ingyenes 
tulajdonba adásról szóló döntését az MNV Zrt. honlapján nyilvánosságra hozni.”

32. §  A Vtv. a következő 36/A. §-sal egészül ki:
„36/A. § A 36. § (2) és (5)–(8) bekezdése szerinti vagyonátadás kizárólag olyan kedvezményezett részére történhet, 
amely
a) az  adózás rendjéről szóló 2017.  évi CL.  törvény 7.  § 34.  pontja szerinti, lejárt esedékességű köztartozással nem 
rendelkezik és
b) a tulajdonosi joggyakorlóval szemben fennálló, lejárt tartozással nem rendelkezik.”

33. §  A Vtv. 69/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  MNV Zrt. és a  gazdasági társaság az  (1)  bekezdés szerinti szerződésben rendelkeznek az  elszámolásról. 
Az  elszámolás történhet olyan módon, hogy a  gazdasági társaság az  állami tulajdonba kerülő eszközöket 
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 36. § (2) bekezdés e) pontja alapján a tőketartalék 
terhére, a  gazdasági társaság tulajdonába kerülő vagyonelemeket pedig az  Sztv. 36.  § (1)  bekezdés f )  pontja 
szerint a  tőketartalék javára számolja el. Ebben az  esetben az  MNV Zrt.-nél az  eszközök nyilvántartásba történő 
kivezetése vagy bevezetése a  nemzeti vagyon változásaként is elszámolható. Az  elszámolás során az  eszközöket, 
vagyonelemeket nyilvántartási értéken kell figyelembe venni.”

34. §  Hatályát veszti a  Vtv. 3.  § (2)  bekezdés a)  pontjában az  „, az  NKM Nemzeti Közművek Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság” szövegrész.
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8. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosítása

35. § (1) A  nemzeti vagyonról szóló 2011.  évi CXCVI.  törvény (a  továbbiakban: Nvtv.) 3.  § (1)  bekezdés 19.  pont a)  alpont 
ag) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában
vagyonkezelő:
az állam tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében:)
„ag) országos törzshálózati vasúti pályát működtető többségi állami tulajdonú gazdasági társaság,”

 (2) Az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 19. pont a) alpontja a következő ah) alponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában
vagyonkezelő:
az állam tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében:)
„ah) a törvény által kijelölt egyedileg meghatározott jogi személy.”

 (3) Az Nvtv. 3. § (1) bekezdése a következő 20. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„20. összetett vízilétesítmény: olyan vízilétesítmény, mely más létesítményeket, vizeket is magába foglal; az összetett 
vízilétesítmény része a létesítmények, vizek között lévő földterület is.”

36. §  Az Nvtv. 4. § (1) bekezdése g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az állam kizárólagos tulajdonába tartozik)
„g) állami tulajdonban álló terek, parkok, közkertek,”

37. §  Az Nvtv. 5. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartoznak)
„b) a helyi önkormányzat tulajdonában álló terek, parkok, közkertek,”

38. §  Az Nvtv. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  nemzeti vagyongazdálkodás feladata a  nemzeti vagyon megőrzése, értékének és állagának védelme, 
rendeltetésének megfelelő, az állam, az önkormányzat mindenkori teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen 
a  közfeladatok ellátásához és a  mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken 
alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, 
továbbá az  állam vagy a  helyi önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyak 
elidegenítése, azzal, hogy a  nemzeti vagyon megőrzése érdekében végzett bontás vagy átalakítás nem minősül 
az  állag védelmi kötelezettség megszegésének. A  kiemelt kulturális örökségvédelmi és természetvédelmi 
szempontok – kulturális és természeti értékek jövő nemzedékek számára való megőrzése érdekében történő –  
érvényesítésének nem akadálya a vagyon értékváltozása.”

39. § (1) Az Nvtv. 11. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Központi költségvetési szerv a működéséhez szükséges, az államháztartási számvitelről szóló kormányrendelet 
szerinti immateriális jószág, tárgyi eszköz (különösen műszaki berendezés, gép, felszerelés, készlet) valamint 
egyéb ingóság megvásárlására – ingatlan kivételével – adásvételi szerződést köthet. Ezen vagyonelem e  törvény 
erejénél fogva az állam tulajdonába és vagyonkezelési szerződés megkötése nélkül a központi költségvetési szerv 
vagyonkezelésébe és a  fennálló vagyonkezelési szerződése hatálya alá kerül azzal, hogy a  központi költségvetési 
szerv köteles – a  vagyon-nyilvántartási szabályoknak megfelelő – írásbeli nyilatkozattal bejelenteni a  tulajdonosi 
joggyakorló felé a fennálló vagyonkezelési szerződése hatálya alá került új vagyonelemet.”

 (2) Az Nvtv. 11. §-a a következő (10a) bekezdéssel egészül ki:
„(10a) A  Kormány kiemelt nemzetgazdasági érdekből nyilvános határozatban dönthet az  állami vagyon 
hasznosítására irányuló szerződés legfeljebb 30 éves határozott időre történő megkötéséről, amennyiben az állami 
vagyont érintő beruházás megtérülési ideje ezt kifejezetten indokolja.”

 (3) Az Nvtv. 11. § (17) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Mellőzhető a versenyeztetés abban az esetben, ha a hasznosítás)
„d) a  közfeladatot ellátó, az  állam közvetlen vagy közvetett tulajdonában álló gazdasági társaság 
vagyonkezelésében lévő, az állam tulajdonában álló lakások tekintetében a vagyonkezelővel vagy a vagyonkezelő 
tulajdonában álló gazdasági társasággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személyek”
(javára történik.)
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40. §  Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  nemzeti vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni csak törvényben meghatározott esetekben és 
feltételekkel lehet. A nemzeti vagyonba tartozó leselejtezett tárgyi eszközt – amennyiben az a közfeladat ellátásához 
nem szükséges – a  tulajdonosi joggyakorló ingyenesen átruházhatja, ebben az  esetben a  (4)  bekezdés b)  pontját 
nem kell alkalmazni.”

41. §  Az Nvtv. 17. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  e  törvény hatálybalépése előtt létrejött vagyonkezelési szerződések – amennyiben a  szerződés szerinti 
vagyonkezelő nem a 3. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott jogi személy – a felek közös megegyezésével, 
új vagyonelemmel való bővítés nélkül – ide nem értve a  11.  § (6a)  bekezdésében foglalt eseteket – a  hatályos 
jogszabályoknak megfelelő tartalommal módosíthatóak.”

42. §  Az Nvtv. 19. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény)
„c) 14. §-a, 15. §-a és 17. § (1)–(1a) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése, valamint az Alaptörvény 
31. cikk (3) bekezdése alapján”
(sarkalatosnak minősül.)

43. §  Az Nvtv. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

44. §  Az Nvtv.
a) 4.  § (4)  bekezdésében az „a közbeszerzésekről szóló 2011.  évi CVIII.  törvény XIV. fejezetében” szövegrész 

helyébe az „a közbeszerzésekről szóló törvényben” szöveg;
b) 7/A. § (3) bekezdés a) pontjában a „törvényben kijelölt miniszter” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg;
c) 11. § (1), (2) és (5) bekezdésében a „19. pont a) alpont aa)–af ) alpontjában,” szövegrész helyébe a „19. pont 

a) alpont aa)–ag) alpontjában,” szöveg;
d) 1.  melléklet A) II.  pont 8.  alpontjában a  „létesítmények (vizek), amelyek más létesítményeket (vizeket) 

tartozékként magukban foglalnak” szövegrész helyébe a „vízilétesítmények” szöveg
lép.

45. §  Hatályát veszti az Nvtv. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat „Tiszavíz Vízerőmű Energetikai Kft. 100%” sora.

46. §  Hatályát veszti az Nvtv. 2. melléklet III. pont 5. alpontjában foglalt táblázat 5.11. sora.

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

47. § (1) A  szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló  
2013. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Szhitv.) 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A közgyűlés – a (7)–(10) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével – a határozatait a jelen lévő tagok 
szavazatainak többségével hozza meg. A közgyűlésen az Integrációs Szervezet minden tagjának egy szavazata van.”

 (2) Az Szhitv. 6. §-a a következő (7)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az  1/A.  § g)  pontjában meghatározott integrációs célok megvalósulása és a  Szövetkezeti Hitelintézetek 
Integrációs Alapja által az  Integrációs Szervezet rendelkezésére bocsátott vagyon felhasználásának folyamatos 
figyelemmel kísérése érdekében az  Integrációs Szervezet közgyűlésen tanácskozási joggal részt vesz a  nemzeti 
pénzügyi szolgáltatásokért felelős miniszter vagy az általa kijelölt személy.
(8) Az  Integrációs Szervezet közgyűléséről a  meghívó tagoknak történő megküldésével egyidejűleg értesíteni kell 
a (7) bekezdésben meghatározott minisztert a napirend és a kapcsolódó dokumentumok egyidejű megküldésével. 
Az értesítésben nem szereplő új napirendi pont megtárgyalásához a (7) bekezdésben meghatározott miniszter vagy 
az általa kijelölt személy egyetértése szükséges.
(9) A (7) bekezdésben meghatározott miniszter – a kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala 
érdekében – jogosult kezdeményezni a közgyűlés összehívását, továbbá a közgyűlésre új napirendi pont felvételét, 
ha az  igazgatóság tevékenysége sértheti a  Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapja által az  Integrációs 
Szervezet rendelkezésére bocsátott vagyon integrációs célokhoz igazodó felhasználását.
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(10) Az  Integrációs Szervezet közgyűlésének 7.  § (1)  bekezdésében meghatározott döntéséhez, továbbá 
a  (9) bekezdésben meghatározott kérdésben hozott döntéséhez a  (7) bekezdésben meghatározott miniszter vagy 
az általa kijelölt személy jóváhagyása szükséges.”

48. §  Az Szhitv. 10. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az Integrációs Szervezet felügyelőbizottságának ülésén a 6. § (7) bekezdésében meghatározott miniszter vagy 
az  általa kijelölt személy tanácskozási joggal részt vesz. Az  Integrációs Szervezet felügyelőbizottságának üléséről 
a  meghívó tagoknak történő megküldésével egyidejűleg értesíteni kell a  6.  § (7)  bekezdésében meghatározott 
minisztert a napirend és a kapcsolódó dokumentumok egyidejű megküldésével.”

49. §  Az Szhitv. 11/F. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Az  Integrációs Szervezet nem egyetemleges felelősség mellett működő tagja Integrációs Szervezetből való 
kilépésére az (1)–(7) bekezdést nem kell alkalmazni. E tag Integrációs Szervezeti jogviszonya a kilépési szándékának 
az  Integrációs Szervezet igazgatósága részére történő bejelentése közlésében meghatározott nappal szűnik 
meg. Az  Integrációs Szervezet a  tagsági jogviszony megszüntetésére vonatkozó szándék bejelentését követően, 
de legkésőbb a  tagsági jogviszony megszűnésétől számított 30 napon belül visszafizeti a  tag részére a  4.  § 
(2) bekezdése szerinti a  tag által – közvetlenül az  Integrációs Szervezet részére – rendelkezésre bocsátott vagyoni 
hozzájárulás összegét; a tag a vagyoni hozzájárulás visszafizetéséről lemondhat.”

10. Egyes állami tulajdonú ingatlanok ingyenes egyházi tulajdonba adásáról

50. § (1) A  nemzeti vagyonról szóló 2011.  évi CXCVI.  törvény 13.  § (3)  bekezdése és az  állami vagyonról szóló  
2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése alapján az állam tulajdonában lévő, az ingatlan-nyilvántartás szerint Mád 
belterület, 878/3 helyrajzi számú, természetben a Mád, Rákóczi utca 75. és a Mád belterület, 878/5 helyrajzi számú, 
természetben a Mád, Táncsics utca 38. szám alatt található ingatlanok – hitéleti és kulturális feladatainak elősegítése 
érdekében – ingyenesen az  Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (a  továbbiakban: EMIH) tulajdonába 
kerülnek.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti tulajdon átruházás feltétele, hogy az EMIH az érintett ingatlanokat terhelő kötelezettségeket 
a (3) bekezdés szerinti szerződés alapján teljeskörűen átvállalja.

 (3) Az  (1)  bekezdése szerinti tulajdon átruházásnak az  ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas 
szerződést az  állam nevében a  tulajdonosi joggyakorló készíti el és köti meg. A  szerződésekben az  ingatlanok 
forgalmi értékeként a tulajdonosi joggyakorló által megállapított értéket kell megjelölni.

 (4) Az (1) bekezdés alapján ingyenesen tulajdonba adott inatlanokon e törvény erejénél fogva elidegenítési és terhelési 
tilalom áll fenn. Az  elidegenítési és terhelési tilalomnak az  átruházó javára szóló ingatlan-nyilvántartásba történő 
feljegyzését a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a tulajdonosi joggyakorló kérelmezi.

11. Állami tulajdonú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

51. § (1) Az  állami vagyonról szóló 2007.  évi CVI.  törvény 36.  § (1)  bekezdése és a  nemzeti vagyonról szóló 2011.  évi  
CXCVI.  törvény 13.  § (3)  bekezdése alapján az  állam tulajdonában lévő, az  ingatlan-nyilvántartás szerint  
Érd belterület, 18093/36 helyrajzi számú, természetben az  Érd, Fácán köz 1. szám alatt található ingatlan 
ingyenesen Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonába kerül lakásgazdálkodási és településfejlesztési, 
településrendezési feladatok elősegítése érdekében, azzal a feltétellel, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
az ingatlant terhelő kötelezettségeket az (5) bekezdés szerinti szerződés alapján teljeskörűen átvállalja.

 (2) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a  tulajdonába adott ingatlant az  (5)  bekezdés szerinti tulajdonátruházási 
szerződésben meghatározott lakásgazdálkodási és településfejlesztési, településrendezési célokra használhatja 
fel. Ha Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az  ingatlant ellenérték fejében idegeníti el, az  elidegenítésből 
származó bevételt az  Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló lakáscélú ingatlanok fejlesztésére, 
korszerűsítésére vagy az  ingyenesen tulajdonba adott ingatlan vonatkozásában felmerült településfejlesztési 
feladatok megvalósítására köteles fordítani.

 (3) A  (2)  bekezdésben meghatározott célhoz kötött hasznosításra vonatkozó előírások teljesüléséről, az  ingatlan 
fejlesztéséről, valamint az  ingatlan értékesítéséből származó bevételek felhasználásáról Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata évente beszámol a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
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(a továbbiakban: MNV Zrt.) felé, az  ingatlan átruházását követő 15 évig, de legfeljebb az  ingatlanból telekalakítást 
követően létrejövő ingatlanok elidegenítéséig.

 (4) Ha az  MNV Zrt. megállapítja, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a  célhoz kötött hasznosításra, illetve 
a  bevételek célhoz kötött felhasználására vonatkozó előírásoknak nem tesz eleget, Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata köteles az  MNV Zrt. felszólítására, az  abban meghatározott határidőig a  jogsértő állapotot 
megszüntetni. A jogsértő állapot határidőre történő megszüntetésének elmulasztása esetén Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata tulajdonában álló ingatlan – ideértve az abból kialakított új ingatlant is – tulajdonjoga visszaszáll 
az  államra. Ha az  ingatlan vagy az  abból kialakításra kerülő új ingatlan Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
részéről időközben értékesítésre került, úgy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az  értékesítésből származó  
– az adásvétel napjától számított mindenkori jegybanki alapkamattal növelt – bevételt köteles az MNV Zrt. részére 
átadni. Az állam tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba az MNV Zrt. kérelme alapján be kell jegyezni.

 (5) Az  (1)  bekezdés szerinti ingatlan tekintetében a  tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére 
alkalmas szerződést az állam nevében az MNV Zrt. készíti el és köti meg.

52. § (1) Az 51. § (1) bekezdése alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlan tekintetében nem kell alkalmazni a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (4)–(5) és (7) bekezdését.

 (2) Az  Érd belterület 18093/36 helyrajzi számú ingatlanból a  telekalakítást követően létrejövő egyes ingatlanok 
tulajdonjogát Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata ingyenesen átruházhatja az azt jelenleg sajátjukként használó 
ingatlantulajdonosok részére.

12. Záró rendelkezések

53. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az  1–2.  §, a  4–8.  §, a  13–18.  §, a  25–48.  §, az  50–52.  §, az  54–55.  § és az  1.  melléklet 2020. január 1. napján lép 

hatályba.
 (3) A 9–12. §, a 19–24. § az e törvény kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
 (4) A 3. § az e törvény kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

54. § (1) A 37. § és az 52. § (2) bekezdése az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
 (2) A  35–36.  §, a  38–41.  §, a  43–46.  §, az  50.  § (1) és (4)  bekezdése, az  52.  § (1)  bekezdése és az  1.  melléklet 

az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

55. §  A 6–8.  § a  belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

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

1. melléklet a 2019. évi CXIV. törvényhez

 1.  Az Nvtv. 1. melléklet A) II. pontjának 3. a) táblázata a következő sorokkal egészül ki:

[A folyó (árvízvédelmi mű) neve Az ártéri öblözet neve
Hossza

(km)]

„Ipoly balpart Ipolydamásdi 1,505 km

Ipoly balpart Letkési 8,198 km

Ipoly balpart Ipolytölgyesi 3,397 km

Ipoly balpart Ipolyvecei 9,182 km

Ipoly balpart Dejtári 7,825 km

Ipoly balpart Szécsényi 8,053 km”
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 2.  Az Nvtv. 1. melléklet A) II. pontjának 4. táblázata helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. A  folyók, valamint az  előző pontokban meghatározott csatornák szabályozó művei, hajó- vagy egyéb zsilipei, 
árvízkapui, folyók duzzasztott terei

Folyó megnevezése A műtárgy neve

Által-ér Tatai Öreg-tó Vecserei zsilip

Duna Dunakiliti fenékküszöb

Duna Dunakiliti duzzasztómű és hajózsilip

Dunacsúny-Rajkai-szivárgócsatorna Homokparti (II. sz.) zsilip

Rajka-Dunakiliti-szivárgócsatorna Záperdei (III. sz.) zsilip

Rajka-Dunakiliti-szivárgócsatorna Diós (IV. sz.) zsilip

Rajka-Dunakiliti-szivárgócsatorna Csölösztői (V. sz.) zsilip

Fehér-Körös Gyulai duzzasztó

Hármas-Körös Békésszentandrási vízlépcső

Hármas-Körös Bökényi vízlépcső

Hernád Hernádszurdoki duzzasztó

Hortobágy-Berettyó Ágotai vészelzárómű

Hortobágy-Berettyó Mezőtúri torkolati árvízkapu

Hortobágy-Berettyó Mezőtúri torkolati hármaszsilip

Kettős-Körös Békési duzzasztó

Lajta Lajta duzzasztó (Mosonmagyaróvár)

Lónyay-főcsatorna Lónyay-főcsatorna torkolati műtárgy (árvízkapu)

Marcal Marcal duzzasztó

Mosoni-Duna Rajkai (I. sz.) vízkivételi zsilip

Mosoni-Duna Vigh (VI. sz.) zsilip

Mosoni-Duna Mosonmagyaróvári duzzasztó

Mosoni-Duna Iparcsatorna árvízkapu

Rába Szentgotthárdi duzzasztó

Rába Nicki duzzasztó

Ráckevei-Duna Kvassay vízlépcső

Ráckevei-Duna Tassi duzzasztómű és hajózsilip

Sebes-Körös Biharugrai duzzasztó

Sebes-Körös Körösladányi duzzasztó

Sió Siófoki leeresztő zsilip és hajózsilip

Sió Balatonkiliti mederduzzasztó

Sió Sió Torkolati Mű

Tisza Tisza tó

Tisza Tiszalöki vízlépcső

Tisza Kiskörei vízlépcső

Túr Sorkádi duzzasztó

Túr Túr torkolati műtárgy

Duna-Tisza-csatorna Dunaharaszti tűsgát

Duna-Tisza-csatorna Sári-zsilip

Ferenc-tápcsatorna Deák Ferenc zsilip

Hanság-főcsatorna Mekszikópusztai zsilip

Jászsági-főcsatorna Beeresztő zsilip

Jászsági-főcsatorna Hanyi vízleadó

Jászsági-főcsatorna Sajfoki vízleadó
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Jászsági-főcsatorna 28-as vízleadó

K-III. főcsatorna K-III. fővízkivétel

K-III. főcsatorna I. sz. vízszintszabályzó

K-III. főcsatorna II. sz. vízszintszabályzó

K-III. főcsatorna III. sz. vízszintszabályzó

K-III. főcsatorna IV. sz. vízszintszabályzó

K-III. főcsatorna V. sz. vízszintszabályzó

K-IV. főcsatorna K-IV. fővízkivétel

K-IV. főcsatorna 6T. automatikus vízszintszabályzó

K-IV. főcsatorna 9T. automatikus vízszintszabályzó

K-IV. főcsatorna 14T. automatikus vízszintszabályzó

K-IV. főcsatorna 16T. automatikus vízszintszabályzó

K-IV. főcsatorna 20T. automatikus vízszintszabályzó

K-IV. főcsatorna 24T. automatikus vízszintszabályzó

Keleti-főcsatorna Tiszavasvári-keleti vízbeeresztő- és hajózsilip

Keleti-főcsatorna Balmazújvárosi bukó

Keleti-főcsatorna Hajdúszoboszlói bukó

Keleti-főcsatorna Bakonszegi zsilip

Kiskunsági-főcsatorna Tassi zsilip

Kiskunsági-főcsatorna Homoki zsilip

Kiskunsági-főcsatorna Halas-tói zsilip

Kiskunsági-főcsatorna KFCS-DVCS összekötő zsilip

Kiskunsági-főcsatorna Akasztói zsilip

Nagykunsági-főcsatorna Beeresztő zsilip

Nagykunsági-főcsatorna 14. sz. alvízszint-szabályzó

Nagykunsági-főcsatorna 31. sz. alvízszint-szabályzó

Nagykunsági-főcsatorna 34. sz. alvízszint-szabályzó

Nagykunsági-főcsatorna Leürítő zsilip

Nagykunsági-főcsatorna (Keleti ág) 18. sz. alvízszint-szabályzó

Nagykunsági-főcsatorna (Keleti ág) Fenékleürítő

NK-III-2. öntözőcsatorna 1. sz. alvízszint-szabályzó

NK-III-2. öntözőcsatorna 7. sz. zsilip

NK-III-2. öntözőcsatorna 14. sz. alvízszint-szabályzó

NK-III-2. öntözőcsatoma 20. sz. alvízszint-szabályzó

NK-III-2. öntözőcsatorna 21. sz. alvízszint-szabályzó

NK-III-2. öntözőcsatorna 22. sz. alvízszint-szabályzó

Nyugati-főcsatorna Tiszavasvári-nyugati vízbeeresztő zsilip

Nyugati-főcsatorna I. vízszintszabályzó

Nyugati-főcsatorna II. vízszintszabályzó

Nyugati-főcsatorna III. vízszintszabályzó

Nyugati-főcsatorna Hármas elosztó zsilip

Rábca árapasztó csatorna Rábca árvízkapu

Takta-övcsatorna Kesznyéteni árvízkapu”
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2019. évi CXV. törvény
egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról*

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

1. §  A közúti közlekedésről szóló 1988.  évi I.  törvény (a  továbbiakban: Kkt.) 20.  § (6)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(6) A  kiszabott bírság és a  pénzkövetelés biztosítása összegének megfizetésével kapcsolatos jogszabályban 
meghatározott költséget az állam viseli. A kiszabott bírság és a pénzkövetelés biztosítása összegének megfizetése 
e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott számlaszámra történő befizetéssel történik. 
A  megfizetett bírság és a  pénzkövetelés biztosítása összegét – az  azt megállapító döntés véglegessé válásáig  – 
az eljáró hatóság elkülönítetten kezeli.”

2. §  A Kkt. 21/K. § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  közreműködő felelős azért, hogy az  átadott adatok joghatással járó mérés eredményeként előállított, 
hatósági eljárás lefolytatását megalapozó, bizonyító erővel bíró adatok legyenek. A NÚSZ. Zrt. és a hatóság közötti, 
a  Nemzeti Tengelysúlymérő rendszer keretében végmenő, zárt, közvetlen adatkapcsolaton keresztül történő 
adatátadás az e § szerinti eljárás tekintetében kötelező erejű okirati bizonyítéknak tekintendő.”

3. §  A Kkt. 22. § (5) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Az engedélyezett járműtípusokkal, valamint a jóváhagyott alkatrészekkel, tartozékokkal és önálló műszaki egységekkel 
kapcsolatos ellenőrzésekre a közlekedési hatóság)
„c) a  gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az  ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki 
egységeinek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről, a  715/2007/EK és az  595/2009/EK rendelet módosításáról, 
valamint a 2007/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/858 európai parlamenti 
és tanácsi rendelet”
(szerinti műszaki szolgálatot jelöl ki.)

4. §  A Kkt. 22/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„22/C. § A közlekedési hatóság látja el
a) a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló, 2013. február 5-i 167/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletben,
b) a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről 
szóló, 2013. január 15-i 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint
c) a  gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az  ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki 
egységeinek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről, a  715/2007/EK és az  595/2009/EK rendelet módosításáról, 
valamint a 2007/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/858 európai parlamenti 
és tanácsi rendeletben
meghatározott piacfelügyeleti feladatokat.”

5. §  A Kkt. 49. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:)
„j) a  gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az  ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki 
egységeinek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről, a  715/2007/EK és az  595/2009/EK rendelet módosításáról, 
valamint a 2007/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/858 európai parlamenti 
és tanácsi rendelet.”

6. §  A Kkt.
a) 18. § (12) bekezdésében a „(10) bekezdés” szövegrész helyébe a „(11) bekezdés” szöveg,
b) 45/B. § 2., 4., 6. pontjában és a 48. § (3) bekezdés a) pont 47. alpontjában az „elektromos meghajtású jármű” 

szövegrész helyébe az „elektromos meghajtású gépjármű” szöveg,

* A törvényt az Országgyűlés a 2019. december 10-i ülésnapján fogadta el.
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c) 45/B.  § 9.  pontjában az „elektromos meghajtású járművek” szövegrész helyébe az „elektromos meghajtású 
gépjárművek” szöveg

lép.

2. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása

7. §  A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„36/A.  § A helyi iparűzési adóból származó bevétel elsőként – a  fővárosi önkormányzat esetén külön törvényben 
meghatározottak szerint – a  helyi közösségi közlekedési feladat ellátására, a  helyi közösségi közlekedési feladat 
ellátásához szükséges összegen felüli bevétel különösen a  települési önkormányzat képviselő-testületének 
hatáskörébe tartozó szociális ellátások finanszírozására használható fel. A helyi iparűzési adóból származó bevétel 
az önkormányzati hivatal állományában foglalkoztatottak személyi juttatásai és az ahhoz kapcsolódó munkaadókat 
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó finanszírozására nem fordítható azt meghaladó mértékben, mint 
amilyen mértékben a  települési önkormányzatot az  adóerő-képessége szerint a  központi költségvetésről szóló 
törvényben meghatározott hivatali működési támogatáshoz kapcsolódó beszámítás terheli.”

3. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosítása

8. §  A gépjárműadóról szóló 1991.  évi LXXXII.  törvény (a  továbbiakban: Gjt.) 7.  § (3)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(3) Az  ideiglenesen forgalomban tartott gépjármű után személyszállító gépjármű esetében 10  000  forint, 
tehergépjármű esetében pedig 46  000  forint adót kell fizetni. A  rendszámtábla próbajárműre való kiadása esetén 
23  000  forint adót kell fizetni. A  gépjármű állandó rendszámtáblával való ellátását követő hónap első napjától 
az adófizetési kötelezettségre az általános szabályok az irányadók.”

9. § (1) A Gjt. 18. § 26. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„26. lassú jármű és a  lassú jármű pótkocsija: a  2021. január 1-jén hatályos, a  közúti közlekedési igazgatási 
feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 
(a  továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezései alapján igazolólappal vagy a  fehér alapon 3-3 piros betű- 
és  számjellel, Y kezdőbetűjellel és igazolólappal ellátott jármű, amely a  sík úton önerejéből vagy vontatója által 
25 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes,”

 (2) A Gjt. 18. §-a a következő 32–34. pontokkal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„32. ideiglenesen forgalomban tartott gépjármű: A  Korm. rendelet 63/A.  § (2)  bekezdés 1–2., 4–5.  pontja szerint 
„I” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármű,
33. próbajármű: A Korm. rendelet 63/A. § (2) bekezdés 7–11. pontja szerint „I” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával 
ellátott gépjármű,
34. kiviteli célú gépjármű: A  Korm. rendelet 63/A.  § (2)  bekezdés 13–18.  pontja szerint „I” betűjelű ideiglenes 
rendszámtáblával ellátott gépjármű.”

10. §  A Gjt.
a) 1.  § (2)  bekezdésében a  „CD, a  CK, a  DT, az  OT és a  Z betűjelű rendszámtáblával ellátott gépjárműre,” 

szövegrész helyébe a  „CD, az  OT és Z betűjelű rendszámtáblával ellátott gépjárműre, a  kiviteli célú 
gépjárműre,” szöveg,

b) 2. § (6) bekezdésében, a 3. § (2) bekezdésében és a 9. § (3) bekezdésében az „az „E” és „P” betűjelű ideiglenes 
rendszámtáblával ellátott gépjármű” szövegrész helyébe az „az ideiglenesen forgalomban tartott gépjármű és 
a próbajármű” szöveg

lép.

11. §  Hatályát veszti a Gjt. 3. § (1) bekezdésében a „ , valamint a „V” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával” szövegrész.
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4. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása

12. §  A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 29. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá nem tartozó légijármű, komponens és 
polgári légiközlekedéssel kapcsolatos eszköz gyártásának, javításának és karbantartásának általános szabályait 
a Kormány rendeletben állapítja meg.”

13. § (1) Az Lt. 73. § (1) bekezdése a következő e)–f ) pontokkal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„e) az  (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá nem tartozó légijármű, komponens és 
légiközlekedéssel kapcsolatos eszköz gyártásának, javításának és karbantartásának általános szabályait,
f ) a  polgári célú légiközlekedési szakszemélyzet tagjainak körét, akiknek képzéséhez a  légiközlekedési hatóság 
engedélye szükséges, továbbá a képzési engedély tartalmára vonatkozó általános szabályokat.”

 (2) Az Lt. 73. § (1) bekezdése a következő k) és l) pontokkal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„k) a  polgári légijármű, valamint a  légiközlekedéssel kapcsolatos eszköz típusalkalmassági tanúsítvány 
felfüggesztésének és visszavonásának részletes szabályait,
l) a  légialkalmassági tanúsítvány kötelező tartalmi elemeit, valamint az  üzemben tartónak a  légialkalmasság 
fenntartásával és igazolásával összefüggő általános feladatait.”

14. §  Az Lt.
a) 19.  § (6)  bekezdésében az  „eljárásjogi szabályait,” szövegrész helyébe az  „eljárásjogi szabályait, 

az üzembentartási engedély kötelező tartalmi elemeit,” szöveg,
b) 19. § (7) bekezdés g) pontjában az „érvényességi idejét” szövegrész helyébe az „időbeli hatályát” szöveg,
c) 51.  § (9)  bekezdésében az  „a repülőtér akadálykorlátozási felületeinek kijelöléséről, a  légiközlekedési 

akadályok jelölésének főbb szabályairól valamint Magyarország légiközlekedési terep és akadály 
adatbázisának létrehozásáról és fenntartásáról rendelkező kormányrendeletben, meghatározott” szövegrész 
helyébe az  „a légiközlekedésről szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott” 
szöveg,

d) 73/B.  § a)  pontjában a  „részletes szabályait” szövegrész helyébe az  „eljárásjogi szabályait, valamint 
az üzembentartási engedély kötelező tartalmi elemeit” szöveg

lép.

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

15. §  A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Kknyt.) 2. § 19. pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazása során)
„19. Ideiglenes rendszámtáblák nyilvántartása: a  Magyarországon ideiglenesen forgalomba helyezett vagy 
ideiglenesen forgalomban tartott járművekhez kiadott, a  közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a  közúti 
közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló kormányrendeletben (a  továbbiakban: Korm. rendelet) 
meghatározott ideiglenes rendszámtáblának és az  ideiglenes rendszámtábla jogosultjának elektronikus 
nyilvántartása.”

16. § (1) A Kknyt. 9/D. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  ideiglenes rendszámtáblák nyilvántartása a  2021. január 1-jét megelőzően kiadott „P” betűjelű, valamint 
a  2021. január 1-jétől a  Korm. rendeletben meghatározott kivétellel tartalmazza az  ideiglenes rendszámtáblával 
ellátott járművek:
a) alvázszámát,
b) gyártmányát,
c) típusát,
d) színét.”
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 (2) A Kknyt. 9/D. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  ideiglenes rendszámtáblák nyilvántartása tartalmazza a  2021. január 1-jét megelőzően kiadott „E” és 
„P” betűjelű, valamint a  2021. január 1-jétől a  Korm. rendelet alapján kiadott rendszámtáblák használatának 
korlátozására vonatkozó adatokat.”

6. A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása

17. §  A víziközlekedésről szóló 2000.  évi XLII.  törvény (a  továbbiakban: Vkt.) 21.  § (2)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(2) A  20 tengeri mérföldnél hosszabb utakon közlekedő tengeri személyhajó és tengeri gyorsjáratú vízijármű, 
az  államhatárt átlépő belvízi személyhajó, valamint a  nyaralóhajó üzemben tartója köteles felkutatási és mentési, 
valamint hatósági feladatok végrehajtását biztosító célokra a  hajón utazó személyek nevét, életkorát, nemét és 
állampolgárságát tartalmazó utasnyilvántartást vezetni, és azt szükség esetén a  felkutató és mentőszolgálatok, 
valamint – a  hatóság adatkérése esetén – a  48/A.  § (1)  bekezdésében megjelölt hatóságok rendelkezésére 
bocsátani.”

18. §  A Vkt. 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„24.  § (1) Belföldi forgalomban magyar lajstromban nyilvántartott személyhajó és áruszállító hajó, továbbá komp 
és gazdasági célú hajózási tevékenység végzése céljából üzemeltetett kishajó csak abban az  esetben vehet részt, 
ha az üzembentartó érvényes hajó-felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik.
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott vízi jármű esetében a  rendőrség ellenőrzi az  (1)  bekezdésben foglalt 
hajó-felelősségbiztosítási szerződés meglétét, és ha annak hiányát állapítja meg, a további közlekedést megtiltja.
(3) A hajó-felelősségbiztosítási szerződés megkötését tanúsító bizonylatot (kötvény, igazolólap) a vízi jármű vezetője 
köteles a vízi járművön tartani, és azt jogszabályban meghatározott esetben felmutatni.
(4) Ha megállapítást nyer, hogy az (1) bekezdésben megjelölt vízi járműre nincs érvényes hajó-felelősségbiztosítási 
biztosítási szerződés, az  üzembentartó lakhelye (székhelye) szerinti illetékes hajózási hatóság tizenöt napon belül 
felhívja az  üzembentartót a  biztosítási szerződés megkötésének igazolására. Amennyiben az  üzembentartó 
a  felhívás kézhezvételétől számított nyolc napon belül a  biztosítási szerződés fennállását nem igazolja, a  hajózási 
hatóság a hajózási engedélyt visszavonja.”

19. §  A Vkt. 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„25.  § (1) A  biztosítási szerződés akkor felel meg a  24.  § (1)  bekezdésében írt követelményeknek, ha az  fedezetet 
nyújt a 2017. évi CVII. törvénnyel kihirdetett a felelősségnek a belvízi hajózásban való korlátozásáról szóló 2012. évi 
strasbourgi egyezmény (CLNI  2012) 2.  cikkében meghatározott korlátozás hatálya alá eső követelések kockázati 
körében bekövetkezett károkra – beleértve a  sérelemdíjat – a  CLNI  2012-ben meghatározott biztosítási összegek 
legalább 10%-os mértékéig.
(2) A biztosító a 2017. évi CVII. törvénnyel kihirdetett a felelősségnek a belvízi hajózásban való korlátozásáról szóló 
2012.  évi strasbourgi egyezményben (CLNI  2012) foglalt korlátozások esetein kívül is mentesülhet szolgáltatási 
kötelezettsége alól.
(3) Ha megállapítást nyer, hogy az (1) bekezdésben megjelölt vízi járműre nincs érvényes hajó-felelősségbiztosítási 
biztosítási szerződés, az  üzembentartó lakhelye (székhelye) szerinti illetékes hajózási hatóság tizenöt napon belül 
felhívja az  üzembentartót a  biztosítási szerződés megkötésének igazolására. Amennyiben az  üzembentartó 
a  felhívás kézhezvételétől számított nyolc napon belül a  biztosítási szerződés fennállását nem igazolja, a  hajózási 
hatóság a hajózási engedélyt visszavonja.”

20. § (1) A Vkt. 87. §-a a következő 21a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„21a. kisgéphajó: minden saját gépi berendezésével hajtott kishajó, kivéve azokat a kishajókat, amelyeknél a motort 
csak korlátozott mértékű helyváltoztatásra (kikötőben vagy be- és kirakodó helyen), illetve azok vontatásakor vagy 
tolásakor a műveletképesség növelésére használják;”
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 (2) A Vkt. 87. §-a a következő 29a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„29a. nyaralóhajó: az a 12 főnél nem nagyobb befogadóképességű kedvtelési célú kisgéphajó, amelynek hajótesten 
mért hossza a  15 métert nem haladja meg, és legnagyobb holtvízi sebessége nem több 15 km/h-nál; és amelyre 
a hajózási hatóság nyaralóhajó bérbeadása hajózási tevékenységre engedélyt adott ki;”

7. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosítása

21. §  A regisztrációs adóról szóló 2003.  évi CX.  törvény (a  továbbiakban: Rega tv.) 12.  § b)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(Az adót nem kell megfizetni)
„b) I betűjelű ideiglenes rendszámmal ellátandó gépjármű forgalomba helyezése esetén
ba) a belföldön vásárolt és Magyarországon forgalomba nem helyezett jármű kivitelére,
bb) a belföldön forgalomba helyezett és átmeneti időszakra a forgalomból kivont jármű kivitelére,
bc) indokolt esetben a Magyarországon már forgalomba helyezett, külföldön tartózkodó, érvényes hatósági jelzéssel 
nem rendelkező jármű hazaszállítására,
bd) az érvényes hatósági engedély nélkül Magyarországon tartózkodó gépjármű reexportjára,
be) a Magyarországon elvesztett, megrongálódott, vagy érvénytelen külföldi rendszámtábla ideiglenes pótlására,
bf ) a  Magyarországon még forgalomba nem helyezett új jármű külföldre vitelének és a  30 napon belüli 
visszahozatalának esetére;”

22. §  A Rega tv. 13.  § (2)  bekezdés b)  pont bb)  alpontjában a  „Z betűjelű” szövegrész helyébe a  „12.  § b)  pontban 
meghatározott betűjelű” szöveg lép.

8. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása

23. § (1) A  vasúti közlekedésről szóló 2005.  évi CLXXXIII.  törvény (a  továbbiakban: Vtv.) 2.  § 1.  pont 1.11.  alpontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(Általános fogalmak:)
„1.11. vasút-villamos (tram-train): olyan vasúti jármű, amelyet a könnyű vasúti pályahálózaton és az országos vasúti 
pályahálózaton való kombinált használatra terveztek.”

 (2) A Vtv. 2. § 5. pontja a következő 5.11. alponttal egészül ki:
(Vasúti szervezetek:)
„5.11. vagyonműködtető: legalább többségi állami tulajdonú pályahálózat-működtető gazdasági társaság, mellyel 
az állam az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 26. § (1) bekezdésében meghatározott vagyonműködtetési 
tevékenység érdekében vagyonműködtetési szerződést kötött;”

 (3) A Vtv. 2. § 6. pont 6.1. és 6.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A vasúti rendszer átjárhatóságával kapcsolatos fogalmak:)
„6.1. Átjárhatósági Műszaki Előírás (ÁME): a  kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő azon előírások összessége, 
amelyek az alrendszerek közötti szükséges kölcsönös kapcsolat létrehozására és az uniós vasúti rendszer kölcsönös 
átjárhatóságának megteremtésére vonatkozó alapvető követelményeknek való megfelelés és az  uniós vasúti 
rendszer kölcsönös átjárhatóságának biztosítása érdekében az egyes alrendszerekre vagy azok részeire vonatkozó 
műszaki feltételeket és előírásokat szabályozza;
6.2. kölcsönös átjárhatóság: egy vasúti rendszer azon képessége, amely lehetővé teszi az  ezen előírt teljesítményt 
elérő vonatok biztonságos és zavartalan haladását;”

 (4) A Vtv. 2. § 6. pontja a következő 6.6. alponttal egészül ki:
(A vasúti rendszer átjárhatóságával kapcsolatos fogalmak:)
„6.6. Előrehaladott fejlesztési stádiumban lévő projekt: bármely olyan projekt, amelynek a  tervezési vagy kivitelezési 
szakasza már elérte azt a  pontot, hogy a  műszaki előírások módosítása veszélyeztethetné a  tervezett projekt 
életképességét.”
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 (5) A Vtv. 2.  § 7.  pont 7.3.–7.5.  alpontja helyébe a  következő rendelkezés lép, és a  § a  következő 7.6.–7.13.  alponttal 
egészül ki:
(A vasúti közlekedés biztonságával kapcsolatos fogalmak:)
„7.3. közös biztonsági célok: azok a  minimális biztonsági szintek, amelyeket az  uniós vasúti rendszer egészén  és 
–  amennyiben lehetséges – annak különböző részein (így különösen a  hagyományos vasúti rendszeren, 
a  nagysebességű vasúti rendszeren, a  hosszú vasúti alagutakban vagy a  kizárólag árufuvarozásra használt 
vonalakon) meg kell valósítani. A közös biztonsági célokat az utasokkal, a személyzettel – beleértve az alvállalkozók 
személyzetét is – a vasúti átjárók használóival és más személyekkel, valamint a vasúti létesítményeken tartózkodó 
illetéktelen személyekkel kapcsolatos egyedi kockázatokra, továbbá a  társadalmi kockázatokra vonatkozóan 
a kockázatelfogadási feltétel vagy a kitűzött biztonsági szint fejez ki;
7.4. közös biztonsági módszerek: a  biztonsági szintek, a  biztonsági célok megvalósítására és más, biztonsági 
követelmények teljesítésére vonatkozó értékelési eljárást meghatározó előírások összessége, amely a következőkre 
terjed ki:
a) a kockázatelemzési és -értékelési módszerek,
b) a  biztonsági tanúsítványok és biztonsági engedélyek követelményeinek való megfelelés értékelésére szolgáló 
módszerek,
c) a  közlekedési hatóság által alkalmazandó felügyeleti módszerek, valamint a  vállalkozó vasúti társaságok, 
a pályahálózat-működtetők és a karbantartásért felelős szervezetek által alkalmazandó nyomonkövetési módszerek,
d) a  vasúti üzemeltetők biztonsági szintjének és biztonsági teljesítményének nemzeti és uniós szintű értékelésére 
vonatkozó módszerek;
e) a biztonsági célok megvalósításának nemzeti és uniós szintű értékelésére vonatkozó módszerek; és
f ) minden olyan módszer, amely a biztonságirányítási rendszereknek valamely, uniós szinten harmonizálásra szoruló 
folyamatára vonatkozik;
7.5. könnyű vasút: olyan városi vagy elővárosi vasúti közlekedési rendszer, amely (az EN 15227:2011 alapján) 
C-III vagy C-IV törésbiztonsággal rendelkezik, és járműveinek szilárdsága legfeljebb 800 kN (hosszirányú nyomóerő 
a  kapcsolási ponton); a  könnyű vasúti rendszerek rendelkezhetnek saját pályatesttel, vagy pályatestük lehet 
a  közúttal közös, és járműveik általában nem vesznek részt a  távolsági személyszállítási vagy árufuvarozási 
forgalomban;
7.6. berakodó: az a vállalkozás, amely a küldeménydarabos árut, a kiskonténert vagy a mobil tartányt a kocsira vagy 
a  konténerbe rakja, valamint a  konténert, ömlesztettáru-konténert, MEG-konténert, tankkonténert vagy mobil 
tartányt a kocsira rakja;
7.7. kirakodó: a  konténert, ömlesztettáru-konténert, MEG-konténert, tankkonténert vagy mobil tartányt a  kocsiról 
eltávolító vállalkozás, vagy a  küldeménydarabos árut, a  kiskonténert vagy a  mobil tartányt a  kocsiról vagy 
a  konténerből kirakodó vállalkozás, vagy az  árukat tartálykocsiból, leszerelhető tartányból, mobil tartányból vagy 
tankkonténerből, battériás kocsiból vagy MEG-konténerből, valamint ömlesztettáru szállításához való vasúti 
kocsiból, nagykonténerből vagy kiskonténerből, vagy pedig ömlesztettáru-konténerből kirakó vállalkozás;
7.8. töltő: az  a  vállalkozás, amely az  árut tartányba – beleértve a  tartálykocsit, vagy leszerelhető tartánnyal, 
mobil tartánnyal vagy tankkonténerrel rendelkező kocsit –, ömlesztettáru szállításához való vasúti kocsiba, 
nagykonténerbe vagy kiskonténerbe, vagy battériás kocsiba vagy MEG-konténerbe tölti;
7.9. lefejtő: az a vállalkozás, amely az árut tartányból – beleértve a tartálykocsit, leszerelhető tartánnyal rendelkező 
kocsit, mobil tartányt és tankkonténert –, ömlesztettáru szállításához való vasúti kocsiból, nagykonténerből vagy 
kiskonténerből, vagy battériás kocsiból vagy MEG-konténerből lefejti;
7.10. ajánlatkérő: olyan közjogi vagy magánjogi szervezet, amely alrendszerek tervezését, kivitelezését, 
korszerűsítését, vagy felújítását rendeli meg;
7.11. a  tevékenység jellege: a  tevékenységnek kizárólag a  személyszállítással – a  nagysebességű szolgáltatásokkal 
vagy azok nélkül –, az árufuvarozással – a veszélyes árukkal kapcsolatos szolgáltatásokkal vagy azok nélkül – vagy 
a tolatási szolgáltatásokkal jellemezhető típusa;
7.12. a tevékenység mértéke: a tevékenységnek az utasszámmal vagy árumennyiséggel és a vasúti társaság becsült, 
a vasúti ágazatban dolgozó munkavállalók számában kifejezett méretével jellemezhető mértéke;
7.13. szolgáltatási terület: az egységes biztonsági tanúsítvány szempontjából egy vagy több pályahálózat, amelyeken 
a vállalkozó vasúti társaság vállalkozó vasúti tevékenységet szándékozik folytatni.”
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24. § (1) A Vtv. 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az (EU) 2016/798 európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti nemzeti biztonsági hatóság és az (EU) 2016/797 
európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti bejelentő hatóság Magyarországon a közlekedési hatóság.”

 (2) A Vtv. 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  vasúti közlekedés igazgatásának szervezete jogi, szervezeti és döntéshozatali szempontból a  pályahálózat-
működtetőktől, a VPSZ-től, a kapacitásfoglalásra jogosultaktól, továbbá a vállalkozó vasúti társaságoktól függetlenül 
működik és rendelkezik a tevékenységének ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel.”

 (3) A Vtv. 4. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az  (5)  bekezdésben meghatározottakon túl a  közlekedési hatóság a  megfelelőségértékelő szervezetektől, 
az ajánlatkérőtől és bármely, közszolgáltatásra vonatkozó közbeszerzési eljárást lebonyolító szervezettől függetlenül 
működik.”

25. §  A Vtv. 10. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E törvény alapján műszaki hatósági engedély (a továbbiakban: műszaki engedély) szükséges]
„b) jogszabály eltérő rendelkezése hiányában vasúti jármű típusának engedélyezéséhez és a  vasúti jármű 
forgalomba hozatalához,”

26. §  A Vtv. 30. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Amennyiben új nemzeti szabály bevezetésére van szükség, a  miniszter a  nemzeti szabály tervezetét – a  nem 
jogszabályban kihirdetett nemzeti szabályok esetén a közlekedési hatóság általi, 80. § (1) bekezdés g) pontja szerinti 
jóváhagyást követően – bejelenti a  Bizottságnak és az  Ügynökségnek, ismerteti bevezetésének indokait, valamint 
ellátja a  bejelentéshez kapcsolódó az  (EU) 2016/796 európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglalt vizsgálat 
során a tagállamot terhelő feladatokat.”

27. § (1) A Vtv. 31. §-t megelőző alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:
„A VASÚTI KÖZLEKEDÉS BIZTONSÁGÁVAL KAPCSOLATOS JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK”

 (2) A Vtv. 31. §-a a következő (1a)–(1d) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  karbantartásért felelős szervezetek, a  gyártók, a  fejlesztési közreműködők, a  karbantartási szolgáltatók, 
az  üzembentartók, a  szolgáltatók, az  ajánlatkérők, a  fuvarozók, a  feladók, a  címzettek, a  berakodók, a  kirakodók, 
a töltők és a lefejtők
a) egymással és más szereplőkkel együttműködve intézkedéseket tesznek a tevékenységük során feltárt kockázatok 
kezelésére,
b) biztosítják, hogy az  általuk szállított alrendszerek, tartozékok és berendezések, valamint az  általuk nyújtott 
szolgáltatások megfeleljenek az  előírt követelményeknek és használati feltételeknek annak érdekében, hogy 
az érintett vállalkozó vasúti társaság és a pályahálózat-működtető biztonságosan tudja üzemeltetni azokat.
(1b) A vállalkozó vasúti társaságok és a pályahálózat-működtetők
a) egymással és más szereplőkkel együttműködve megteszik a szükséges kockázatkezelési intézkedéseket,
b) a  biztonságirányítási rendszereikben figyelembe veszik a  vasúti piaci szereplők és a  harmadik felek 
tevékenységével összefüggő kockázatokat,
c) szerződésben állapodnak meg az  (1a)  bekezdésben megjelölt vasúti piaci szereplőkkel, hogy azok 
kockázatkezelési intézkedéseket hajtsanak végre, és
d) gondoskodnak arról, hogy az alvállalkozóik kockázatkezelési intézkedéseket hajtsanak végre a közös biztonsági 
módszerek alkalmazása révén.
(1c) Ha a  vállalkozó vasúti társaság, a  pályahálózat-működtető, vagy az  (1a)  bekezdésben említett valamely 
szereplő a műszaki berendezéseknek – beleértve azok szerkezeti alrendszereit is – a hiányosságával, nem megfelelő 
kivitelezésével vagy üzemzavarával összefüggésben biztonsági kockázatot észlel, vagy ilyen kockázatról kap 
tájékoztatást, a hatáskörén belül:
a) megteszi a szükséges korrekciós intézkedéseket az észlelt biztonsági kockázat kezelésére,
b) e  kockázatokról értesíti a  többi érintett felet annak érdekében, hogy azok megtehessenek minden olyan 
korrekciós intézkedést, amely a vasúti rendszer biztonsági teljesítményének folyamatos fenntartásához szükséges.
(1d) A vasúti járműveknek a vállalkozó vasúti társaságok közötti cseréje esetén minden érintett szereplő megosztja 
a többivel a működés biztonsága szempontjából lényeges információkat, így különösen az érintett jármű állapotára 
és üzemi előzményeire, a  nyomon követhetőség céljából a  karbantartási nyilvántartás egyes elemeire, a  rakodási 
műveletek nyomon követhetőségére és a fuvarlevelekre vonatkozóan.”
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 (3) A Vtv. 31. §-a a következő (6)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  bejelentett szervezet részt vesz a  Bizottság által létrehozott bejelentett szervezetek ágazati csoportjában. 
A  pálya menti vagy a  fedélzeti ellenőrző-irányító és jelző alrendszerek tekintetében bejelentett szervezet ezen 
kívül részt vesz az  (EU) 2016/796 európai parlamenti és tanácsi rendelet 29.  cikkében említett munkacsoport 
tevékenységében és követi a munkacsoport tevékenysége nyomán kidolgozott iránymutatásokat.
(7) A  bejelentett szervezet az  Ügynökség részre megküldi az  alrendszerek EK-hitelesítési tanúsítványait, valamint 
a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemek EK-megfelelőségi tanúsítványait és EK-alkalmazhatósági 
tanúsítványait.
(8) A pályahálózat-működtető, valamint a  fejlesztési közreműködő NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen 
működő Részvénytársaság (a  továbbiakban: NIF Zrt.) valamint a  GSM-R fejlesztő az  ÁME hatálybalépését követő 
30 napon belül írásban tájékoztatja a  közlekedési hatóságot az  ÁME-vel érintetten megvalósuló és előrehaladott 
fejlesztési stádiumban lévő projektekről.”

28. § (1) A Vtv. 33. §-át megelőző alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:
„EGYSÉGES BIZTONSÁGI TANÚSÍTVÁNY ÉS VASÚTBIZTONSÁGI ENGEDÉLY”

 (2) A Vtv. 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„33.  § (1) A  belföldön bejegyzett vállalkozó vasúti társaság a  vasúti pályahálózatot kizárólag az  Ügynökség vagy 
a  közlekedési hatóság által – jogszabályban meghatározottak szerint – kiállított egységes biztonsági tanúsítvány 
birtokában használhatja. Az egységes biztonsági tanúsítvány igazolja, hogy a vállalkozó vasúti társaság létrehozta 
a biztonsági rendszerét, és a rendeltetés szerinti szolgáltatási területén képes biztosítani a biztonságos működést.
(2) A  vállalkozó vasúti társaság az  egységes biztonsági tanúsítvány iránti kérelmében feltünteti a  vasúti 
tevékenysége jellegét és mértékét, amelyekre az egységes biztonsági tanúsítvány vonatkozik, valamint a rendeltetés 
szerinti szolgáltatási területet.
(3) Ha az  egységes biztonsági tanúsítványt az  Ügynökség állítja ki, a  kérelmet, valamint a  kérelemre, a  vonatkozó 
eljárások állására és kimenetelére, a  fellebbezési tanács kéréseire és határozataira vonatkozó információt 
az (EU) 2016/796 európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikke szerinti egyablakos információs és kommunikációs 
rendszeren keresztül kell benyújtani.
(4) Ha a  szolgáltatási terület Magyarország területére korlátozódik, a  vállalkozó vasúti társaság kérelmére 
az egységes biztonsági tanúsítványt kiadása iránti eljárást a közlekedési hatóság folytatja le.
(5) A  közlekedési hatóság az  egységes biztonsági tanúsítványon feltünteti, hogy milyen jellegű és mértékű vasúti 
tevékenységekre, valamint mely szolgáltatási területre vonatkozik. Az  egységes biztonsági tanúsítvány a  vasúti 
társaság tulajdonában lévő mellékvágányokra is kiterjedhet, amennyiben azok a  biztonságirányítási rendszer 
hatálya alá tartoznak.
(6) Ha a vállalkozó vasúti társaság már rendelkezik az Ügynökség által kiállított egységes biztonsági tanúsítvánnyal, 
és ki kívánja terjeszteni az  abban foglalt szolgáltatási területet, vagy ha már rendelkezik a  közlekedési hatóság 
által kiállított egységes biztonsági tanúsítvánnyal, és az  abban foglalt szolgáltatási területet ki kívánja terjeszteni 
egy másik Európai Uniós tagállamra, a  további szolgáltatási területre vonatkozó dokumentációt az  (EU)  2016/796 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 12.  cikke szerinti egyablakos információs és kommunikációs rendszeren 
keresztül nyújtja be az Ügynökségnek.
(7) Ha a  vállalkozó vasúti társaság már rendelkezik a  közlekedési hatóság által kiállított egységes biztonsági 
tanúsítvánnyal, és Magyarországon belül ki kívánja terjeszteni a  szolgáltatási területét, a  további szolgáltatási 
területre vonatkozó, (3) bekezdés szerinti dokumentációt az  (EU) 2016/796 európai parlamenti és tanácsi rendelet 
12.  cikke szerinti egyablakos információs és kommunikációs rendszeren keresztül nyújtja be a  közlekedési 
hatóságnak.”

29. § (1) A Vtv. 35. § (1)–(2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  jogosultnak a  vasútbiztonsági engedély megszerzéséhez teljesítenie kell a  vasútbiztonsági tanúsítványra, 
a  biztonsági engedélyre, a  biztonságirányítási rendszerekre, a  biztonsági jelentésre, valamint az  egyes hatósági 
engedélyezési eljárásokra vonatkozó részletes szabályokról szóló miniszteri rendeletben meghatározott műszaki, 
működési követelményeket, valamint a  személyzetre és a  pályahálózat-működtető belső szervezetére vonatkozó 
biztonsági követelményeket.
(2) Az  egységes biztonsági tanúsítvány, valamint a  vasútbiztonsági engedély öt évig hatályos. Az  egységes 
biztonsági tanúsítvány, valamint a  vasútbiztonsági engedély időbeli hatályának újabb öt évre történő 
meghosszabbítását a  jogosultnak kell kérelmeznie legalább fél évvel az  időbeli hatály lejárta előtt. A  tevékenység 
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jellegének vagy mértékének lényeges megváltozása esetén az  egységes biztonsági tanúsítvány, a  pályahálózat 
lényeges elemei – a  vasúti pálya, a  jelző- és biztosítórendszer, az  energiaellátás, valamint a  működési vagy 
karbantartási szabályok – változása esetén a vasútbiztonsági engedély módosítását a jogosult köteles kérelmezni.
(2a) A  (2)  bekezdés alkalmazásában a  tevékenység jellege tekintetében lényeges megváltozásnak minősül, 
ha a vállalkozó vasúti társaság által végzett vállalkozó vasúti tevékenységek köre megváltozik.”

 (2) A Vtv. 35. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha az  (1)  bekezdésben felsorolt engedélyezési feltételek megváltoznak, a  jogosultnak új egységes biztonsági 
tanúsítványt és vasútbiztonsági engedélyt kell kérelmeznie.
(4) A  jogosult haladéktalanul tájékoztatja a  közlekedési hatóságot az  – a  közlekedési hatóság által kiállított – 
egységes biztonsági tanúsítvánnyal és a  vasútbiztonsági engedéllyel kapcsolatos feltételekben bekövetkezett 
minden változásról, valamint minden olyan esetben, amikor új személyi állományi kategóriák vagy új típusú vasúti 
járművek bevezetésére kerül sor.
(5) A  közlekedési hatóság évente ellenőrzi, hogy – a  közlekedési hatóság által kiállított – egységes biztonsági 
tanúsítvány, valamint a  vasútbiztonsági engedély kiadásának alapjául szolgáló feltételek fennállnak-e. 
Az ellenőrzésért felügyeleti díjat kell fizetni.”

 (3) A Vtv. 35. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha az egységes biztonsági tanúsítványt a közlekedési hatóság állította ki, és a közlekedési hatóság megállapítja, 
hogy a  jogosult nem felel meg az  egységes biztonsági tanúsítványban vagy a  vasútbiztonsági engedélyben 
megfogalmazott feltételeknek, visszavonja az egységes biztonsági tanúsítványt vagy a vasútbiztonsági engedélyt. 
A  közlekedési hatóság az  egységes biztonsági tanúsítvány visszavonásáról értesíti a  vasúti pályahálózat 
működtetőjét.
(6a) Ha az  egységes biztonsági tanúsítványt az  Ügynökség állította ki és a  közlekedési hatóság megállapítja, 
hogy a  jogosult nem felel meg az  egységes biztonsági tanúsítványban vagy a  vasútbiztonsági engedélyben 
megfogalmazott feltételeknek, a  vasútbiztonsági tanúsítványra, a  biztonsági engedélyre, a  biztonságirányítási 
rendszerekre, a  biztonsági jelentésre, valamint az  egyes hatósági engedélyezési eljárásokra vonatkozó 
részletes szabályokról miniszteri rendeletben meghatározottak szerint az  egységes biztonsági tanúsítvány és 
a vasútbiztonsági engedély korlátozására, visszavonására, vagy felfüggesztésére kerül sor.”

 (4) A Vtv. 35. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A közlekedési hatóság a miniszter útján a határozat véglegessé válásától számított két héten belül tájékoztatja 
az  Ügynökséget az  általa kiállított egységes biztonsági tanúsítvány és vasútbiztonsági engedély kiadásáról, 
meghosszabbításáról, módosításáról vagy visszavonásáról. A közlekedési hatóság tájékoztatása kiterjed az érintett 
vasúti társaság nevére, székhelyére, az  egységes biztonsági tanúsítvány és vasútbiztonsági engedély kiállításának 
időpontjára, az  egységes biztonsági tanúsítvány szolgáltatási területére és érvényességére, a  vasútbiztonsági 
engedély hatályára, valamint az egységes biztonsági tanúsítvány és vasútbiztonsági engedély visszavonása esetén 
a döntése indokolására.”

30. §  A Vtv. 36. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az  alapvizsga és az  időszakos vizsga lebonyolítását a  Kormány által a  vasúti vizsgaközpont kijelöléséről szóló 
kormányrendeletben kijelölt vasúti vizsgaközpont, az  alapképzés és az  időszakos oktatás szakmai irányítását, 
valamint a  vasútszakmai oktatók és a  vasútüzemvezetők továbbképzését, továbbá a  vasúti közlekedés területén 
hatósági vizsgabiztosi tevékenységet ellátók képzését és továbbképzését a  Kormány által a  vasúti képzési 
módszertani központ kijelöléséről szóló kormányrendeletben kijelölt vasúti képzési módszertani központ végzi.”

31. § (1) A Vtv. 36/I. §-t megelőző alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:
„A VASÚTI JÁRMŰVEK FORGALOMBA HOZATALA, JAVÍTÁSA, IDŐSZAKOS VIZSGÁLATA ÉS 
A KARBANTARTÁSÉRT FELELŐS SZERVEZET”

 (2) A Vtv. 36/I. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a)–(1g) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A  vasúti jármű csak azt követően hozható forgalomba, hogy az  Ügynökség vagy a  közlekedési hatóság 
a forgalombahozatali járműengedélyt megadta.
(1a) A kérelmező a forgalombahozatali járműengedélyre vonatkozó kérelmében meghatározza a jármű alkalmazási 
területét. A kérelem tartalmazza annak igazolását, hogy sor került a jármű és az alkalmazási terület hálózata közötti 
műszaki összeegyeztethetőség ellenőrzésére. Ha a  műszaki összeegyeztethetőséget igazoló dokumentumok 
megszerzéséhez próbaüzemre van szükség, a  közlekedési hatóság ideiglenes engedélyt állít ki a  kérelmező 
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részére a  járműnek a hálózaton gyakorlati ellenőrzés céljából való használata tekintetében. A közlekedési hatóság 
intézkedéseket hoz a próbaüzemek végrehajtásának biztosítására.
(1b) A  kérelmet, valamint az  összes, a  kérelemre, a  vonatkozó eljárások állására és kimenetelére, a  fellebbezési 
tanács kéréseire és határozataira vonatkozó információt az  (EU)  2016/796 európai parlamenti és tanácsi rendelet 
12. cikkében említett egyablakos információs és kommunikációs rendszeren keresztül kell benyújtani.
(1c) Ha a  vasúti jármű alkalmazási területe Magyarország területére korlátozódik, a  forgalombahozatali 
járműengedély megadása iránti eljárást a kérelmező kérelmére a közlekedési hatóság folytatja le.
(1d) Azon meglévő járművek felújítása vagy korszerűsítése esetén, amelyek már rendelkeznek forgalombahozatali 
járműengedéllyel, új forgalombahozatali járműengedélyre van szükség, ha:
a) olyan mértékű változás következik be az ÁME-kben és a nemzeti szabályokban a vasúti jármű és az alkalmazási 
terület közötti műszaki összeegyeztethetőség ellenőrzésére meghatározott paraméterek értékeiben, hogy kívül 
esnek az ÁME-kben vagy a nemzeti szabályokban meghatározott elfogadható tartományon;
b) a tervezett munkálatok negatív hatással lehetnek az érintett jármű általános biztonsági szintjére; vagy
c) a vonatkozó ÁME-k megkövetelik azt.
(1e) Ha a kérelmező egy már engedélyezett jármű alkalmazási területét ki kívánja terjeszteni, a további alkalmazási 
területtel kapcsolatban ki kell egészítenie a  dokumentációt. A  kérelmezőnek a  dokumentációt be kell nyújtania 
az Ügynökségnek, amely az eljárási szabályokat követve kiállítja az aktualizált engedélyt, amely már a kiterjesztett 
alkalmazási területre vonatkozik.
(1f ) Ha a kérelmező részére a (8) bekezdésnek megfelelően már kiállítottak járműengedélyt, és az adott tagállamon 
belül ki kívánja terjeszteni az alkalmazási területet, a további alkalmazási területtel kapcsolatban ki kell egészítenie 
a dokumentációt. A kérelmezőnek a dokumentációt be kell nyújtania a közlekedési hatóságnak, amely az eljárásokat 
követve kiállítja az aktualizált engedélyt, amely már a kiterjesztett alkalmazási területre vonatkozik.
(1g) Ha a  kérelmező a  vasúti járműre vonatkozó forgalombahozatali engedélyt kapott, a  vasúti jármű első 
használatát megelőzően a  közlekedési hatóság az  üzembentartó kérésére a  forgalombahozatali engedélyre 
vonatkozó adatokat a nemzeti vasúti járműnyilvántartásba bejegyzi.”

32. §  A Vtv. a 36/I. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:
„TÍPUSENGEDÉLY
36/J.  § (1) A  járművek típusengedélye iránti kérelmet, valamint az  összes, a  kérelemre, a  vonatkozó eljárások 
állására és kimenetelére, a  fellebbezési tanács kéréseire és határozataira vonatkozó információt az  (EU)  2016/796 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikkében említett egyablakos információs és kommunikációs rendszeren 
keresztül kell benyújtani.
(2) Ha a  vasúti járműtípus alkalmazási területe Magyarország területére korlátozódik, a  kérelmező kérelmére 
a típusengedély megadása iránti eljárást a közlekedési hatóság folytatja le.
(3) Ha az  Ügynökség vagy a  közlekedési hatóság forgalombahozatali járműengedélyt állít ki, ezzel egyidejűleg 
–  a  kérelmező kérésére – járműtípus-engedélyt is kiállít, amely a  járműnek ugyanarra az  alkalmazási területére 
vonatkozik.
(4) Ha változás következik be az  ÁME-k vagy a  nemzeti szabályok azon rendelkezéseiben, amelyek alapján 
a  járműtípus-engedélyt kiállították, az  adott ÁME vagy nemzeti szabály határozza meg, hogy a  már kiállított 
járműtípus-engedély hatályban marad, vagy azt meg kell újítani. Ha az  engedélyt meg kell újítani, az  Ügynökség 
vagy a közlekedési hatóság által végzett ellenőrzés a módosított szabályokra korlátozódik.
(5) A  közlekedési hatóság gondoskodik az  általa kiállított járműtípus-engedélyeknek az  (EU)  2016/797 európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 48. cikkében említett engedélyezett járműtípusok európai nyilvántartásában történő 
nyilvántartásba vételéről.
(6) A  valamely engedélyezett járműtípusnak megfelelő jármű vagy járműsorozat számára az  adott típusnak való 
megfelelőséget igazoló, a kérelmező által benyújtott nyilatkozat alapján az Ügynökség vagy a közlekedési hatóság 
további ellenőrzések nélkül kiállítja a forgalombahozatali járműengedélyt.”

33. §  A Vtv. 44/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  magyar állam tulajdonába és ingyenesen a  NIF Zrt. vagyonkezelésébe kerül a  44.  § (3)  bekezdés szerinti 
közérdekű és közcélú tevékenység folytatása érdekében a  NIF Zrt. által megvásárolt, kisajátított vagy egyéb 
jogcímen megszerzett földrészlet, ezeken a  földterületeken létrehozott vagy megszerzett vasúti pályahálózat 
működéséhez szükséges eszközök, a  vasútvonalak megállóhelyei megközelítésének fejlesztése és a  ráhordás 
feltételeinek javítása érdekében létrehozott parkolók és kapcsolódó létesítmények. A  vagyonkezelői jog ingatlan-



9226 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 206. szám 

nyilvántartásba történő bejegyzéséről a  NIF Zrt. gondoskodik. A  NIF Zrt. a  vagyonkezelői jog bejegyzésére 
vonatkozó ingatlanügyi hatósági határozatot annak kézhezvételét követően haladéktalanul megküldi a tulajdonosi 
joggyakorló részére.”

34. § (1) A Vtv. 46. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  NIF Zrt. és a  NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a  továbbiakban: NISZ Zrt.), mint 
GSM-R fejlesztők a  magyar állam és a  GYSEV Zrt. tulajdonában álló vasúti pályahálózat részét képező GSM-R 
rendszerhálózat tekintetében központi költségvetési és európai uniós támogatásból építtetői, létesítési feladatokat 
láthat el – a fejlesztési közreműködő mellett – a magyar állam javára eljárva. A GSM-R rendszerhálózat megvalósítása 
fontos közérdekű és közcélú tevékenység.”

 (2) A Vtv. 46. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  létesített – a  magyar állam vagy a  GYSEV Zrt. tulajdonában álló vasúti pályahálózat tartozékát képező  – 
GSM-R rendszerhálózat és annak tartozékai e törvény erejénél fogva a magyar állam tulajdonába kerülnek. A vasúti 
pályahálózat tartozékaként a  GSM-R rendszerhálózat és tartozékai a  beruházásnak a  – számvitelről szóló törvény 
szerinti – megvalósulásakor a vasúti pályahálózat tulajdonosának, vagyonkezelőjének, vagy vagyonműködtetőjének 
nyilvántartásában kerülnek aktiválásra, a beruházásnak a GSM-R fejlesztő nyilvántartásaiból – az elszámolásra kapott 
forrásokkal szemben – történő kivezetésével egyidejűleg.”

35. §  A Vtv. 79/B. § (1) bekezdése a következő j)–l) ponttal egészül ki:
(A kapacitásfoglalásra jogosult, a  hozzáférésre jogosult vagy a  nem független pályahálózat-működtető a  vasúti 
igazgatási szervnél jogvitás eljárás megindítását kérelmezheti, ha álláspontja szerint:)
„j) a  pályahálózat-működtetőnek a  forgalomirányítással kapcsolatos valamely döntése ellentétes 
a megkülönböztetéstől mentes eljárás követelményével,
k) a  pályahálózat-működtetőnek a  vasúti pályahálózat karbantartási, felújítási vagy fejlesztési munkáinak 
tervezésével kapcsolatos valamely döntése ellentétes a  megkülönböztetéstől mentes eljárás követelményével, 
e  törvényben, a  vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól szóló rendeletben vagy 
a Hálózati Üzletszabályzatban foglaltakkal, vagy
l) a  pályahálózat-működtető vagy a  VPSZ esetében a  11.  § (8)–(9)  bekezdésben, a  11/A.–11/C.  §-okban, vagy 
a  pályahálózat-működtető függetlenségi feltételeiről szóló miniszteri rendeletben foglalt valamely kötelezettség 
nem teljesül.”

36. § (1) A Vtv. 80. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közlekedési hatóság feladat- és hatáskörébe tartozik:)
„b) – ha a  vállalkozó vasúti társaság szolgáltatási területe Magyarország területére korlátozódik, és a  vállalkozó 
vasúti társaság a  közlekedési hatóság eljárását kérelmezte – az  egységes biztonsági tanúsítvány, valamint 
a  vasútbiztonsági engedély kiállítása, meghosszabbítása, módosítása, visszavonása, valamint az  abban foglalt 
feltételek teljesítésének ellenőrzése,”

 (2) A Vtv. 80. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közlekedési hatóság feladat- és hatáskörébe tartozik:)
„g) a biztonsági keretszabályok érvényesítése és fejlesztése, a nemzeti szabályok érvényesítése és érvényesülésének 
figyelemmel kísérése, azok módosítására vonatkozó javaslat kidolgozása, a nem jogszabályban kihirdetett nemzeti 
szabályok jóváhagyása,”

 (3) A Vtv. 80. § (1) bekezdés i) és j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közlekedési hatóság feladat- és hatáskörébe tartozik:)
„i) az egységes biztonsági tanúsítvány megszerzéséhez szükséges tudnivalókról ingyenesen hozzáférhető útmutató 
készítése,
j) együttműködés és információcsere a más EGT-államokban működő vasútbiztonsági hatóságokkal döntéshozatali 
kritériumaik uniós szintű harmonizálása érdekében, elsősorban az Ügynökség által létrehozott hálózaton belül,”

 (4) A Vtv. 80. § (1) bekezdés p) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közlekedési hatóság feladat- és hatáskörébe tartozik:)
„p) a vasúti járművek – e törvényben foglaltak szerinti – forgalomba hozatalának engedélyezése, típusengedélyek 
kiadása,”
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 (5) A Vtv. 80. § (1) bekezdés t) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő u) és v) ponttal egészül ki:
(A közlekedési hatóság feladat- és hatáskörébe tartozik:)
„t) együttműködés az  Ügynökséggel a  forgalombahozatali járműengedélyeknek az  (EU) 2016/797 európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 21.  cikke (5)  bekezdésének megfelelően, vagy jármű-típusengedélyeknek 
az  (EU)  2016/797 európai parlamenti és tanácsi irányelv 24.  cikkének megfelelően történő kiállításában, 
megújításában, módosításában és visszavonásában, valamint az  (EU) 2016/798 európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 10.  cikk (5)  bekezdése szerinti egységes biztonsági tanúsítványok kiállításában, megújításában, 
módosításában és visszavonásában, valamint az ÁME-k kidolgozásában és felülvizsgálatában,
u) a vasúti járművezetők munkaidejére, vezetési idejére és pihenőidejére vonatkozó szabályok betartásának vasúti 
közlekedésbiztonsági szempontból történő ellenőrzése,
v) mindazon feladatok ellátása, amelyeket törvény vagy kormányrendelet feladatkörébe utal.”

 (6) A Vtv. 80/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  közlekedési hatóság ügyintézési határideje a  kérelemre indult, a  80.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontjában 
meghatározott engedélyezési eljárásokban, és az  ellenőrzési eljárásokban két hónap. A  vasúti pálya létesítésével, 
korszerűsítésével, átalakításával, használatbavételével, az  egységes biztonsági tanúsítvánnyal, a  vasútbiztonsági 
engedéllyel, valamint a  vasúti járművek forgalomba hozatalának engedélyezésével, típusengedélyezésével 
összefüggő hatósági eljárások ügyintézési határideje négy hónap. A  vasúti szakhatósági eljárás ügyintézési 
határideje huszonegy nap.”

 (7) A Vtv. 80/A. §-a a következő (3b) és (3c) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) A  vasúti pálya létesítésével, korszerűsítésével, átalakításával, használatbavételével, az  egységes 
biztonsági tanúsítvánnyal, a  vasútbiztonsági engedéllyel, valamint a  vasúti járművek forgalomba hozatalának 
engedélyezésével, típusengedélyezésével összefüggő hatósági eljárások tekintetében a  közlekedési hatóság 
a kérelem beérkezését követő egy hónapon belül tájékoztatja a kérelmezőt arról, hogy a dokumentáció hiánytalan 
vagy hiánypótlás keretében – határidő tűzésével – felhívja a  kérelmezőt a  megfelelő kiegészítő információk 
benyújtására.
(3c) Az  ügyintézési határidő azt a  napot követő napon kezdődik, amikor a  kérelmező a  döntés meghozatalához 
szükséges valamennyi lényeges információt a  közlekedési hatóság rendelkezésre bocsátja. A  közlekedési 
hatóság a  kérelem beérkezésétől számított tizenöt napon belül értesíti az  ügyfeleket és az  érdekelteket az  eljárás 
megindításáról.”

37. § (1) A Vtv. 80/E. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az  ügyfél a  vasúti közlekedési hatóság egységes biztonsági tanúsítvánnyal, jármű forgalomba hozatali 
engedélyezési eljárásai esetén, a  döntés közlésétől számított egy hónapon belül kérheti annak felülvizsgálatát. 
A  közlekedési hatóság két hónapon belül dönt a  kérelemről, amelynek keretében megerősítheti vagy 
megváltoztathatja döntését. Ha a  közlekedési hatóság az  ügyfél kérelme alapján az  elutasító döntését 
megerősítette, az ügyfél a döntés ellen fellebbezéssel élhet.”

 (2) A Vtv. 80/E. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  közlekedési hatóságon belül a  megfelelőségértékelő szervezet kijelölési és bejelentési eljárása során nem 
dönthet a kijelölésről és a bejelentésről az, aki a megfelelőségértékelő szervezet értékelését végezte.”

38. §  A Vtv. a 80/F. §-át követően a következő alcímmel egészül ki:
„A KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓ VASÚTI ÜGYNÖKSÉGÉVEL
80/G. § (1) A közlekedési hatóság az Ügynökséggel az (EU) 2016/796 európai parlamenti és tanácsi rendelet 76. cikke 
szerinti együttműködési megállapodást köt.
(2) Az együttműködési megállapodás lehet egyedi vagy keretmegállapodás.
(3) Az együttműködési megállapodás tartalmazza a célok teljesítéséhez szükséges feladatok és feltételek részletes 
leírását, az alkalmazandó határidőket, valamint a kérelmezők által fizetendő díjak felosztásának módját.
(4) A  kérelmezőre háruló adminisztratív terhek és költségek csökkentése érdekében az  együttműködési 
megállapodás egyedi együttműködési rendelkezéseket is tartalmazhat azokra a  pályahálózatokra, amelyeknél 
földrajzi vagy történelmi okokból speciális szakértelemre van szükség.
(5) Ha a (4) bekezdés szerinti pályahálózatok el vannak zárva az országos vasúti pályahálózattól, az együttműködési 
megállapodás lehetővé teheti az  Ügynökség feladatainak a  közlekedési hatóságra való átruházását, amennyiben 
ez a források hatékony és arányos kiosztásához szükséges.”
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39. §  A Vtv. a következő 87/I. §-sal egészül ki:
„87/I. § (1) A 2020. június 16. napjáig kiadott vasútbiztonsági tanúsítványok az időbeni hatályuk lejártáig hatályban 
maradnak.
(2) A  járműveknek 2020. június 16. napjáig kibocsátott üzembehelyezési engedélyei, valamint minden egyéb 
olyan engedély, amelyet 2016. június 15. napja előtt adtak meg – a  nemzetközi megállapodások, és ezen belül is 
különösen a  RIC (Regolamento Internazionale Carrozze) és a  RIV (Regolamento Internazionale Veicoli) alapján 
megadott engedélyeket is ideértve – továbbra is érvényben maradnak a kibocsátásuk feltételeinek megfelelően.
(3) A  (2)  bekezdés szerinti üzembehelyezési engedéllyel rendelkező járművek számára új forgalombahozatali 
járműengedélyt kell kiállítani annak céljából, hogy üzemelhessenek egy vagy több olyan hálózaton, amelyre még 
nem vonatkozik az  engedélyük. Az  említett további hálózatokon történő forgalomba hozatalra az  (EU) 2016/797 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 21. cikke vonatkozik.
(4) 2031. június 16. napjáig az Ügynökség általi, az (EU) 2016/797 európai parlamenti és tanácsi irányelv 19. cikkben 
említett előzetes engedélyezésre vonatkozó kötelezettség nem vonatkozik a  2016. június 15. napját megelőzően 
aláírt szerződésekben foglalt opciókra, még abban az  esetben sem, ha azokkal 2016. június 15. napját követően 
élnek.”

40. § (1) A Vtv. 88. § (1) bekezdése a következő 19–21. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„19. a vasút-villamosra alkalmazandó engedélyezési eljárások eljárásjogi szabályait,
20. a  vasúti járművek forgalomba hozatalának engedélyezésével, típus engedélyezésével kapcsolatos eljárások 
eljárásjogi szabályait,
21. az  egységes biztonsági tanúsítvánnyal és a  vasútbiztonsági engedéllyel összefüggő eljárások eljárásjogi 
szabályait”
(rendeletben állapítsa meg.)

 (2) A Vtv. 88. § (2) bekezdés 8. és 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„8. a vasúti igazgatási szerv, valamint a közlekedési hatóság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak körét 
és mértékét, valamint az  azok megfizetésére vonatkozó anyagi jogi, továbbá a  közlekedési hatóság és az  egyes 
eljárásokban közreműködők közötti megosztására vonatkozó részletes szabályokat, valamint az  Ügynökség 
eljárásába bevont közlekedési hatóság nemzeti óradíját az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben,
9. a  vasúti járművek forgalomba hozatalának engedélyezésével, típus engedélyezésével kapcsolatos eljárások 
anyagi jogi szabályait,”
(rendeletben állapítsa meg.)

 (3) A Vtv. 88. § (2) bekezdés 32. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„32. a  vasút-villamosra vonatkozó műszaki előírásokat, a  vasút-villamos üzemeltetésére, a  vasút-villamosokra 
alkalmazandó engedélyezési eljárásokra, továbbá a  vasút-villamos közlekedése esetén követendő forgalmi 
szabályokra és azok hatósági jóváhagyására vonatkozó anyagi jogi szabályokat, valamint a  vasút-villamos 
pályahálózat üzemeltetésére és forgalomirányítására vonatkozó anyagi jogi szabályokat,”
(rendeletben állapítsa meg.)

 (4) A Vtv. 88. § (2) bekezdése a következő 40. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„40. a  kockázatértékelő szervezetekkel szembeni – ideértve a  felelősségbiztosítás mértékét, továbbá a  szakmai 
képzettségi és szakmai gyakorlati – követelményeket”
(rendeletben állapítsa meg.)

41. § (1) A Vtv. 89. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„a) a  vasútbiztonságról szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/798 európai parlamenti és tanácsi irányelv, az  irányelv 
3. cikk 10–14. pontjai, 20–26. cikkei valamint I. melléklete kivételével;”

 (2) A Vtv. 89. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„d) a vasúti rendszer Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/797 európai 
parlamenti és tanácsi irányelv;”
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 (3) A Vtv. 89. § (2) bekezdése a következő i)–j) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg:)
„i) az  Európai Unió Vasúti Ügynökségéről és a  881/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2016. május 11-i (EU) 2016/796 európai parlamenti és tanácsi rendelet,
j) a  2012/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 11.  cikke szerinti gazdasági egyensúlyra irányuló vizsgálat 
alkalmazására vonatkozó eljárás és kritériumok megállapításáról szóló, 2018. november 20-i (EU) 2018/1795 
bizottsági végrehajtási rendelet 11. cikkének (3) bekezdése.”

42. §  A Vtv.
 1. 2.  § 1.  pont 1.10.  alpontjában az  „A transzeurópai hagyományos és nagy sebességű vasúti rendszerben 

a  vasúti jármű az  Átjárhatósági Műszaki Előírások szerinti egy vagy több alrendszerből vagy ezen 
alrendszerek egy vagy több részéből áll” szövegrész helyébe az „Az uniós vasúti rendszerben a vasúti jármű 
egy vagy több strukturális és funkcionális alrendszerből áll” szöveg,

 2. 2.  § 2.  pont 2.19.  alpontjában és a  88.  § (2)  bekezdés 28.  pontjában az  „üzembehelyezési engedéllyel” 
szövegrész helyébe a „forgalombahozatali járműengedéllyel” szöveg,

 3. 9/C.  § (3)  bekezdésében a  „vasútbiztonsági tanúsítvánnyal” szövegrész helyébe az  „egységes biztonsági 
tanúsítvánnyal” szöveg,

 4. 9/D.  §-ában az  „Európai Vasúti Ügynökséget” szövegrész helyébe az  „Európai Unió Vasúti Ügynökségét 
(a továbbiakban: Ügynökség)” szöveg,

 5. 10.  § (1)  bekezdés c)  pontjában az „üzembe helyezéséhez” szövegrész helyébe a „forgalomba hozatalához” 
szöveg,

 6. 32/A.  § (3)  bekezdésében a  „Vasútbiztonsági tanúsítvány” szövegrész helyébe az  „Egységes biztonsági 
tanúsítvány” szöveg,

 7. 32/A. § (4) bekezdés b) pontjában az „a vasútbiztonsági tanúsítványban” szövegrész helyébe a „az egységes 
biztonsági tanúsítványban” szöveg,

 8. 32/A.  § (6)  bekezdésében a „vasútbiztonsági tanúsítványokról” szövegrész helyébe az „egységes biztonsági 
tanúsítványokról” szöveg,

 9. 35.  § (5a)  bekezdés c) és f )  pontjában a „vasútbiztonsági tanúsítványa” szövegrész helyébe az „egységes 
biztonsági tanúsítványa” szöveg,

10. 35.  § (8)  bekezdésben az  „A vasútbiztonsági tanúsítvánnyal, kiegészítő vasútbiztonsági tanúsítvánnyal” 
szövegrész helyébe az „Az egységes biztonsági tanúsítvánnyal” szöveg,

11. 35.  § (8)  bekezdés a)  pontjában a  „vasútbiztonsági tanúsítvánnyal” szövegrész helyébe az  „egységes 
biztonsági tanúsítvánnyal” szöveg,

12. 36/I. § (3) bekezdésében az „az üzembe helyezés” szövegrész helyébe az „a forgalomba hozatal” szöveg,
13. 36/I. § (4) bekezdésében az „Az üzembe helyezés” szövegrész helyébe az „A forgalomba hozatal” szöveg,
14. 36/I.  § (5)  bekezdés a)  pontjában a  „típus- vagy üzembehelyezési engedéllyel” szövegrész helyébe 

a „típusengedéllyel vagy forgalombahozatali járműengedéllyel” szöveg,
15. 44.  § (3)  bekezdésében a  „NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság 

(a továbbiakban: NIF Zrt.)” szövegrész helyébe a „NIF Zrt.” szöveg,
16. 78. § (3) bekezdésében a „18” szövegrész helyébe a „19” szöveg,
17. 79/A.  § (1)  bekezdésében az „Európai Unió Vasúti Ügynökségével” szövegrész helyébe az „Ügynökséggel” 

szöveg,
18. 79/B. § (2) bekezdésében a „d)–i)” szövegrész helyébe a „d)–l)” szöveg,
19. 80.  § (1)  bekezdés r)  pontjában az  „üzembe helyezésére” szövegrész helyébe a  „forgalomba hozatalára” 

szöveg,
20. 80. § (2) bekezdésében az „Európai Vasúti Ügynökségnek” szövegrész helyébe az „Ügynökségnek” szöveg,
21. 80.  § (3)  bekezdésében az „a vasúti járművek üzembehelyezése” szövegrész helyébe az „a vasúti járművek 

forgalomba hozatali” szöveg,
22. 81. § (9) bekezdésében az „a vasútbiztonsági tanúsítvánnyal (kiegészítő tanúsítvánnyal)” szövegrész helyébe 

az „az egységes biztonsági tanúsítvánnyal” szöveg,
23. 81. § (9) bekezdés a) pontjában az „a vasútbiztonsági tanúsítvánnyal (kiegészítő vasútbiztonsági tanúsítvány)” 

szövegrész helyébe az „az egységes biztonsági tanúsítvánnyal” szöveg,
24. 81. § (16a) bekezdés c) pontjában a „vasútbiztonsági tanúsítvány” szövegrész helyébe az „egységes biztonsági 

tanúsítvány” szöveg,
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25. 84/A. § (2) bekezdésében, a 85. § (1) bekezdésében, a 85/C. § (1) bekezdésében, a 85/F. § (1) bekezdésében 
és a  85/O.  §-ában az „a vasútbiztonsági tanúsítványra és engedélyre” szövegrész helyébe az „az egységes 
biztonsági tanúsítványra és vasútbiztonsági engedélyre” szöveg,

26. 88.  § (1)  bekezdésének 5.  pontjában a „nem független pályahálózat-működtető között fennálló jogviszony 
feltételeit, ideértve az e szolgáltatások ellenértékeként a nem független pályahálózat-működtető” szövegrész 
helyébe a  „pályahálózat-működtető között fennálló jogviszony feltételeit, ideértve az  e  szolgáltatások 
ellenértékeként a pályahálózat-működtető” szöveg,

27. 88. § (1) bekezdésének 6. pontjában a „vizsgaközpont” szövegrész helyébe a „vizsgaközpont, valamint vasúti 
képzési módszertani központ” szöveg,

28. 88.  § (2)  bekezdés 3.  pontjában az „a vasútbiztonsági tanúsítványra” szövegrész helyébe az „az egységes 
biztonsági tanúsítványra” szöveg

lép.

43. §  Hatályát veszti a Vtv.
a) 2. § 6. pont 6.3. alpontja,
b) 35. § (5a) bekezdés d) pontja,
c) 79/B. § (1) bekezdés h) pontjában a „vagy” szövegrész,
d) 80/E. § (1) és (2) bekezdése, valamint (5) bekezdése,
e) 87/D. § (2) bekezdése,
f ) 89. § (1) bekezdés e) pontja.

9. A légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai 
vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény módosítása

44. §  A légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi 
CLXXXIV. törvény (a továbbiakban: Kbvt.) 3. § (7) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(A közlekedésbiztonsági szerv független minden olyan személytől és szervezettől, akinek vagy amelynek érdekei 
a kivizsgáló szervezet feladataival ütköznek, így különösen:)
„j) az Európai Unió Vasúti Ügynökségétől.”

45. § (1) A Kbvt. 7. § (1) bekezdés f ) pontja a következő fe) alponttal egészül ki:
(A közlekedésbiztonsági szerv:
a közlekedési balesetek és az egyéb közlekedési események megelőzése érdekében biztonsági ajánlást tesz)
„fe) súlyos vasúti baleset, vasúti baleset és váratlan vasúti esemény esetén – amennyiben az  ajánlás jellege miatt 
ez szükséges – az Ügynökségének;”

 (2) A Kbvt. 7. § (1) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:
(A közlekedésbiztonsági szerv:)
„o) az  Európai Unió más tagállamainak vasúti kivizsgáló szervezeteivel együttműködve részt vesz egy vasúti 
szakértői értékelő program kialakításában, és bekapcsolódik abba saját hatékonyságának és függetlenségének 
nyomon követése érdekében.”

46. §  A Kbvt. 10/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Súlyos vasúti baleset esetén – valamint, ha a  közlekedésbiztonsági szerv úgy dönt, hogy vasúti balesettel 
vagy váratlan vasúti eseménnyel kapcsolatban szakmai vizsgálatot indít – a  közlekedésbiztonsági szerv vezetője 
a szakmai vizsgálat megindításáról szóló döntés meghozatalát követő egy héten belül tájékoztatja az Európai Unió 
Vasúti Ügynökségét. A  tájékoztatás tartalmazza a  baleset dátumát, idejét és helyét, valamint annak jellegét és 
következményeit a halálos áldozatok, személyi sérülések és anyagi károk tekintetében.”

47. §  A Kbvt. 14/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14/A. § Vasúti baleset vagy esemény bekövetkezése esetén a biztonsági ajánlások címzettjeit, a vasúti közlekedési 
hatóságot, az  Európai Unió Vasúti Ügynökségét, a  balesetben vagy eseményben érintett mentőszolgálatokat, 
a  megsérült vagyontárgyak tulajdonosait, a  gyártókat, az  érintett szolgáltatások igénybevevőinek képviselőit és 
a  munkavállalók képviselőit igény esetén tájékoztatni kell a  vizsgálat folyamatáról, és lehetőséget kell biztosítani 
arra, hogy a  tájékoztatás kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban ismertessék álláspontjukat és 
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véleményüket a  vizsgálattal kapcsolatban, valamint megjegyzést tegyenek a  zárójelentés-tervezetben szereplő 
információkra.”

48. §  A Kbvt. 15. § (2a) bekezdése a következő c)–e) ponttal egészül ki:
[A (2) bekezdésben foglaltakon kívül meghatalmazott képviselőt delegálhat továbbá]
„c) annak az  EU tagállamnak a  kivizsgáló szerve, amely a  súlyos vasúti balesetben, a  vasúti balesetben és 
a  váratlan vasúti eseményben érintett vállalkozó vasúti társaság letelepedési helyének minősül és működését ott 
engedélyezték,
d) annak az  EU tagállamnak a  kivizsgáló szerve, amelyben a  súlyos vasúti balesetben, a  vasúti balesetben és 
a váratlan vasúti eseményben érintett vasúti járművet nyilvántartásba vették, vagy
e) annak az EU tagállamnak a kivizsgáló szerve, amelynek a területén a súlyos vasúti balesetben, a vasúti balesetben 
és a váratlan vasúti eseményben érintett vasúti jármű karbantartására sor került.”

49. §  A Kbvt. 23. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a törvény a következő uniós aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„c) a 22. § (1) bekezdés a) pontjában adott felhatalmazások alapján kiadott rendeletekkel együtt a vasútbiztonságról 
szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/798 európai parlamenti és tanácsi irányelv 3.  cikk 10–14.  pontjai, 20–26.  cikkei 
valamint I. melléklete;”

50. §  A Kbvt.
a) 2.  § l)  pontjában az  „a vonatok üzemeltetését és az  üzemeltetés” szövegrész helyébe az  „a vasúti 

tevékenységek” szöveg,
b) 3. § (4) bekezdésében az „Európai Vasúti Ügynökség” szövegrész helyébe az „Európai Unió Vasúti Ügynöksége 

(a továbbiakban: az Ügynökség)” szöveg,
c) 5.  § (1)  bekezdésben az „a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényt” szövegrész 

helyébe az „az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényt” szöveg,
d) 9. § (1) bekezdésben az „akadályozva” szövegrész helyébe az „akadályozva, az esemény vizsgálatára jogosult 

más hatóságokkal egyidejűleg is” szöveg,
e) 14. §-ában a „folyamatáról” szövegrész helyébe a „folyamatáról kérésükre” szöveg,
f ) 15. § (2b) bekezdés a) pontjában a „roncsokat” szövegrész helyébe a „roncsokat, és részt venni a bizonyítékok 

összegyűjtésében” szöveg,
g) 16.  § (6)  bekezdésében az  „Európai Vasúti Ügynökségnek” szövegrész helyébe az  „Európai Unió Vasúti 

Ügynökségének” szöveg,
h) 19.  § (2)  bekezdésében az  „Európai Vasúti Ügynökséget” szövegrész helyébe az  „Európai Unió Vasúti 

Ügynökségét” szöveg
lép.

51. §  Hatályát veszti a Kbvt. 9. § (1) bekezdés a) pontjában a „– az esemény vizsgálatára külön jogszabály alapján jogosult 
más hatóságokkal egyidejűleg is –” szövegrész.

10. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról 
és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosítása

52. §  A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ngt.) 2. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Közlekedési infrastruktúra-beruházás megvalósítása során az  építtető kérelmére a  hatóság köteles lefolytatni 
azt az Étv. szerinti, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerinti előzetes vizsgálati 
eljárást és környezeti hatásvizsgálati engedélyezési, valamint a már kiadott engedély módosítására irányuló eljárást 
is, ha az adott tevékenységre vonatkozóan jogszabály már nem ír elő engedélyt. Ilyen esetben az engedélyezésre 
vonatkozó korábbi – a hatályvesztésüket megelőző napon hatályos – jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.”
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53. §  Az Ngt. 3. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ügyintézési határidő:)
„a) a  környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerinti előzetes vizsgálati eljárás esetén az  ott 
meghatározott határidő, környezeti hatásvizsgálati eljárás esetén hatvan nap,”

54. §  Az Ngt. 6/G. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közlekedési infrastruktúra-beruházás során
a) az építési engedélyezés és a vízjogi létesítési engedélyezés iránti kérelem nem utasítható el,
b) a  megindult építési engedélyezési eljárás és a  vízjogi létesítési engedélyezési eljárás nem szüntethető meg, 
továbbá
c) az építési engedélyezési eljárás és a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás nem függeszthető fel
arra tekintettel, hogy a környezetvédelmi engedéllyel szemben közigazgatási per van folyamatban.
(2) A közlekedési infrastruktúra-beruházás során
a) az építési engedélyezés és a vízjogi létesítési engedélyezés iránti kérelem nem utasítható el,
b) a megindult építési engedélyezési eljárás és a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás nem szüntethető meg
arra tekintettel, hogy az  építési vagy a  vízjogi létesítési engedély alapját képező környezetvédelmi engedélyezés 
iránti eljárás van folyamatban. Az  építési engedélyezési eljárást és a  vízjogi létesítési engedélyezési eljárást 
a határozathozatal előtt a környezetvédelmi engedély kiadását követő nyolcadik napig a hatóság felfüggeszti.”

55. §  Az Ngt. 6/L. § (9)–(10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A (3) és (4) bekezdés szerinti használati korlátozással bekövetkező akadályoztatás (az ingatlannak közút céljára 
történő rendelkezésre tartása) miatt a  tulajdonos (haszonélvező) javára az  akadályoztatás időtartamára, jellegére, 
az akadályoztatást megelőző, tulajdonos (haszonélvező) általi tényleges használat mértékére figyelemmel egyszeri 
kártalanítást kell fizetni. Ha az  ingatlan közút céljára történő megszerzése adásvétellel történik, a  kártalanítás 
az építtető és a tulajdonos (haszonélvező) közötti megállapodás tárgya, azt a kisajátítás esetén pedig a kisajátítási 
kártalanítás összegének megállapítása során, a  kisajátítással kapcsolatos esetleges értékveszteség körében kell 
figyelembe venni.
(10) A  (9)  bekezdés szerinti kártalanítást adásvételi szerződés vagy kisajátítási eljárás hiányában a  tulajdonos 
kérelmére a fővárosi vagy a megyei kormányhivatal állapítja meg. A kártalanítás megállapítására vonatkozó eljárásra 
a  kisajátítási eljárás szabályait kell alkalmazni. Amennyiben az  ingatlan megvásárlására, kisajátítására az  egyszeri 
kártalanítás megállapítását és kifizetését követően sor kerül, úgy a vételár, kártalanítási összeg meghatározása során 
az ingatlan – (3) bekezdés szerinti tilalom és (4) bekezdés szerinti használati korlátozás figyelmen kívül hagyásával 
megállapított – forgalmi értékéből az egyszeri kártalanítás összegét le kell vonni.”

11. A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló  
2006. évi CXXXIII. törvény módosítása

56. §  A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII.  törvény 
3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.  § A fővárosi önkormányzatot és a  kerületi önkormányzatokat a  2.  § alapján osztottan megillető bevételekből 
a  fővárosi önkormányzatot 54%, a  kerületi önkormányzatokat együttesen 46% részesedés illeti meg. A  fővárosi 
önkormányzat az  őt megillető 54%-ból a  helyi iparűzési adó részesedésének összegét elsőként a  helyi közösségi 
közlekedési feladat ellátására köteles fordítani.”

12. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény módosítása

57. §  A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009.  évi LXII.  törvény 45.  § (2)  bekezdésében a  „kivonja 
a  forgalomból” szövegrész helyébe a  „kivonja a  forgalomból, vagy az  ideiglenes rendszámtáblát visszavonja” 
szöveg lép.
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13. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

58. §  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.  évi CLXXXIX.  törvény 13.  §-a a  következő (3)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(3) Az  (1)  bekezdés 18.  pontja szerinti helyi közösségi közlekedési feladatellátás forrása helyi önkormányzatnál 
a  helyi iparűzési adóból származó bevétel, a  fővárosi önkormányzat esetében elsőként a  külön törvény alapján 
a fővárosi önkormányzatot osztottan megillető adóbevétel.”

59. §  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.  évi CLXXXIX.  törvény 112.  §-a a  következő (1a)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(1a) A  helyi önkormányzatok helyi közösségi közlekedési feladatellátásának forrása a  fővárosi önkormányzat 
esetében elsőként a  külön törvény alapján fővárosi önkormányzatot osztottan megillető adóbevétel, más 
önkormányzatnál pedig a  helyi iparűzési adóból származó bevétel. A  helyi iparűzési adóbevételből a  közösségi 
közlekedési feladat ellátási összegén felüli bevétel különösen a  települési önkormányzat képviselő-testületének 
hatáskörébe tartozó szociális ellátások finanszírozására használható fel.”

14. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosítása

60. §  A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012.  évi XLI.  törvény (a  továbbiakban: Sztv.) 2.  §-a a  következő 
42–45. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„42. autóbusz-állomás: a 181/2011/EU rendelet 3. cikk m) pontjában meghatározott autóbusz-állomás;
43. autóbusz-megállóhely: a 181/2011/EU rendelet 3. cikk n) pontjában meghatározott autóbusz-megálló;
44. autóbusz-állomás üzemeltető szerv: az autóbusz-állomás ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett tulajdonosa, vagy 
a  tulajdonos többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság, vagy az  autóbusz-állomás üzemeltetésre alapított 
költségvetési szerv, vagy a  tulajdonossal az  üzemeltetésre vonatkozóan megállapodást kötő személyszállítási 
közszolgáltatást nyújtó szolgáltató vagy más gazdasági társaság;
45. autóbusz-megállóhely üzemeltető szerv: az  út közúti közlekedésről szóló törvény szerinti kezelője, a  közút 
területén kívül elhelyezkedő autóbusz-megállóhelyek kivételével, ahol az  autóbusz-megállóhely üzemeltetője 
az  autóbusz-megállóhely ingatlannyilvántartásban feltüntetett tulajdonosa vagy az  üzemeltetésre vonatkozóan 
megállapodást kötő személyszállítási közszolgáltatást nyújtó szolgáltató vagy más gazdasági társaság.”

61. §  Az Sztv. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  közforgalmú személyszállítási szolgáltatást, a  különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatást, 
valamint a  különjárati személyszállítást végző közlekedési szolgáltatók, valamint a  személyszállítási szolgáltatási 
tevékenység végzéséhez szükséges autóbusz-állomások, autóbusz-megállóhelyek, valamint egyéb utasforgalmi 
létesítmények üzemeltetői kötelesek a  személyszállítási szolgáltatási tevékenységek hatékony ellátása érdekében 
egymással együttműködni. Ennek keretében az üzemeltető – amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik – 
legfeljebb a  fenntartás és az  üzemeltetés költségeit, az  értékcsökkenést és a  tőkemegtérülés alapján számított 
nyereséget magában foglaló önköltség fejében az  egyenlő elbánás elve mellett, erre irányuló szerződés alapján, 
a  személyszállítási közszolgáltatást nyújtó szolgáltatók elsőbbségének a  biztosításával, a  biztonságos közlekedés 
feltételeinek figyelembevételével köteles hozzáférést biztosítani
a) a  közforgalmú személyszállítási szolgáltatást igénybe vevő utasok kiszolgálásához közvetlenül kapcsolódó 
szolgáltatásokhoz, így az utasok fel- és leszállásához, utazási okmány vásárlásához, az utastájékoztatási rendszerhez, 
a várakozást szolgáló és a szociális létesítményekhez és
b) a  közforgalmú közlekedési szolgáltatások nyújtásához szükséges autóbusz-állomásokhoz, autóbusz-
megállóhelyekhez, valamint egyéb utasforgalmi létesítményekhez
más személyszállítási szolgáltatást nyújtó szolgáltatók számára.”

62. §  Az Sztv. a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A.  § (1) A  3.  §-ban meghatározott együttműködési kötelezettség alapján az  autóbusz-állomás, autóbusz-
megállóhely üzemeltetője köteles az általa üzemeltetett autóbusz-állomás és autóbusz-megállóhely hozzáférésére 
vonatkozó előírásokat honlapján hozzáférési szabályzatban közzétenni.
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(2) A hozzáférési szabályzat legalább a következőket tartalmazza:
a) a nyújtott szolgáltatás helyszíne, kapacitása, leírása,
b) a szolgáltatás műszaki, technikai jellemzői,
c) a szolgáltatás díja.
(3) Az  autóbuszos hatóság ellenőrzi az  (1)–(2)  bekezdésben foglaltak megtartását és a  hozzáférési szabályzat 
tartalmának helytállóságát, jogszerűségét.”

63. §  Az Sztv. 15. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  autóbuszos hatóság az  autóbuszos közúti személyszállítási szolgáltatást végző közlekedési szolgáltatókat, 
autóbusz-állomás és autóbusz-megállóhely üzemeltető szervet, valamint a  közlekedésszervezőt az  autóbusszal 
végzett közúti személyszállítási szolgáltatási piac felügyeletével kapcsolatos tevékenység ellátásához szükséges 
információk, adatok szolgáltatására kötelezheti.”

64. §  Az Sztv. 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  autóbuszos hatóság felügyeli az  autóbuszos személyszállítást igénybe vevő utasok jogaira vonatkozó 
jogszabályi rendelkezéseknek az  autóbuszos személyszállító szolgáltatók, az  autóbusz-állomást és az  autóbusz-
megállóhelyet üzemeltető szervek, valamint a  közlekedésszervezők általi megtartását. E  tevékenysége körében 
hivatalból ellenőrzi és elemzi a  181/2011/EU rendeletben, az  e  törvényben és az  autóbuszos személyszállítási 
szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, valamint a 181/2011/EU rendeletben 
foglaltak alóli mentességekre, a közúti személyszállítási üzletszabályzatra, továbbá annak jóváhagyására vonatkozó 
szabályokat meghatározó kormányrendeletben, az  autóbuszos személyszállító szolgáltatók személyszállítási 
üzletszabályzatában és a közlekedésszervezők személyszállítási üzletszabályzatában foglaltak megtartását.”

65. §  Az Sztv. 47. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  közszolgáltatási szerződés gazdasági egyensúlya veszélybe kerülésének megállapítása során a  vasúti 
igazgatási szerv a  2012/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 11.  cikke szerinti gazdasági egyensúlyra 
irányuló vizsgálat alkalmazására vonatkozó eljárás és kritériumok megállapításáról szóló, 2018. november 20-i 
(EU) 2018/1795 bizottsági végrehajtási rendelet alapján jár el.”

66. §  Az Sztv. 51. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A  47.  § (6)  bekezdésében foglaltaktól eltérően a  közszolgáltatási szerződés gazdasági egyensúlya veszélybe 
kerülésének megállapítása során a  vasúti igazgatási szerv az  új vasúti személyszállítási szolgáltatásokról szóló, 
2014.  augusztus 11-i 869/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet alapján jár el, ha a  2019. január 1. után 
beérkezett, a  2012/34/EU irányelv 38.  cikk (4)  bekezdésében említett, a  kérelmezni szándékozott személyszállítási 
szolgáltatásról szóló tájékoztatás alapján az új személyszállítási szolgáltatást 2020. december 12. előtt megkezdik.”

67. §  Az Sztv. 52. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következő rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:)
„g) a 2012/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikke szerinti gazdasági egyensúlyra irányuló vizsgálat 
alkalmazására vonatkozó eljárás és kritériumok megállapításáról szóló, 2018. november 20-i (EU)  2018/1795 
bizottsági végrehajtási rendelet.”

68. §  Az Sztv.
a) 15. § (3) bekezdésében az „a közlekedési hatóság” szövegrész helyébe az „az autóbuszos hatóság” szöveg,
b) 18.  § (3)  bekezdésében az  „az autóbuszos közlekedési hatóság” szövegrész helyébe az  „az autóbuszos 

hatóság” szöveg
lép.

15. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 
2013. évi LXVII. törvény módosítása

69. §  Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény 
26. § (3) bekezdés d) pontjában a „3 napig” szövegrész helyébe a „70 napig” szöveg lép.
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16. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása

70. §  Az adózás rendjéről szóló 2017.  évi CL.  törvény 88.  §-ában az  „az „E” és „P” betűjelű ideiglenes rendszámtábla 
kiadásáról” szövegrész helyébe az  „a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a  közúti közlekedési okmányok 
kiadásáról és visszavonásáról szóló kormányrendeletben meghatározott ideiglenes rendszámtábláról” szöveg lép.

17. Záró rendelkezések

71. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2020. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A  23.  § (1) és (3)–(5)  bekezdése, a  24–25.  §, a  27–29.  §, a  31.  § és 32.  §, a  36.  § (1) és (3)–(7)  bekezdése, a  37.  § 

(1) bekezdése, a 38. § és a 39. §, a 40. § (1)–(3) bekezdése, a 41. §, a 42. § 1–15., 17., 19–25. és 28. pontja, a 43. § a), b), 
d) és f ) pontja, valamint a 9. alcím 2020. június 16-án lép hatályba.

 (3) A 61. § és a 62. § 2020. július 1-jén lép hatályba.
 (4) A 3. alcím, az 5. alcím, a 7. alcím, a 12. alcím és a 16. alcím 2021. január 1-jén lép hatályba.

72. §  Az 58. § az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

73. § (1) A 3. §, a 4. § és az 5. § a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az  ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek 
és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről, a  715/2007/EK és az  595/2009/EK rendelet 
módosításáról, valamint a  2007/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/858 
európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

 (2) A 23. § (1) és (3)–(5) bekezdése, a 24–26. §, a 27–29. §, a 31. § és 32. §, a 36. §, a 37. §, a 38. § és a 39. §, a 40. §, 
a 41. §, a 42. § 1–15., 17., 19–25. és 27–28. pontja, a 43. § a), b), d) és f ) pontja, valamint a 9. alcím a vasúti rendszer 
Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/797 európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek, valamint a  vasútbiztonságról szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/798 európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 (3) Ez a törvény a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg:
a) az  Európai Unió Vasúti Ügynökségéről és a  881/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 

2016. május 11-i (EU) 2016/796 európai parlamenti és a tanácsi rendelet,
b) a  2012/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 11.  cikke szerinti gazdasági egyensúlyra irányuló 

vizsgálat alkalmazására vonatkozó eljárás és kritériumok megállapításáról szóló, 2018. november 20-i 
(EU) 2018/1795 bizottsági végrehajtási rendelet 11. cikkének (3) bekezdése.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 54/2019. (XII. 17.) OGY határozata
az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat módosításáról*

1. § (1) Az  egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a  továbbiakban: HHSZ) 1.  § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Országgyűlési képviselőcsoport (a  továbbiakban: képviselőcsoport) alakítására – a  2.  § (1)–(3)  bekezdésében 
meghatározottak szerint – a képviselők előző általános választásán országos pártlistát állító és mandátumot szerző 
ugyanazon párthoz tartozó képviselők jogosultak. A  képviselők előző általános választásán közös országos listát 
állító és mandátumot szerző pártokhoz tartozó képviselők – a 2. § (1) és (3) bekezdésének megfelelően – közös vagy 
önálló képviselőcsoport alakítására jogosultak.”

 (2) A HHSZ 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Azt a  képviselőt kell párthoz tartozónak tekinteni, aki párt jelöltjeként indult a  választáson. A  közös jelöltet 
a  választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 252.  § (3)  bekezdése vagy 253.  § (3)  bekezdése szerinti 
bejelentésben foglalt párt jelöltjének kell tekinteni.”

 (3) A HHSZ 1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A képviselőcsoport az (1) bekezdés szerinti párt nevével megegyezően nevezhető el. A közös képviselőcsoport 
elnevezése valamennyi részes párt nevét tartalmazza.”

2. §  A HHSZ 2. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  független és a  függetlenné vált képviselő megbízatása alatt képviselőcsoport megalakításában nem vehet 
részt és képviselőcsoporthoz nem csatlakozhat.”

3. §  A HHSZ 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az Országgyűlés tisztségviselője, bizottság tisztségviselője vagy tagja az (1) bekezdésben meghatározott feltétel 
bekövetkeztétől a  képviselőcsoportja megszűnésének (3)  bekezdés szerinti bejelentéséig vagy hivatalból történő 
megállapításáig tisztségéből, bizottsági tagságából adódó jogait nem gyakorolhatja.”

4. §  A HHSZ 8.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, és a  HHSZ 8.  §-a a  következő (1a)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(1) A választással kapcsolatos beszámolók elhangzására a napirendben biztosított időtartam nem lehet kevesebb 
öt-öt percnél.
(1a) A választással kapcsolatos beszámolók elhangzása után a korelnök és a korjegyzők − mint mandátumvizsgáló 
testület − a választási bizottságok jegyzőkönyvei, a képviselőknek és a nemzetiségi szószólóknak (a továbbiakban: 
szószóló) a jelöltség elfogadására és az összeférhetetlenség hiányára vonatkozó nyilatkozatai, valamint az országos 
listák alapján megvizsgálják a képviselők és a szószólók megbízólevelét.”

5. §  A HHSZ a következő 10/A. §-sal egészül ki:
„10/A. § (1) A képviselők eskütétele után a korelnök a 21. § alapján szünetet rendel el az esküokmányok leadása és 
ellenőrzése céljából.
(2) A képviselő az aláírásra átvett esküokmányt nem változtathatja meg, ahhoz más dokumentumot nem csatolhat.
(3) Az  esküokmányok ellenőrzését a  8.  §-ban meghatározott összetételű testületek végzik. Az  esküokmányoknak 
az alakuló ülést követően végzett ellenőrzésére a 9. § (2) bekezdését kell alkalmazni.
(4) Az esküokmányok ellenőrzése során meg kell állapítani, hogy
a) a  leadott esküokmányok megfelelnek-e az  egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló 
törvényben előírt tartalmi és formai követelményeknek, ideértve a (2) bekezdésben foglaltakat is,
b) az Országgyűlés által igazolt mandátummal rendelkező képviselők közül ki nem tett érvényes esküt.

* A határozatot az Országgyűlés a 2019. december 10-i ülésnapján fogadta el.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 206. szám 9237

(5) Az  esküokmányok ellenőrzésének eredményéről a  9.  § (1)  bekezdése szerint kell jelentést tenni 
az  Országgyűlésnek. Ha az  esküokmányok érvényességével kapcsolatban kétség merül fel, a  házelnök 
haladéktalanul a házszabályi rendelkezések értelmezéséért felelős bizottsághoz fordul.
(6) A  házszabályi rendelkezések értelmezéséért felelős bizottság a  házelnök (5)  bekezdés szerinti megkeresését 
követő három munkanapon belül állást foglal az esküokmányok érvényességéről.”

6. § (1) A HHSZ 14. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Ha az  Országgyűlés a  napirendben a  15.  § (3)  bekezdése szerint feltüntetett határozathozatali időszak 
során nem határozatképes, az  ülést vezető elnök megkísérli a  határozatképesség helyreállítását. Amennyiben 
ez  nem lehetséges, az  ülést vezető elnök megállapítja a  távol maradó képviselők névsorát és a  napirendi pont 
tárgyában a  határozathozatalt a  következő ülésre elhalasztja. Az  ülést a  következő napirendi pont tárgyalásával 
kell folytatni. Ha az  ülést vezető elnök az  Országgyűlés határozatképességét utóbb megállapítja, döntése alapján 
a határozathozatalra ugyanazon az ülésen vissza lehet térni.
(3) A képviselőcsoporthoz tartozó képviselő a képviselőcsoport vezetőjét előzetesen tájékoztatja a plenáris ülésről 
való távolmaradásáról. A  képviselőcsoport vezetője és a  független képviselő a  távolmaradásról szóló bejelentést 
legkésőbb az ülésnap megnyitása előtt egy órával juttatja el a házelnöknek.”

 (2) A HHSZ 14. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  plenáris ülésről való távolmaradás bejelentésére, valamint a  képviselői tiszteletdíj csökkentésének ezzel 
összefüggő eseteire vonatkozó részletes szabályokat az 5. melléklet tartalmazza.”

7. § (1) A HHSZ 15. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A házelnök visszautasítja azt a (4) bekezdés szerinti javaslatot,
a) amelyet nem a (4) bekezdésnek megfelelően nyújtottak be,
b) amely az  adott ülésen tárgyalandó önálló indítványok körének, tárgyalási és döntéshozatali szakaszának, 
tárgyalási sorrendjének vagy időrendjének megállapítására – összességében vagy egyes elemeiben – nem alkalmas,
c) amely a napirendi javaslat egészének elhagyására irányul vagy annak olyan mértékű módosítására tesz javaslatot, 
amely az Országgyűlés átlátható működését veszélyezteti, vagy
d) amely az Országgyűlés tekintélyét sérti.
(4b) A  visszautasított javaslat benyújtója – a  (6)  bekezdés szerinti határozathozatalok megkezdéséig – kérheti 
az  Országgyűléstől a  (4a)  bekezdés alapján hozott döntés hatályon kívül helyezését. Erről az  Országgyűlés vita 
nélkül, kézfelemeléssel határoz.”

 (2) A HHSZ 15. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha a  házszabályi rendelkezésekben előírt feltételek nem teljesülnek, a  napirendi pont tárgyalására vagy 
a napirendi pont szerinti döntéshozatalra nem kerül sor, és az külön döntés nélkül lekerül a napirendről. A hiányzó 
feltételeket és a  napirend módosulását az  ülést vezető elnök ismerteti, és kezdeményezi a  (2)  bekezdés szerint 
szükséges intézkedések megtételét.”

8. §  A HHSZ 17. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  házelnök és az  alelnökök képviselői felszólalásuk esetén a  tárgysorozaton lévő ugyanazon önálló indítvány 
további tárgyalása során a szavazás lezárásáig az ülés vezetésével kapcsolatos feladatokat nem láthatják el, kivéve, 
ha az Országgyűlés ehhez hozzájárul. A hozzájárulásról az Országgyűlés vita nélkül, kézfelemeléssel határoz.”

9. §  A HHSZ 8. alcíme a következő 17/A. §-sal egészül ki:
„17/A.  § Az ülést vezető elnök – a  szómegvonás okának közlésével – megvonhatja a  szót attól a  felszólalótól, aki 
felszólalása során kitöltötte a saját vagy a képviselőcsoportja időkeretét.”

10. §  A HHSZ a következő 8/A. alcímmel egészül ki:
„8/A. Az azonos létszámú képviselőcsoportok felszólalási sorrendje
17/B. § (1) Ha határozati házszabályi rendelkezés a képviselői felszólalások sorrendjét a képviselőcsoport tagjainak 
száma alapján határozza meg, és egyidejűleg több azonos létszámú képviselőcsoport működik, a  felszólalási 
sorrendjüket az e §-ban foglaltak szerint kell megállapítani.
(2) A felszólalások sorrendje a rendes ülésszak kezdetétől – vagy ha a képviselőcsoportok tagjainak száma a rendes 
ülésszak kezdetét követő időpontban válik egyezővé, akkor ezen időponttól kezdődően – a  következő rendes 
ülésszak kezdetéig tartó időszakonként módosul.
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(3) Az azonos létszámú képviselőcsoportok a képviselőcsoportok tagjai számának egyezővé válásától számított öt 
munkanapon belül megállapodnak a felszólalás sorrendjéről, és e megállapodásukról az érintett képviselőcsoportok 
vezetői írásban tájékoztatják a házelnököt. Ha a képviselőcsoportok tagjai számának egyezővé válásától számított 
öt munkanapon belül az  érintett képviselőcsoportok vezetői a  megállapodásról írásban nem tájékoztatják 
a házelnököt, akkor a jegyzők sorsolással döntenek a felszólalás sorrendjéről. Minden ezt követő időszakban akként 
változik a  felszólalás sorrendje, hogy az  addig utolsóként felszólalásra jogosult kap elsőként szót, a  többi pedig 
eggyel hátrébb sorolódik.
(4) Amennyiben az azonos létszámú képviselőcsoportok köre a (3) bekezdés szerinti megállapodást vagy sorsolást 
követően további képviselőcsoporttal bővül, a (3) bekezdés szerint kell ismét eljárni.
(5) A  képviselőcsoportok tagjai számának egyezővé válása és a  felszólalási sorrend (3) vagy (4)  bekezdés szerinti 
megállapítása közötti időtartamban az ülést vezető elnök a felszólalásra jelentkezés sorrendjében ad szót.”

11. § (1) A HHSZ 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  köztársasági elnök és a  Kormány tagja országos jelentőségű, halaszthatatlan és rendkívüli ügyben 
(a  továbbiakban együtt: rendkívüli ügy), valamint a  miniszterelnök az  Európai Tanács ülését követően az  ülés 
kimeneteléről történő tájékoztatás céljából az  ülésnap kezdetekor napirenden kívül felszólalhat. A  felszólalási 
szándékot − ha az  ügy körülményei ezt lehetővé teszik − legkésőbb az  ülés megnyitása előtt egy órával be kell 
jelenteni a házelnöknek. A felszólalási szándék bejelentésével egyidejűleg közölni kell a felszólalás tárgyát és okát. 
A házelnök a felszólalási szándékról valamennyi képviselőcsoport vezetőjét tájékoztatja.”

 (2) A HHSZ 18. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  köztársasági elnök felszólalásához a  Kormány tagja, valamint – a  Házbizottság eseti döntése alapján – 
a képviselőcsoport vezetője, a miniszterelnök felszólalásához a képviselőcsoport vezetője hozzászólhat.”

 (3) A HHSZ 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A köztársasági elnök és a miniszterelnök felszólalásának és viszonválaszának, valamint az (1a) bekezdés szerinti 
felszólalásoknak az időtartamát a Házbizottság állapítja meg.”

 (4) A HHSZ 18. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, valamint a HHSZ 18. §-a a következő 
(6a) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Rendkívüli ügyben az ülés
a) első hetének első – többnapos ülés esetén annak első két – ülésnapján, valamint
b) második és minden további hetének a napirendben megállapított ülésnapján
az ülésnap kezdetekor a  felszólalás tárgyát és okát megjelölve a  képviselőcsoport nevében annak vezetője 
vagy a  képviselőcsoport általa felkért tagja legfeljebb ötperces időtartamban felszólalásra jogosult. Elsőként 
az  ellenzéki képviselőcsoportok a  létszámuk növekvő sorrendjében szólalnak fel, azt követően a  kormánypárti 
képviselőcsoportok ugyanilyen sorrendben.
(6) A felszólalási szándékot a képviselőcsoport vezetőjének az ülés
a) első hetében legkésőbb az ülés,
b) második és minden további hetében legkésőbb a napirendben megállapított ülésnap
megnyitása előtt egy órával írásban be kell jelentenie a  házelnöknek. A  házelnök a  felszólalási szándékról 
–  a  felszólalni kívánó által megjelölt tárgy és ok közlésével együtt – tájékoztatja a  Kormányt. A  napirend előtti 
felszólalás tárgyát annak előterjesztője a benyújtásra nyitva álló határidőig módosíthatja.
(6a) A nemzetiségi képviselő és a szószóló a házelnök engedélyével az (5) bekezdés szerint – az ott meghatározott 
felszólalásokat követően – felszólalhat. A nemzetiségi képviselőnek, szószólónak a felszólalási szándékot legkésőbb 
azon ülés megnyitását megelőző második munkanapon kell írásban bejelentenie a házelnöknek, amely ülésen fel 
kíván szólalni. A  házelnök a  felszólalás engedélyezéséről tájékoztatja a  felszólalni kívánó nemzetiségi képviselőt 
vagy szószólót, a Házbizottság tagjait és a Kormányt. Ha a Házbizottság bármely tagja a felszólalás engedélyezésével 
nem ért egyet, legkésőbb az  ülés megnyitását megelőzően egy órával tett írásbeli javaslatára a  felszólalás 
engedélyezéséről az Országgyűlés vita nélkül határoz.”

 (5) A HHSZ 18. § (9) és (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(9) Rendkívüli ügyben valamennyi ülésnap napirendi pontjainak tárgyalása után – az  (5) és (6)  bekezdésben 
meghatározott módon és időtartamban – bármely képviselő és szószóló ülésnaponként egy alkalommal 
felszólalásra jelentkezhet. A napirend utáni felszólalások a bejelentkezés sorrendje szerint hangzanak el.
(10) Az (5), (6a) és (9) bekezdés szerinti felszólalással kapcsolatos észrevétel céljából a Kormány képviselője ötperces 
hozzászólásra kérhet szót.”
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12. §  A HHSZ 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. § (1) A napirendi pont tárgyalása során – a határozathozatalok kivételével – az adott napirendi pontot érintően 
képviselőcsoportonként két képviselő, az elsőként szólásra jelentkező független képviselő, valamint a nemzetiségek 
érdekeit, jogait érintő napirendi pont esetében az elsőként szólásra jelentkező nemzetiségi képviselő vagy szószóló 
– egyperces időtartamban – ügyrendi javaslatot tehet. Az  Országgyűlés a  javaslatról vita nélkül, kézfelemeléssel 
határoz.
(2) Az ülést vezető elnök – a 122. § (8) bekezdésében és a 126. § (5) bekezdésében foglalt kivétellel – elsőbbséggel 
adja meg a szót az ügyrendi javaslat előterjesztőjének.
(3) Kötött tárgyalási rendű vitában az  (1)  bekezdés rendelkezéseit azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy 
képviselőcsoportonként egy képviselő tehet ügyrendi javaslatot.”

13. § (1) A HHSZ 25. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A nyílt szavazás történhet)
„c) a (2a) bekezdésben meghatározott esetben szóban, név szerint.”

 (2) A HHSZ 25. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Nyílt szavazás esetén az  ülést vezető elnök dönthet úgy, hogy a  kitiltott képviselő szavazati jogának 
gyakorlásával megbízott képviselő a  kitiltott képviselő szavazatát szóban adja le. A  megbízott által leadott 
szavazatot az ülést vezető elnök a szavazás eredményének kihirdetése során figyelembe veszi.”

 (3) A HHSZ 25. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az ülést vezető elnök a kihirdetett szavazási eredményt az annak helyesbítésére irányuló, a szavazást követően 
azonnal előterjesztett indítványra felülvizsgálhatja. Szavazási eredmény helyesbítésére irányuló indítványt 
a képviselőcsoport vezetője, valamint az elsőként szólásra jelentkező független képviselő terjeszthet elő egyperces 
időtartamban. A  tévesen kihirdetett eredményt a  felülvizsgálat eredményére tekintettel az  ülést vezető elnök 
helyesbíti. A  kihirdetett eredmény helyesbítésének a  vitatott szavazást követő napirendi pontra történő áttérésig 
van helye.”

14. §  A HHSZ 16. alcíme a következő 25/A. §-sal egészül ki:
„25/A.  § (1) A  kitiltott képviselő szavazati jogának az  Országgyűlés ülésén megbízott útján történő gyakorlása 
érdekében az 1/A. melléklet szerint adhat képviseleti megbízást.
(2) A  képviseleti megbízás egy eredeti példányát a  megbízást ellátó képviselő adja át a  jegyzőnek. Ezt követően 
a képviseleti megbízás tényét – a megbízást adó és a megbízást ellátó képviselő megnevezésével – az ülést vezető 
elnök haladéktalanul bejelenti az  Országgyűlésnek. A  megbízást ellátó képviselő a  kitiltott képviselő nevében 
a szavazati jogot e bejelentést követően gyakorolhatja.”

15. §  A HHSZ a következő 29/A. §-sal egészül ki:
„29/A. § (1) Ha a visszautasított iromány a 41. § (1) bekezdése szerinti módosító javaslat, a 29. § (4)–(6) bekezdését 
nem kell alkalmazni.
(2) A  visszautasított módosító javaslat benyújtója legkésőbb a  48.  § (2)  bekezdése szerinti határidőig, az  indokok 
megjelölésével kérheti az Országgyűlés döntését a módosító javaslat szabályszerűségéről.
(3) Az Országgyűlés a 48. § (6) bekezdése szerinti határozathozatalt megelőzően vita nélkül dönt a módosító javaslat 
szabályszerűségéről. Ha az  Országgyűlés a  módosító javaslatot szabályszerűnek minősíti, a  48.  § (6)  bekezdése 
szerint annak fenntartásáról is határoz.
(4) E  § nem alkalmazható azon eljárásokban, amelyekben a  házszabályi rendelkezések alapján a  48.  § (2) és 
(4) bekezdése szerinti szavazási kérésre nem kerülhet sor.”

16. §  A HHSZ 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„30. § (1) Az irományokat a házelnökhöz címezve kell benyújtani.
(2) Az irományokat – eltérő határozati házszabályi rendelkezés hiányában –
a) papíralapon, az Országgyűlés ülésnapjának végéig, egyébként az általános munkarend szerinti munkaidő végéig 
vagy
b) a házelnök által meghatározott elektronikus formában bármikor
be lehet nyújtani.
(3) Ha a házelnök a benyújtás elektronikus formáját határozta meg, az előterjesztő a (2) bekezdés a) pontja szerinti 
határidőben írásban, az  indokok megjelölésével kérheti, hogy a  27.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti önálló 
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indítványt papíralapon nyújthassa be. A  házelnök a  kérelem benyújtásának napján dönt annak jóváhagyásáról. 
A  kérelem jóváhagyása esetén az  előterjesztő az  önálló indítványt a  házelnöki döntés napján a  (2)  bekezdés 
b) pontja szerinti határidőben papíralapon benyújthatja. Emellett a Házbizottság az Országgyűlésről szóló törvény 
11. § (1) bekezdés h) pontja alapján a papíralapú benyújtás további kivételes eseteit is meghatározhatja.
(4) A  papíralapon benyújtott irományok iktatásukkal, az  elektronikus úton benyújtott irományok beérkezésükkel 
minősülnek benyújtottnak.
(5) Az az iromány, amelyet
a) a házelnök által meghatározott elektronikus formában, illetve
b) a  Házbizottság által az  Országgyűlésről szóló törvény 11.  § (1)  bekezdés h)  pontja alapján meghatározott 
feltételeknek megfelelően
nyújtottak be, az  előterjesztő kézjegyével, ellenjegyzésével ellátott irománynak minősül, amennyiben 
a benyújtáshoz alkalmazott elektronikus rendszer a benyújtót előterjesztőként azonosítja.”

17. §  A HHSZ 32. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a kijelölt bizottságot házszabályi rendelkezés állapítja meg, az (1) bekezdést nem kell alkalmazni.”

18. § (1) A HHSZ 36. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A vezérszónoki felszólalások után az elsőként szólásra jelentkező független képviselő kap szót.
(5) A  nemzetiségek érdekeit, jogait érintő napirendi pont esetében a  nemzetiségeket képviselő bizottság által 
felkért nemzetiségi képviselő az  elsőként szólásra jelentkező független képviselőt megelőzően kap szót. Ha 
a nemzetiségeket képviselő bizottság szószólót kér fel álláspontjának ismertetésére, a felkért szószóló felszólalására 
az elsőként szólásra jelentkező független képviselő felszólalása után kerül sor.”

 (2) A HHSZ 36. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Ha a törvényjavaslat előterjesztője a nemzetiségeket képviselő bizottság, a nyitóbeszédet a bizottság elnöke, 
vagy a bizottság által felkért nemzetiségi képviselő vagy szószóló tartja. Ebben az esetben az (5) bekezdés szerinti 
további hozzászólásra már nincs lehetőség.”

 (3) A HHSZ 36. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) A  vezérszónoki felszólalások kivételével, ha a  35.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerint előzetesen bejelentkezett 
felszólaló a felszólalása sorra kerülésekor nincs jelen, a bejelentkezését visszavontnak kell tekinteni.”

19. § (1) A HHSZ 37. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendelkezésre álló időt a következő módon kell felosztani:)
„g) a  nemzetiségek érdekeit, jogait érintő napirendi pont esetében a  nemzetiségeket képviselő bizottság által 
felkért nemzetiségi képviselő vagy szószóló felszólalására, valamint a  további nemzetiségi képviselői és szószólói 
felszólalásokra legkevesebb húsz percet kell biztosítani, ami nem számít bele az időkeretbe,”

 (2) A HHSZ 37. § (2) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(A rendelkezésre álló időt a következő módon kell felosztani:)
„j) ha a napirendi pont tárgyalása több ülésnap napirendjén is szerepel,
ja) a rendelkezésre álló időkeretet ülésnaponként kell meghatározni, és
jb) a  korábbi ülésnapon fel nem használt időkeret nem adódik hozzá a  későbbi ülésnapon felhasználható 
időkerethez.”

20. § (1) A HHSZ 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az egyes felszólalások elhangzására biztosított időtartam nem lehet kevesebb
a) az általános vitában tizenöt percnél,
b) időkeretes tárgyalási rendben folytatott általános vitában vezérszónoki felszólalás esetén tizenöt percnél,
c) az Alaptörvény elfogadására vagy módosítására irányuló javaslat, a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat, 
a központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényjavaslat, valamint több döntési javaslat együttes tárgyalásakor 
történő vezérszónoki felszólalás esetén harminc percnél.”

 (2) A HHSZ 38. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  vita közben, korábbi felszólalással kapcsolatos észrevétel megtétele céljából első alkalommal a  36.  §  
(2)–(5) bekezdése, majd a 36. § (6)–(7) bekezdése szerinti felszólalásokat követően
a) képviselőcsoportonként egy képviselő,
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b) a  nemzetiségek érdekeit, jogait érintő napirendi pont esetében az  elsőként szólásra jelentkező nemzetiségi 
képviselő,
c) az elsőként szólásra jelentkező független képviselő, majd
d) a nemzetiségek érdekeit, jogait érintő napirendi pont esetében az elsőként szólásra jelentkező szószóló
kétperces hozzászólásra kérhet szót. A  felszólalást az  ülést vezető elnök engedélyezi. Ha az  ülést vezető elnök 
nem adja meg a szót, a képviselő vagy a szószóló kérésére e tárgyban az Országgyűlés vita nélkül, kézfelemeléssel 
határoz.”

21. §  A HHSZ 39. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha az Országgyűlés a vitát lezárta,
a) képviselőcsoportonként egy képviselő,
b) a  nemzetiségek érdekeit, jogait érintő napirendi pont esetében az  elsőként szólásra jelentkező nemzetiségi 
képviselő,
c) az elsőként szólásra jelentkező független képviselő, majd
d) a nemzetiségek érdekeit, jogait érintő napirendi pont esetében az elsőként szólásra jelentkező szószóló
legfeljebb öt-ötperces időtartamban még felszólalhat.”

22. §  A HHSZ 45. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A nemzetiségeket képviselő bizottság túlterjeszkedő módosító javaslatra irányuló szándékot nem fogalmazhat 
meg, ilyen módosító javaslat benyújtását más tárgyaló bizottságnál vagy a  törvényalkotási bizottságnál 
kezdeményezheti. Ilyen kezdeményezést legkésőbb a  tárgyaló bizottság vagy a  törvényalkotási bizottság 
azon ülését megelőző munkanapon lehet tenni, amelynek tervezett napirendjén a  kezdeményezéssel érintett 
törvényjavaslat tárgyalása szerepel.”

23. § (1) A HHSZ 46. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a HHSZ 46. §-a a következő (1a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(1) Az előterjesztő legkésőbb a részletesvita-szakasz lezárultát követő hét harmadik napján írásban tájékoztatást ad 
arról, hogy
a) a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatokba foglalt mely módosításokkal ért egyet vagy
b) az a) pont szerinti tájékoztatást a törvényalkotási bizottság ülésén fogja szóban előterjeszteni.
(1a) Ha országgyűlési bizottság az  előterjesztő, az  (1)  bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha 
az előterjesztő országgyűlési bizottság kijelölt bizottságként is eljár, és
a) nincs vitához kapcsolódó bizottság, vagy
b) a vitához kapcsolódó bizottság nem nyújtott be részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot.”

 (2) A HHSZ 46. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a HHSZ 46. §-a a következő (2a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(2) A törvényalkotási bizottság az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás benyújtását követően értékeli a részletes vitát 
lezáró bizottsági módosító javaslatokat és azokról állást foglal. A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatok 
értékelése kiterjed arra is, hogy azok megfelelnek-e a  42.  §-ban meghatározott követelményeknek. A  módosító 
javaslatok értékelésére és az  állásfoglalás kialakítására legkorábban – a  (2a)  bekezdésben foglaltak kivételével – 
a részletesvita-szakasz lezárulta utáni héten kerülhet sor.
(2a) Az  előterjesztő indokolással ellátott, írásbeli kérelmében kérheti a  házelnök engedélyét ahhoz, hogy 
a  törvényalkotási bizottság az  eljárását a  részletesvita-szakasz lezárulta hetében folytassa le. A  törvényalkotási 
bizottság előrehozott eljárását legkésőbb a  törvényalkotási bizottság – a  részletesvita-szakasz lezárulta hetében 
tartandó – ülésének napját megelőző munkanapon 10 óráig lehet kezdeményezni. A  törvényalkotási bizottság 
előrehozott eljárására félévente legfeljebb nyolc önálló indítvány esetében kerülhet sor.”

 (3) A HHSZ 46. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A  törvényalkotási bizottság részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában a  törvényjavaslatot 
nem tárgyalja, ahhoz módosító javaslatot nem nyújthat be, kivéve, ha az  előterjesztő vagy − ha nem a  Kormány 
az  előterjesztő − a  Kormány kezdeményezi a  törvényalkotási bizottság eljárását. A  törvényalkotási bizottság 
eljárását legkésőbb azon ülés megnyitása előtt egy órával lehet kezdeményezni, amely ülés tervezett napirendjén 
a törvényjavaslat zárószavazása szerepel.
(4) A törvényalkotási bizottság
a) dönt arról, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatokba foglalt mely módosításokat támogatja,
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b) fenntarthatja a  részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatokba foglalt, nem támogatott módosításokat 
az általa szükségesnek tartott változtatásokkal, valamint
c) további módosításra irányuló szándékot fogalmazhat meg.
(5) A  (4)  bekezdés szerinti módosításokat a  törvényalkotási bizottság egy indítványba foglalja (a  továbbiakban: 
összegző módosító javaslat).”

 (4) A HHSZ 46. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(7) A törvényalkotási bizottság
a) a  részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatok tárgyalásának befejezéséről és a  (2)  bekezdés szerinti 
állásfoglalásáról, vagy
b) a (3) bekezdés szerinti eljárásának befejezéséről
összegző jelentést nyújt be.
(8) Ha a törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatot fogadott el, azt az összegző jelentéssel egyidejűleg 
benyújtja. Ezt követően a törvényalkotási bizottság – a 48. § (7) és (7a) bekezdése, a 71. §, a 74. § (3) bekezdése és 
a 157. § (5) bekezdése szerinti eset kivételével – további összegző módosító javaslatot nem nyújthat be.”

24. § (1) A HHSZ 47. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  bizottsági felszólalásokat követően a  képviselőcsoportok tagjai, a  nemzetiségi képviselők, a  független 
képviselők, az  európai parlamenti képviselők, valamint a  szószólók szólalhatnak fel. E  felszólalások tekintetében 
a 35. § (1) és (4) bekezdését, valamint a 36. § (6)–(9) bekezdését kell alkalmazni.”

 (2) A HHSZ 47. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép
[Az (5) bekezdés alapján felszólalók a 37. § (2) és (4)–(7) bekezdése szerinti időkeretes rendben fejthetik ki álláspontjukat 
azzal, hogy]
„b) a nemzetiségek érdekeit, jogait érintő napirendi pont esetében a nemzetiségi képviselők és szószólók számára 
legkevesebb öt percet kell biztosítani.”
(Ezen felszólalások közben kétperces hozzászólásokra nem kerül sor.)

 (3) A HHSZ 47. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a HHSZ 47. §-a a következő (7a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(7) Az  Országgyűlésről szóló törvény alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek – az  európai parlamenti 
képviselők kivételével – soron kívül, három-háromperces időtartamban szólalhatnak fel.
(7a) Az  előterjesztő, valamint – ha nem a  Kormány az  előterjesztő – a  Kormány képviselője a  vitában bármikor 
felszólalhat.”

 (4) A HHSZ 47. § (9) és (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(9) Az előterjesztő a vita lezárását követően zárszót mondhat, amelynek során válaszolhat a vitában elhangzottakra. 
Ha nem a  Kormány az  előterjesztő, a  Kormány képviselője közvetlenül a  vita lezárása után, az  előterjesztői zárszó 
előtt felszólalhat.
(10) A  (3), (7a) és (9)  bekezdés szerinti felszólalásokra az  előterjesztőnek és a  Kormány képviselőjének összesen 
tizenöt-tizenöt perc áll rendelkezésére.”

25. § (1) A HHSZ 48. § (4)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A  (2) bekezdés szerinti kérés benyújtására nyitva álló határidőben – abban az esetben is, ha a törvényalkotási 
bizottság csak összegző jelentést nyújtott be – bármely képviselőcsoport vezetője, valamint az előterjesztő írásban 
kérheti az Országgyűlést, hogy a törvényalkotási bizottság által összegző módosító javaslatba nem foglalt valamely 
módosító javaslatot tartson fenn. Nem lehet kérni túlterjeszkedő módosító javaslat, és a szabályszerű túlterjeszkedő 
módosító javaslathoz benyújtott módosító javaslat fenntartását.
(5) A (2) és (4) bekezdés szerinti kérések száma kérelmezőnként összesen legfeljebb három lehet.
(6) Az Országgyűlés először a (4) bekezdés szerinti kérésekről határoz, és ha valamely módosító javaslatot fenntart,
a) összegző módosító javaslat benyújtása esetén annak külön szavazásra kért pontjairól és az  összegző módosító 
javaslatról vagy
b) összegző módosító javaslat hiányában a törvényjavaslatról
nem lehet szavazni.”

 (2) A  HHSZ 48.  § (7)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, és a  HHSZ 48.  §-a a  következő (7a) és 
(7b) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslat benyújtása esetén a  (6)  bekezdés szerinti 
határozathozatalt követő három napon belül benyújtja az  összegző módosító javaslat és a  fenntartott módosító 
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javaslat egybeszerkesztett szövegét (a  továbbiakban: második összegző módosító javaslat). A  törvényalkotási 
bizottság a  fenntartott módosító javaslat szövegét csak akkor változtathatja meg, illetve a  második összegző 
módosító javaslatban csak akkor fogalmazhat meg további módosításra irányuló szándékot, ha az  a  fenntartott 
módosító javaslat céljára és tartalmára tekintettel a  44.  § (1)  bekezdésében meghatározott követelmények 
teljesülése érdekében szükséges. A  törvényalkotási bizottság a  fenntartott módosító javaslat tárgyalásának 
befejezéséről a második összegző módosító javaslat benyújtásával egyidejűleg második összegző jelentést nyújt be. 
A  törvényjavaslat és a  második összegző módosító javaslat egybeszerkesztett szövegét (a  továbbiakban: második 
egységes javaslat) a 46. § (10)–(12) bekezdése szerint kell benyújtani.
(7a) A  törvényalkotási bizottság az  összegző módosító javaslat hiányában fenntartott módosító javaslat szövegét 
a  (7)  bekezdés szerinti határidőben – az  ott meghatározott tartalmi korlátok figyelembevételével – összegző 
módosító javaslatba foglalja, és a  fenntartott módosító javaslat tárgyalásának befejezéséről az  összegző 
módosító javaslat benyújtásával egyidejűleg második összegző jelentést nyújt be. Az  egységes javaslatot a  46.  §  
(10)–(12) bekezdése szerint kell benyújtani.
(7b) A (7a) bekezdés szerinti összegző módosító javaslat benyújtása esetén a (4) bekezdés szerinti szavazási kérésre 
nem kerülhet sor.”

26. § (1) A HHSZ 50. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Országgyűlés
a törvényjavaslat benyújtott szövegéről tart zárószavazást, ha)
„aa) a részletesvita-szakaszban nem érkezett a törvényjavaslathoz részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat, 
és a 46. § (3) bekezdése alapján nem kezdeményezték a törvényalkotási bizottság eljárását,”

 (2) A  HHSZ 50.  § (3)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, és a  HHSZ 50.  §-a a  következő (4)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(3) Ha a zárószavazás során minősített többséget igénylő döntés is szükséges, a zárószavazást két részletben kell 
lefolytatni úgy, hogy először a minősített többséget igénylő döntést kell meghozni. Ha az Országgyűlés nem fogad 
el minősített többséget igénylő rendelkezést, döntése – arról való külön döntés hiányában is – az el nem fogadott 
rendelkezés sarkalatosságára utaló, illetve azt házszabályi rendelkezésként meghatározó rendelkezés elhagyására 
is kiterjed. Az elfogadáshoz szükséges minősített többség hiányában a 21. § rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell 
alkalmazni, hogy az ülést vezető elnök köteles a tárgyalási szünetet elrendelni, ha azt a 21. § szerinti jogosult vagy 
az előterjesztő kéri.
(4) A  minősített többséget igénylő döntést követően, az  elfogadáshoz szükséges minősített többség hiányában 
az előterjesztő, továbbá – ha nem a Kormány az előterjesztő – a Kormány javasolhatja az egyszerű többséget igénylő 
rendelkezésekről történő zárószavazás elhalasztását az  51.  § szerint. A  zárószavazás elhalasztása esetén az  (1)  és 
(2)  bekezdés szerinti, zárószavazásra bocsátott szöveg egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit tartalmazó 
javaslatot (a  továbbiakban: egyszerű többséget igénylő egységes javaslat) a  46.  § (10)–(11)  bekezdése szerint kell 
legkésőbb a zárószavazás elhalasztását követő második napon benyújtani.”

27. §  A HHSZ 53.  § (1) és (2)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezések lépnek, és az  53.  § a  következő 
(2a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A zárószavazást előkészítő módosító javaslatot a törvényalkotási bizottság tárgyalja meg és arról állást foglal.
(2) A törvényalkotási bizottság
a) dönt a zárószavazást előkészítő módosító javaslat támogatásáról,
b) fenntarthatja a  nem támogatott zárószavazást előkészítő módosító javaslatot az  általa szükségesnek tartott 
változtatásokkal, valamint
c) további – az  52.  § (1)  bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő – módosításra irányuló szándékot 
fogalmazhat meg.
(2a) A  (2)  bekezdés szerinti módosításokat a  törvényalkotási bizottság egy indítványba foglalva nyújtja be a  46.  § 
(5)  bekezdésében foglaltak alkalmazásával (a  továbbiakban: zárószavazás előtti módosító javaslat). Zárószavazás 
előtti módosító javaslatként a 42. § a) és b) pontja szerinti módosító javaslat nem nyújtható be.”

28. §  A HHSZ 54. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A vitában ezt követően)
„b) a nemzetiségek érdekeit, jogait érintő napirendi pont esetében a nemzetiségi képviselők és szószólók ötperces”
(időtartamban szólalhatnak fel.)
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29. §  A HHSZ 56.  § (3)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, és a  HHSZ 56.  §-a a  következő (4)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(3) Ha az  (1) és (2)  bekezdés szerinti zárószavazás során minősített többséget igénylő döntés is szükséges, 
a  zárószavazást két részletben kell lefolytatni úgy, hogy először a  minősített többséget igénylő döntést kell 
meghozni. Ha az Országgyűlés nem fogad el minősített többséget igénylő rendelkezést, döntése – arról való külön 
döntés hiányában is – az el nem fogadott rendelkezés sarkalatosságára utaló, illetve azt házszabályi rendelkezésként 
meghatározó rendelkezés elhagyására is kiterjed. Az elfogadáshoz szükséges minősített többség hiányában a 21. § 
rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az ülést vezető elnök köteles a tárgyalási szünetet elrendelni, 
ha azt a 21. § szerinti jogosult vagy az előterjesztő kéri.
(4) A  minősített többséget igénylő döntést követően, az  elfogadáshoz szükséges minősített többség hiányában 
az 50. § (4) bekezdését kell alkalmazni, azzal, hogy az egyszerű többséget igénylő egységes javaslat az (1) bekezdés 
szerinti, zárószavazásra bocsátott szöveg egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit tartalmazza.”

30. §  A HHSZ 58. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) Ha a  képviselő által benyújtott és a  tárgysorozatba vételre kijelölt bizottság által elutasított törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételét – a  tárgysorozatba vételre kijelölt bizottság elutasító döntésétől számított nyolc napon 
belül  – annak a  képviselőcsoportnak a  vezetője kéri, amely képviselőcsoporthoz a  törvényjavaslatot benyújtó 
képviselő tartozik, a tárgysorozatba vételről a törvényalkotási bizottság határoz.
(6) A  törvényalkotási bizottság a  tárgysorozatba vétel iránti kérelemről annak benyújtását követő harminc napon 
belül határoz. A  harmincnapos határidő számításánál a  rendes ülésszakok közötti időtartamot figyelmen kívül 
kell hagyni. A  törvényalkotási bizottság a  tárgysorozatba-vételi kérelemre vonatkozó döntéséről írásban értesíti 
a házelnököt. A törvényjavaslat tárgysorozatba vétele esetén kijelölt bizottságnak a (4) bekezdés szerinti bizottság 
minősül.”

31. § (1) A HHSZ 60. § (3) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az előterjesztő a sürgősségi javaslatában javasolhatja, hogy)
„f ) a  törvényalkotási bizottság a  46.  § (1)  bekezdése szerinti tájékoztatás beérkezését követően − a  46.  § 
(1a)  bekezdésében meghatározott esetben a  részletes vitát lezáró bizottsági jelentés benyújtását követően −, de 
a  46.  § (2)  bekezdésében meghatározott határidő előtt értékelhesse a  részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
javaslatokat.”

 (2) A HHSZ 60. §-a a következő (7a) és (7b) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) Sürgős tárgyalás elrendelése esetén a  bizottság a  32.  § (2)  bekezdése szerinti bejelentést a  sürgős tárgyalás 
elrendelését követő három órán belül teheti meg.
(7b) Ha az Országgyűlés a törvényjavaslat sürgős tárgyalását rendelte el,
a) a 32. § (2) bekezdése szerinti bejelentés megtétele érdekében a bizottság és
b) a törvényjavaslat részletes vitájának lefolytatása érdekében a tárgyaló bizottság
az Országgyűlés ülésének időtartama alatt, valamint az ülés heti első ülésnapján az ülésnap megnyitása előtt is ülést 
tarthat.”

32. § (1) A HHSZ 62. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Ha az  Országgyűlés a  törvényjavaslat kivételes eljárásban történő tárgyalását rendelte el, a  törvényjavaslat 
részletes vitájának lefolytatása érdekében a  törvényalkotási bizottság az  Országgyűlés ülésének időtartama alatt, 
valamint az ülés heti első ülésnapján az ülésnap megnyitása előtt is ülést tarthat.”

 (2) A HHSZ 62. §-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:
„(9a) Ha a törvényalkotási bizottság kisebbségben maradt tagjai bejelentik, hogy kisebbségi véleményt terjesztenek 
elő, a  kisebbségi előadót legkésőbb annak az  ülésnapnak a  megnyitása előtt egy órával kell megjelölni, amely 
ülésnap napirendjén vagy tervezett napirendjén a törvényjavaslat összevont vitája szerepel.”

33. §  A HHSZ 63. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az  összevont vitában elsőként a  törvényjavaslat előterjesztője, majd – ha nem a  Kormány az  előterjesztő  – 
a  Kormány képviselője szólal fel. Ezt követően a  törvényalkotási bizottság által kijelölt előadó, majd – ha 
a  törvényalkotási bizottságban van kisebbségi vélemény – a  kisebbségi vélemény előadója szólal fel. A  bizottsági 
felszólalásokra összesen tizenöt perc áll rendelkezésre oly módon, hogy amennyiben van kisebbségi vélemény, hét 
percet annak kifejtésére kell biztosítani.
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(3) A  képviselőcsoportok álláspontjukat harminc-harmincperces időtartamban fejthetik ki. A  független képviselők 
összesen nyolcperces időtartamban szólalhatnak fel. A nemzetiségek érdekeit, jogait érintő napirendi pont esetében 
a  nemzetiségeket képviselő bizottság által felkért nemzetiségi képviselő vagy szószóló felszólalására nyolcperces 
időtartam áll rendelkezésre. Vita közben a  kétperces hozzászólalásokat bele kell számítani az  időtartamba. A  vita 
közben a  törvényjavaslat előterjesztője, valamint – ha nem a  Kormány az  előterjesztő – a  Kormány képviselője 
bármikor felszólalhat. Az  előterjesztőnek a  határozathozatal előtt viszonválaszra van joga. A  törvényjavaslat 
előterjesztője az  összevont vitában álláspontját összesen huszonöt perces időtartamban, valamint – ha nem 
a Kormány az előterjesztő – a Kormány képviselője álláspontját összesen tizenöt perces időtartamban fejtheti ki.”

34. §  A HHSZ 64. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  előterjesztő a  zárószavazás elhalasztásáról történő döntést követően haladéktalanul megküldi 
a  törvényalkotási bizottság elnökének az  egységes javaslattervezetet. A  törvényalkotási bizottság elnöke 
az egységes javaslatot a 46. § (11) bekezdésének alkalmazásával haladéktalanul benyújtja.”

35. §  A HHSZ 66. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  képviselő a  módosító javaslatát a  tárgyaló bizottság részletes vitát lezáró döntésének meghozataláig – ha 
a tárgyaló bizottság megkezdte ülését, a bizottsági ülésen –, a tárgyaló bizottság a részletes vitát lezáró bizottsági 
módosító javaslatát a  törvényalkotási bizottságnak a  részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot tárgyaló 
ülése megnyitásáig visszavonhatja.”

36. §  A HHSZ 70–71. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„70.  § (1) Ha a  tárgyaló bizottság a  45.  § (3)  bekezdése szerinti eljárása során túlterjeszkedő módosító javaslatra 
irányuló szándékot fogalmaz meg, illetve ilyen módosító javaslatot támogat vagy az  általa szükségesnek tartott 
módosítással fenntart, azt a  részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslattól elkülönítve, azzal azonos 
időpontban nyújtja be. A benyújtással egyidejűleg a tárgyaló bizottság a 72. § (1) bekezdése szerinti javaslatot tehet.
(2) Az  Országgyűlés a  részletesvita-szakasz lezárultát követően vita nélkül dönt arról, hogy az  (1)  bekezdés 
szerinti módosító javaslat valamely szabályszerű módosító javaslat tartalmával való összefüggése vagy a  44.  § 
(1)  bekezdésében meghatározott szempontok érvényesítése miatt nyilvánvalóan szükséges-e. A  döntést 
megelőzően a túlterjeszkedő módosító javaslatot benyújtó bizottság által kijelölt előadó, majd − ha a bizottságban 
van kisebbségi vélemény − a  kisebbségi vélemény előadója szólal fel. E  felszólalásokra összesen négy perc áll 
rendelkezésre oly módon, hogy amennyiben van kisebbségi vélemény, két percet annak kifejtésére kell biztosítani. 
A bizottsági felszólalásokat követően az előterjesztő kétperces időtartamban felszólalhat.
(3) Ha az  Országgyűlés azt állapítja meg, hogy a  túlterjeszkedő módosító javaslat a  (2)  bekezdés szerint 
nyilvánvalóan szükséges, akkor e  módosító javaslatra (a  továbbiakban: szabályszerű túlterjeszkedő módosító 
javaslat) az általános vita újra megnyílik. Több szabályszerű túlterjeszkedő módosító javaslat esetén az Országgyűlés 
az  általános vitát valamennyi szabályszerű túlterjeszkedő módosító javaslatra együttesen folytatja le. Az  így 
lefolytatott általános vita kizárólag a  szabályszerű túlterjeszkedő módosító javaslat megvitatásából áll. A  vita 
lezárásáig a szabályszerű túlterjeszkedő módosító javaslathoz képviselő módosító javaslatot nyújthat be.
(4) A  szabályszerű túlterjeszkedő módosító javaslat tárgyalását a  törvényjavaslat tárgyalására vonatkozó 
rendelkezések szerint kell lefolytatni azzal az eltéréssel, hogy
a) a 34. § (1) bekezdése szerinti határidőt nem kell alkalmazni,
b) előterjesztő alatt a  (3)  bekezdés szerint újra megnyíló általános vita lefolytatása során a  szabályszerű 
túlterjeszkedő módosító javaslatot benyújtó bizottságot (ezen § alkalmazásában a  továbbiakban: benyújtó 
bizottság) is érteni kell,
c) a szabályszerű túlterjeszkedő módosító javaslat kiegészítő részletes vitáját a benyújtó bizottság folytatja le,
d) a kiegészítő részletesvita-szakasz a (3) bekezdés szerint újra megnyíló általános vita lezárásával nyílik meg.
(5) A  szabályszerű túlterjeszkedő módosító javaslatról és az  ahhoz benyújtott módosító javaslatról a  benyújtó 
bizottság a 44. § (1), (3) és (4) bekezdése, valamint a 45. § (1)–(3) és (6)–(7) bekezdésének alkalmazásával kiegészítő 
részletes vitát folytat le azzal, hogy
a) további módosítási szándékot csak a  szabályszerű túlterjeszkedő módosító javaslattal összefüggésben, a  44.  § 
(1)  bekezdésében foglalt követelmények érvényesülése érdekében fogalmazhat meg, de a  törvényjavaslathoz 
további túlterjeszkedő módosító javaslatot nem nyújthat be,
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b) az  általa támogatott, változtatásokkal fenntartott, illetve az  általa megfogalmazott további módosításokat 
a  szabályszerű túlterjeszkedő módosító javaslattal egybeszerkesztve, egy indítványba foglalva nyújtja be 
(a továbbiakban: átdolgozott túlterjeszkedő módosító javaslat),
c) a kiegészítő részletes vita lezárását követően kiegészítő részletes vitáról szóló bizottsági jelentést nyújt be.
(6) Átdolgozott túlterjeszkedő módosító javaslat benyújtása esetén a szabályszerű túlterjeszkedő módosító javaslat 
lezártnak minősül.
(7) Több szabályszerű túlterjeszkedő módosító javaslat esetén a  kiegészítő részletesvita-szakasz akkor zárul le, 
amikor valamennyi kiegészítő részletes vitáról szóló bizottsági jelentés benyújtásra került.
(8) A  kiegészítő részletesvita-szakasz lezárultát követően a  további eljárásra a  46.  § rendelkezéseit a  következő 
eltérésekkel kell alkalmazni:
a) a  46.  § (1)  bekezdése szerinti előterjesztői tájékoztatás benyújtásának határidejét a  kiegészítő részletesvita-
szakasz lezárultától kell számítani,
b) az előterjesztő az átdolgozott túlterjeszkedő módosító javaslatról, ennek hiányában a szabályszerű túlterjeszkedő 
módosító javaslatról is nyilatkozatot tesz a 46. § (1) bekezdése szerint, és
c) a törvényalkotási bizottság a 46. § szerinti eljárásában az átdolgozott túlterjeszkedő módosító javaslatot, ennek 
hiányában a szabályszerű túlterjeszkedő módosító javaslatot is tárgyalás alá vonja.
(9) Ha a  törvényalkotási bizottság átdolgozott túlterjeszkedő módosító javaslatot, ennek hiányában szabályszerű 
túlterjeszkedő módosító javaslatot támogat vagy az  általa szükségesnek tartott változtatásokkal fenntart, azt 
az összegző módosító javaslatában szerepelteti.
(10) Ha az Országgyűlés a (2) bekezdés szerinti eljárásában azt állapítja meg, hogy a túlterjeszkedő módosító javaslat 
nem felel meg az ott meghatározott valamely feltételnek, a módosító javaslat lezártnak minősül.
71.  § (1) Ha a  törvényalkotási bizottság túlterjeszkedő módosító javaslatra irányuló szándékot fogalmaz meg, azt 
az  összegző módosító javaslatától elkülönítve, azzal azonos időpontban nyújtja be. A  benyújtással egyidejűleg 
a törvényalkotási bizottság a 72. § (1) bekezdése szerinti javaslatot tehet.
(2) Az  Országgyűlés vita nélkül dönt arról, hogy az  (1)  bekezdés szerinti módosító javaslat a  70.  § (2)  bekezdése 
szerint nyilvánvalóan szükséges-e. A  döntést megelőzően a  törvényalkotási bizottság által kijelölt előadó, majd 
− ha a  törvényalkotási bizottságban van kisebbségi vélemény − a  kisebbségi vélemény előadója szólal fel. 
E  felszólalásokra összesen négy perc áll rendelkezésre oly módon, hogy amennyiben van kisebbségi vélemény, 
két percet annak kifejtésére kell biztosítani. A  bizottsági felszólalásokat követően az  előterjesztő kétperces 
időtartamban felszólalhat.
(3) Ha az Országgyűlés azt állapítja meg, hogy az (1) bekezdés szerinti módosító javaslat szabályszerű túlterjeszkedő 
módosító javaslat, akkor e módosító javaslatra az általános vita újra megnyílik.
(4) A  törvényalkotási bizottság által benyújtott szabályszerű túlterjeszkedő módosító javaslat tárgyalására a  70.  § 
(3)–(5), (7) és (10) bekezdését kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy
a) a szabályszerű túlterjeszkedő módosító javaslat kiegészítő részletes vitáját a kijelölt bizottság folytatja le,
b) az  előterjesztő − a  70.  § (8)  bekezdés a)  pontja szerinti határidőn belül − a  46.  § (1)  bekezdése alkalmazásával 
az  átdolgozott túlterjeszkedő módosító javaslatról és a  szabályszerű túlterjeszkedő módosító javaslatról ad 
tájékoztatást.
(5) A  (4)  bekezdés b)  pontja szerinti tájékoztatást követően a  46.  § (2)–(9)  bekezdése alkalmazásával 
a törvényalkotási bizottság
a) értékeli az átdolgozott túlterjeszkedő módosító javaslatot és arról állást foglal,
b) az  átdolgozott túlterjeszkedő módosító javaslat tárgyalásának befejezéséről kiegészítő összegző jelentést nyújt 
be, és
c) benyújthatja az összegző módosító javaslat és az átdolgozott túlterjeszkedő módosító javaslat, ennek hiányában 
a  szabályszerű túlterjeszkedő módosító javaslat (e pont alkalmazásában a  továbbiakban együtt: túlterjeszkedés) 
egybeszerkesztett szövegét (a  továbbiakban: kiegészítő összegző módosító javaslat). A  törvényalkotási bizottság 
a kiegészítő összegző módosító javaslatban csak akkor fogalmazhat meg további módosításra irányuló szándékot, 
illetve – ha az  átdolgozott túlterjeszkedő módosító javaslatot nem támogatja – a  szabályszerű túlterjeszkedő 
módosító javaslat szövegét csak akkor változtathatja meg, ha az  a  túlterjeszkedés céljára és tartalmára tekintettel 
a 44. § (1) bekezdésében meghatározott követelmények teljesülése érdekében szükséges.
(6) Ha a  törvényalkotási bizottság az  eljárását kiegészítő összegző módosító javaslat benyújtása nélkül fejezi be, 
a szabályszerű túlterjeszkedő módosító javaslat tárgyalása lezártnak minősül.
(7) Az  előterjesztő a  kiegészítő összegző módosító javaslat benyújtását követően haladéktalanul megküldi 
a  törvényalkotási bizottság elnökének a  törvényjavaslat és a  kiegészítő összegző módosító javaslat 
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egybeszerkesztett – ellenjegyzésével ellátott – szövegét, ezt követően a  törvényalkotási bizottság elnöke a  46.  § 
(11)–(12)  bekezdésének alkalmazásával kiegészítő egységes javaslatot nyújt be. A  további eljárásra a  47–57.  §-t 
kell alkalmazni azzal, hogy összegző jelentésen kiegészítő összegző jelentést, összegző módosító javaslaton 
–  benyújtása esetén − kiegészítő összegző módosító javaslatot, egységes javaslaton − benyújtása esetén − 
kiegészítő egységes javaslatot kell érteni.
(8) Ha a  törvényalkotási bizottság 72.  § (1)  bekezdése szerinti javaslatához az  Országgyűlés a  72.  § (3)  bekezdése 
szerinti hozzájárulását nem adta meg, és a  törvényalkotási bizottság az  eljárását a  (6)  bekezdés szerint fejezi 
be, az  előterjesztő a  46.  § (10)  bekezdése alkalmazásával haladéktalanul megküldi a  törvényalkotási bizottság 
elnökének az  egységes javaslattervezetet. A  törvényalkotási bizottság elnöke az  egységes javaslatot a  46.  § 
(11)  bekezdésében meghatározott eljárás szerint legkésőbb annak az  ülésnapnak a  megnyitása előtt egy órával 
nyújtja be, amely ülésnap napirendjén vagy tervezett napirendjén a törvényjavaslat zárószavazása szerepel.”

37. §  A HHSZ 72. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„72.  § (1) A  túlterjeszkedő módosító javaslatot benyújtó bizottság javaslatára a  70.  § (3)–(8)  bekezdését, 
a  törvényalkotási bizottság javaslatára a  71.  § (3)–(8)  bekezdését nem kell alkalmazni, ha ahhoz az  Országgyűlés 
a (3) bekezdés szerint hozzájárul.
(2) Ha a  törvényalkotási bizottság az  (1)  bekezdés szerinti javaslatot nyújt be, a  46.  § (10)–(12)  bekezdését 
azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy az  előterjesztő által megküldött egységes javaslattervezet, továbbá 
a törvényalkotási bizottság elnöke által benyújtott egységes javaslat a túlterjeszkedő módosító javaslat szövegét is 
tartalmazza.
(3) Az  Országgyűlés az  (1)  bekezdés szerinti javaslathoz a  hozzájárulását a  jelen lévő képviselők kétharmadának 
szavazatával akkor adja meg, ha a 44. § (1) bekezdésében meghatározott követelmények érvényesülése érdekében 
benyújtott szabályszerű túlterjeszkedő módosító javaslat a törvényjavaslat céljára és tartalmára tekintettel kizárólag 
arra irányul, hogy a törvényjavaslat által nem érintett törvény rendelkezését a törvényjavaslattal összhangba hozza.
(4) Ha az  Országgyűlés a  törvényalkotási bizottság (1)  bekezdés szerinti javaslatára a  (3)  bekezdés szerinti 
hozzájárulását megadja, az  Országgyűlés az  összegző módosító javaslat mellett a  szabályszerű túlterjeszkedő 
módosító javaslatról is dönt.
(5) Az  összegző módosító javaslat és a  szabályszerű túlterjeszkedő módosító javaslat elfogadása esetén 
az Országgyűlés a  (2) bekezdés szerinti, túlterjeszkedő módosító javaslatot tartalmazó egységes javaslat egészéről 
tart zárószavazást.
(6) Ha az  Országgyűlés az  összegző módosító javaslatot, illetve a  szabályszerű túlterjeszkedő módosító javaslatot 
nem fogadja el, a  zárószavazás megtartására legkorábban az  Országgyűlés döntését követő második napon 
kerülhet sor, kivéve, ha az Országgyűlés a törvényjavaslat benyújtott szövegéről tart zárószavazást.
(7) Az előterjesztő a zárószavazás ülésnapjának megjelölésével indítványozhatja, hogy a zárószavazás megtartására 
– a  (6)  bekezdés szerinti határidőre is figyelemmel – azon az  ülésen kerüljön sor, amelyen az  Országgyűlés 
a (6) bekezdés szerinti döntését meghozta. Erről az Országgyűlés – a javaslattevő legfeljebb kétperces időtartamban 
előadott indokainak meghallgatása után – vita nélkül, kézfelemeléssel határoz. Az  elfogadott napirend 
az Országgyűlés döntésének megfelelően módosul. A napirend módosult részét az ülést vezető elnök ismerteti és 
kezdeményezi a 15. § (2) bekezdése szerint szükséges intézkedéseket.
(8) Az  Országgyűlés (6)  bekezdés szerinti döntését követően az  előterjesztő haladéktalanul megküldi 
a  törvényalkotási bizottság elnökének az  Országgyűlés döntésének megfelelő szöveget tartalmazó egységes 
javaslattervezetet.
(9) A  törvényalkotási bizottság elnöke az  Országgyűlés (6)  bekezdés szerinti döntésének megfelelő szöveget 
tartalmazó egységes javaslatot a  46.  § (10)–(11)  bekezdésében meghatározott eljárás szerint legkésőbb annak 
az  ülésnapnak a  megnyitása előtt egy órával nyújtja be, amely ülésnap napirendjén vagy tervezett napirendjén 
a törvényjavaslat zárószavazása szerepel.
(10) A  zárószavazás elhalasztására az  51.  § (1), (2), (4) és (6)  bekezdését kell alkalmazni azzal, hogy az  elhalasztott 
zárószavazás megtartására legkorábban az annak elrendelését követő hét első munkanapján kerülhet sor.”

38. §  A HHSZ 74. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a 74. § a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A törvényalkotási bizottság
a) dönt az (1) bekezdés szerinti módosító javaslat támogatásáról,
b) fenntarthatja a nem támogatott módosító javaslatot az általa szükségesnek tartott változtatásokkal, valamint
c) további módosításra irányuló szándékot fogalmazhat meg.
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(3a) A  (3)  bekezdés szerinti módosításokat a  törvényalkotási bizottság egy indítványba foglalva nyújtja be a  46.  § 
(5) bekezdésében foglaltak alkalmazásával (a továbbiakban: egyeztetési eljárást követő összegző módosító javaslat).”

39. § (1) A HHSZ 76. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a 76. § a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  törvényalkotási bizottság véleményezi a  normakontroll-javaslatot és a  46.  § szerinti eljárásában megvitatja 
a normakontroll-javaslathoz benyújtott módosító javaslatokat.
(6a) A törvényalkotási bizottság
a) dönt arról, hogy mely – normakontroll-javaslathoz benyújtott – módosító javaslatot támogatja,
b) fenntarthatja a nem támogatott módosító javaslatot az általa szükségesnek tartott változtatásokkal, valamint
c) további módosításra irányuló szándékot fogalmazhat meg.”

 (2) A HHSZ 76. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  törvényalkotási bizottság a  normakontroll-javaslat és a  normakontroll-javaslathoz benyújtott módosító 
javaslatok tárgyalásának befejezéséről, valamint a  (6)  bekezdés szerinti megállapításairól jelentést nyújt be 
(a  továbbiakban: normakontroll kezdeményezését előkészítő jelentés). A  (6a)  bekezdés szerinti módosításokat 
a  törvényalkotási bizottság egy indítványba foglalva a  normakontroll kezdeményezését előkészítő jelentéssel 
egyidejűleg nyújtja be (a továbbiakban: normakontroll kezdeményezését előkészítő módosító javaslat).”

 (3) A HHSZ 76. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) A vitában a (10) bekezdés szerinti felszólalásokat követően
a) képviselőcsoportonként egy képviselő,
b) a nemzetiségek érdekeit, jogait érintő napirendi pont esetében a nemzetiségeket képviselő bizottság által felkért 
nemzetiségi képviselő vagy szószóló, majd
c) a független képviselők közül az elsőként szólásra jelentkezett képviselő
szólalhat fel.”

40. §  A HHSZ 78. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a köztársasági elnök a kihirdetésre megküldött törvényt aláírás előtt észrevételeinek közlésével megfontolás 
végett visszaküldi, azt az  Országgyűlés legkésőbb a  törvény visszaküldésétől számított hatvan napon belül 
napirendjére tűzi. A hatvannapos határidő számításánál a rendes ülésszakok közötti időtartamot figyelmen kívül kell 
hagyni.”

41. §  A HHSZ 80. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az Országgyűlés vita nélkül elrendelheti egyedi határozatának hivatalos lapban való közzétételét.”

42. §  A HHSZ 82. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, és a HHSZ a következő 82/A. §-sal egészül ki:
„82. § (1) Politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslatot a Kormány, országgyűlési bizottság vagy képviselő terjeszthet elő.
(2) A  politikai nyilatkozat tárgyalása során a  törvényjavaslat tárgyalásának általános szabályait kell alkalmazni 
az  ezen alcímben foglalt eltérésekkel, valamint azzal, hogy a  34.  § (1)  bekezdésében foglalt határidőt nem kell 
alkalmazni és a 48. § (2) és (4) bekezdése szerinti szavazási kérésre nem kerülhet sor.
(3) A politikai nyilatkozathoz képviselő módosító javaslatot azon ülés napirendjének elfogadását követő három órán 
belül nyújthat be, amely ülés napirendjén a politikai nyilatkozat tárgyalása szerepel.
(4) A  politikai nyilatkozat részletes vitáját a  törvényalkotási bizottság folytatja le a  44.  § (1) és (3)–(4)  bekezdése 
alkalmazásával. A  részletes vita lefolytatása érdekében a  törvényalkotási bizottság az  Országgyűlés ülésének 
időtartama alatt, valamint az ülés heti első ülésnapján az ülésnap megnyitása előtt is ülést tarthat.
(5) A  törvényalkotási bizottság a  benyújtott módosító javaslatokat értékeli, és azokról állást foglal a  45.  § 
(2) bekezdése alkalmazásával.
(6) A törvényalkotási bizottság
a) dönt arról, hogy mely módosító javaslatot támogatja,
b) fenntarthatja a nem támogatott módosító javaslatot az általa szükségesnek tartott változtatásokkal, illetve
c) további módosításra irányuló szándékot fogalmazhat meg.
(7) A  (6)  bekezdés szerinti módosításokat a  törvényalkotási bizottság az  összegző módosító javaslatba foglalva 
nyújtja be.
(8) A  részletes vitát a  törvényalkotási bizottság lezárja, ezt követően összegző jelentést nyújt be, amelyben 
tájékoztatást ad a részletes vita lezárásának tényéről, valamint a 44. § (1) és (3) bekezdése szerinti megállapításairól. 
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Ha a  törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatot fogadott el, azt az  összegző jelentéssel egyidejűleg 
benyújtja. Ezt követően a törvényalkotási bizottság további összegző módosító javaslatot nem nyújthat be.
82/A.  § (1) A  politikai nyilatkozat általános vitája, az  összegző jelentés és az  összegző módosító javaslat együttes 
vitájában (e § alkalmazásában a  továbbiakban: összevont vita) elsőként a politikai nyilatkozat előterjesztője, majd 
– ha nem a  Kormány az  előterjesztő – a  Kormány képviselője szólal fel. Ezt követően a  törvényalkotási bizottság 
által kijelölt előadó, majd – ha a  törvényalkotási bizottságban van kisebbségi vélemény – a  kisebbségi vélemény 
előadója szólal fel. A bizottsági felszólalásokra összesen öt perc áll rendelkezésre oly módon, hogy amennyiben van 
kisebbségi vélemény, két percet annak kifejtésére kell biztosítani.
(2) A  képviselőcsoportok álláspontjukat tíz-tízperces időtartamban fejthetik ki. A  független képviselők 
összesen kétperces időtartamban szólalhatnak fel. A  nemzetiségek érdekeit, jogait érintő napirendi pont 
esetében a  nemzetiségeket képviselő bizottság által felkért nemzetiségi képviselő vagy szószóló felszólalására 
kétperces időtartam áll rendelkezésre. A  vita közben a  politikai nyilatkozat előterjesztője, valamint – ha nem 
a  Kormány az  előterjesztő – a  Kormány képviselője bármikor felszólalhat. A  politikai nyilatkozat előterjesztőjének 
a határozathozatal előtt viszonválaszra van joga. A politikai nyilatkozat előterjesztője összesen húszperces, valamint 
– ha nem a Kormány az előterjesztő – a Kormány képviselője összesen tízperces időtartamban fejtheti ki álláspontját 
az összevont vitában. Vita közben a kétperces hozzászólalásokat bele kell számítani az időtartamba.
(3) Az összevont vita lezárását követően az Országgyűlés dönt az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazást 
tart a  politikai nyilatkozatnak az  összegző módosító javaslattal módosított szövegéről. A  politikai nyilatkozat 
elfogadásához a képviselők több mint felének szavazata szükséges.
(4) A  zárószavazás elhalasztására az  általános szabályok szerint kerülhet sor. Az  előterjesztő a  zárószavazás 
elhalasztásáról történő döntést követően haladéktalanul megküldi a  törvényalkotási bizottság elnökének 
az egységes javaslattervezetet. A törvényalkotási bizottság elnöke az egységes javaslatot a 46. § (11) bekezdésének 
alkalmazásával haladéktalanul benyújtja.”

43. §  A HHSZ 83. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  országgyűlési képviselők általános választásával kapcsolatos beszámolók tárgyalása és határozathozatala 
során az ezen alcímben foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni.”

44. § (1) A HHSZ 84. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Ha a (2) bekezdésben meghatározott határozati javaslatról a nemzetiségeket képviselő bizottság részletes vitát 
folytat, e részletes vita során a (6) bekezdést nem kell alkalmazni.”

 (2) A HHSZ 84. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a HHSZ 84. §-a a következő (7a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(7) Ha a  (2)  bekezdésben meghatározott határozati javaslatot érintően nincs vitához kapcsolódó bizottság, vagy 
csak a  nemzetiségeket képviselő bizottság minősül annak, és nem került sor módosító javaslat benyújtására, 
az Országgyűlés az együttes általános vita lezárását követően a határozati javaslat elfogadásáról határoz. Az eljárás 
a  részletes vitával folytatódik, ha a  beszámolót tárgyaló bizottság vagy a  nemzetiségeket képviselő bizottság 
–  legkésőbb azon ülésnap megnyitása előtt egy órával, amely ülésnap napirendjén vagy tervezett napirendjén 
a határozati javaslat zárószavazása szerepel – úgy nyilatkozik, hogy részletes vitát kíván lefolytatni.
(7a) Ha a (2) bekezdésben meghatározott határozati javaslatot érintően – a nemzetiségeket képviselő bizottságon 
kívül – van vitához kapcsolódó bizottság és nem került sor módosító javaslat benyújtására, a beszámolót tárgyaló 
bizottság, valamint – amennyiben a  vitához kapcsolódó bizottságnak minősül – a  nemzetiségeket képviselő 
bizottság – ha legkésőbb a  41.  § (1)  bekezdése szerinti határidő leteltét követő munkanapon eltérően nem 
nyilatkozik – nem folytat le részletes vitát.”

45. §  A HHSZ 87. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Országgyűlés személyi döntésére vonatkozó határozati javaslat tárgyalására – ha a HATODIK RÉSZ eltérően 
nem rendelkezik – a  határozati javaslat tárgyalására vonatkozó rendelkezéseket kell a  (2)–(3)  bekezdésben 
meghatározott eltérésekkel alkalmazni.”

46. §  A HHSZ 92. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  költségvetési törvényjavaslat részletes vitáját – a  Mentelmi bizottság kivételével – valamennyi állandó 
bizottság és a  nemzetiségeket képviselő bizottság is lefolytatja. A  költségvetési törvényjavaslat tárgyalása során 
a  költségvetési ügyekkel foglalkozó bizottság kijelölt bizottságnak, a  többi állandó bizottság és a  nemzetiségeket 
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képviselő bizottság – a  költségvetési törvényjavaslat valamennyi szerkezeti egysége vonatkozásában – vitához 
kapcsolódó bizottságnak minősül.”

47. §  A HHSZ 93. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A költségvetési ügyekkel foglalkozó bizottság a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatok tárgyalásának 
befejezéséről a 92. § (6) bekezdése szerinti tájékoztatás megküldését követően – a Házbizottság által megállapított 
határidőben – összegző jelentést és összegző módosító javaslatot nyújt be. Ha a költségvetési ügyekkel foglalkozó 
bizottság olyan bizottsági módosító javaslatot támogat, amely miatt a központi költségvetés egyenlegének, továbbá 
a  költségvetési törvényjavaslat költségvetési fejezetei bevételi és kiadási főösszegének megváltoztatása szükséges, 
összegző módosító javaslatának tartalmaznia kell az ezekre vonatkozó módosításokat is.”

48. §  A HHSZ 94. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a HHSZ 94. §-a a következő (1a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(1) Az Országgyűlés az összegző jelentés és összegző módosító javaslat vitáját a 47. § szerint folytatja le azzal, hogy
a) a  vitában a  költségvetési ügyekkel foglalkozó bizottságnak az  összegző jelentés ismertetésére kijelölt előadója 
– a  tárgyaló bizottságok véleményét is összefoglalva – és a  kisebbségi vélemény ismertetője – a  tárgyaló 
bizottságokban írásban megfogalmazott kisebbségi véleményeket is összefoglalva – szólal fel; e  felszólalásokra 
összesen hatvan perc áll rendelkezésre oly módon, hogy amennyiben van kisebbségi vélemény, harminc percet 
annak kifejtésére kell biztosítani,
b) az előterjesztő 47. § (3), (7a) és (9) bekezdése szerinti felszólalására összesen harminc perc áll rendelkezésre,
c) a 47. § (4) bekezdése szerinti felszólalásokra nem kerül sor.
(1a) Ha összegző jelentés benyújtására nem kerül sor, az Országgyűlés a részletes vitáról szóló bizottsági jelentések 
vitáját az  (1)  bekezdés szerint folytatja le azzal, hogy a  vitában a  költségvetési ügyekkel foglalkozó bizottságnak 
a  részletes vitáról szóló bizottsági jelentés ismertetésére kijelölt előadója – a  vitához kapcsolódó bizottságok 
véleményét is összefoglalva – és a kisebbségi vélemény ismertetője – a vitához kapcsolódó bizottságokban írásban 
megfogalmazott kisebbségi véleményeket is összefoglalva – szólal fel. E  felszólalásokra összesen hatvan perc 
áll rendelkezésre oly módon, hogy amennyiben van kisebbségi vélemény, harminc percet annak kifejtésére kell 
biztosítani.”

49. §  A HHSZ 96.  § (1) és (2)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezések lépnek, és a  HHSZ 96.  §-a a  következő 
(2a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A zárószavazást – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – legkorábban
a) a Költségvetési Tanács Gst. 25. § (3) bekezdése szerinti véleményének beérkezését, vagy
b) a  Gst. 26.  §-a szerinti esetben a  véleményezésre nyitva álló határidőnek a  házelnök által megállapított 
eredménytelen elteltét
követő három nap után az 50. § alapján kell megtartani.
(2) A  zárószavazás az  (1)  bekezdés a) vagy b)  pontjában meghatározottakat követően, az  (1)  bekezdésben foglalt 
határidőre tekintet nélkül megtartható, ha az előterjesztő írásban nyilatkozik, hogy nem kíván a 97. § (1) bekezdése 
szerinti zárószavazás előtti módosító javaslatot benyújtani.
(2a) A  Költségvetési Tanács elnökét meg kell hívni az  Országgyűlés azon ülésére, amelyen a  költségvetési 
törvényjavaslat zárószavazására kerül sor. A  Költségvetési Tanács elnöke a  Költségvetési Tanács véleményét 
a zárószavazás megkezdése előtt ismertetheti, ezt követően az előterjesztő kaphat szót. E felszólalások napirendben 
meghatározott időtartama nem lehet kevesebb tíz-tíz percnél.”

50. §  A HHSZ 97. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  Költségvetési Tanács elnökét meg kell hívni az  Országgyűlés azon ülésére, amelyen a  (4)  bekezdés szerinti 
módosító javaslatok vitájára és döntéshozatalára kerül sor. A  Költségvetési Tanács elnöke az  előterjesztői zárszót 
megelőzően felszólalhat. E felszólalás napirendben meghatározott időtartama nem lehet kevesebb tíz percnél.”

51. § (1) A HHSZ 102. § (2) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép:
„(2) A  törvényjavaslatnak a  nemzetközi szerződés véglegesen megállapított hiteles szövegét tartalmazó részéhez, 
a  kizárólag idegen nyelven hiteles szerződés hivatalos magyar nyelvű fordítását tartalmazó részéhez, továbbá 
a fenntartás, kifogás és a nyilatkozat szövegéhez kiigazító javaslat (a továbbiakban: kiigazítás) nyújtható be
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a) a  hiteles szöveg helyreállítása céljából, ha a  szerződés, a  fenntartás, a  kifogás vagy a  nyilatkozat 
törvényjavaslatban szereplő szövege elírás miatt eltér a hiteles szövegtől, vagy
b) a kizárólag idegen nyelven hiteles szerződés, fenntartás, kifogás vagy nyilatkozat szövegének hivatalos magyar 
nyelvű fordításában található fordítási hiba, helyesírási hiba vagy más elírás javítása céljából.”

 (2) A HHSZ 102. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  (2)  bekezdés szerinti kiigazítást a  törvényjavaslat előterjesztője nyújthatja be azt az  ülésnapot megelőző 
munkanapon, amely ülésnap napirendjén vagy tervezett napirendjén a törvényjavaslat zárószavazása szerepel.”

52. §  A HHSZ 109. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a  bizottság létrehozásakor a  bizottság elnöki tisztsége betöltetlen maradt, vagy a  megválasztott elnök 
nem gyakorolhatja megbízatásából eredő jogait, az elnök megválasztásáig, illetve a megválasztott elnök jogainak 
gyakorlását korlátozó körülmény megszűnéséig az alelnök gyakorolja a bizottsági elnöki jogköröket. Több alelnök 
esetén a házelnök jelöli ki az elnököt helyettesítő alelnököt.”

53. §  A HHSZ a következő 72/A. alcímmel egészül ki:
„72/A. A bizottság határozatképességének megállapítása
113/A. § (1) Az ülést vezető elnök a határozathozatalok során figyelemmel kíséri a bizottság határozatképességének 
fennállását.
(2) Ha a bizottság ülése megnyitásakor nem határozatképes, az ülést vezető elnök megkísérli a határozatképesség 
biztosítását. Amennyiben ez nem lehetséges, az ülést vezető elnök megállapítja a távol maradó tagok névsorát.
(3) A bizottság tagja az ülésről való távolmaradásáról az ülés kezdetéig előzetesen tájékoztatja a bizottság elnökét. 
A  bejelentést a  bizottság tagjának megbízásából a  bizottság másik tagja, illetve – képviselőcsoporthoz tartozó 
képviselő esetén – a képviselőcsoport vezetője is megteheti.
(4) A  bizottsági ülésről való távolmaradás bejelentésére, valamint a  képviselői tiszteletdíj csökkentésének ezzel 
összefüggő eseteire vonatkozó részletes szabályokat az 5. melléklet tartalmazza.”

54. §  A HHSZ 114. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a  bizottsági tagok legalább egyötöde írásban bizottsági meghallgatást kezdeményez, a  bizottság 
a  meghallgatás megtartásáról és annak tervezett időpontjáról a  kezdeményezést követő harminc napon belül 
előzetesen állást foglal. A határidő számításánál a rendes ülésszakok közötti időtartamot figyelmen kívül kell hagyni.”

55. §  A HHSZ 117. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Közvetlenül a  bizottsági jelentésről való szavazás után a  bizottság kisebbségben maradt tagjai bejelenthetik, 
hogy kisebbségi véleményt terjesztenek elő. Az  így bejelentett kisebbségi véleményt az  Országgyűlés ülésén 
a  kisebbségi álláspontot képviselő bizottsági tagok által maguk közül választott előadó ismerteti. A  kisebbségi 
előadót legkésőbb – a  62.  § (9a)  bekezdésében meghatározott kivétellel – azon ülést megelőző hét utolsó 
munkanapján kell megjelölni, amely ülés tervezett napirendjén a  bizottsági jelentések és az  összegző módosító 
javaslat vitája szerepel.”

56. §  A HHSZ 119. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  értekezlet ülését a  házelnök hívja össze és vezeti. Az  értekezlet szükség szerint ülésezik. Az  értekezlet 
bármelyik tagja kezdeményezheti a házelnöknél az értekezlet ülésének összehívását.”

57. §  A HHSZ 121. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A házelnök – hivatalból vagy az interpellált kérelmére – visszautasítja azt az interpellációt,)
„b) amelynek elhangzása esetén az  Országgyűlésről szóló törvény 46/B.  § (1)  bekezdése vagy 46/D.  §-a szerinti 
intézkedésnek lenne helye.”

58. § (1) A HHSZ 122. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  nemzetiségi képviselő nemzetiségek érdekeit, jogait érintő interpellációját akkor mondhatja el, ha 
valamennyi képviselőcsoportból egy felszólaló lehetőséget kapott interpelláció elmondására. A  nemzetiségi 
képviselő nemzetiségek érdekeit, jogait érintő interpellációjának idejét nem kell beszámítani a  120.  § szerinti 
időkeretbe.”
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 (2) A HHSZ 122. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  képviselő az  interpellációt legkésőbb annak megkezdéséig visszavonhatja. Ha a  képviselő az  interpelláció 
elhangzásának a  napirend szerint várható időpontjában nincs jelen, és az  ülésnap kezdetéig nem tájékoztatta 
a házelnököt más képviselő előterjesztőként történő csatlakozásáról, az interpellációt visszavontnak kell tekinteni.”

59. §  A HHSZ 124. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A kérdés benyújtására és megválaszolására a  121–122.  § és a  123.  § (1)–(4)  bekezdése rendelkezéseit a  következő 
eltérésekkel kell alkalmazni:]
„a) csak az a kérdés tárgyalható az ülés
aa) első hetében, amelyet a kérdések napirendi pontját tartalmazó ülésnapot megelőző munkanapon 12 óráig, vagy
ab) második és minden további hetében, amelyet a  kérdések napirendi pontját tartalmazó ülésnapot megelőző 
munkanapon 9 óra 30 percig
benyújtottak,”

60. §  A HHSZ 125. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Azon az  ülésnapon, amelynek napirendjén vagy tervezett napirendjén az  azonnali kérdések órája szerepel, 
legkésőbb az  ülésnap megnyitása előtt egy órával a  képviselőcsoport vezetője kérheti, hogy az  általa megjelölt 
képviselők az  általa megjelölt sorrendben az  azonnali kérdések órájának keretében kérdést tehessenek fel. 
A  képviselőcsoport vezetője az  ülésnap megkezdéséig tájékoztathatja a  házelnököt arról, hogy a  sorrend 
megváltoztatása nélkül a korábban megjelölt képviselők körét a kérdés elmondására jogosult további képviselővel 
kiegészíti.”

61. §  A HHSZ 126. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Amennyiben
a) a  képviselőcsoport vezetője által előzetesen leadott sorrendben kérdést feltenni kívánó képviselő nincs jelen 
az ülésteremben vagy a kérdés feltevésétől visszalépett,
b) az előzetesen jelzett azonnali kérdés azért nem hangzik el, mert a kérdést feltenni kívánó képviselő a helyettes 
kijelölése ellenére személyes válaszadást kér, vagy
c) ha az azonnali kérdés más okból nem hangzik el,
akkor az  ülést vezető elnök a  szót ugyanazon képviselőcsoport soron következő, kérdést feltenni kívánó 
képviselőjének adja meg.”

62. §  A HHSZ 128. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a HHSZ 85. alcíme a következő 128/A–128/D. §-sal 
egészül ki:
„128. § A 128/A. §-ban foglaltakat az Országgyűlés következő hatásköreinek gyakorlására irányuló kezdeményezés 
benyújtása esetén kell alkalmazni:
a) a köztársasági elnök feladatkörei ellátását kilencven napon túl lehetetlenné tevő állapotának megállapítása,
b) a köztársasági elnök megválasztásához szükséges feltételek hiányának megállapítása,
c) a köztársasági elnök összeférhetetlenségének kimondása vagy
d) a köztársasági elnök tisztségétől való megfosztásának kezdeményezése
azzal, hogy az  e  § szerinti kezdeményezésnek minősül az  Alaptörvényben vagy törvényben indítványozásra 
jogosultként megjelölt által a házelnökhöz előterjesztett indítvány.
128/A.  § (1) A  128.  § szerinti kezdeményezést a  házelnök kiadja az  alkotmányügyi kérdésekkel foglalkozó 
bizottságnak (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: bizottság).
(2) A  bizottság a  kezdeményezés és a  tényállás alapján megvizsgálja, hogy a  kezdeményezés az  Alaptörvényben, 
illetve a törvényben meghatározott feltételeknek megfelel-e.
(3) A bizottság a 128. § szerinti kezdeményezést zárt ülésen tárgyalja. A bizottság eljárása során a köztársasági elnök 
írásbeli nyilatkozatot tehet, illetve kérésére meg kell őt hallgatni, de a  bizottság ülésén egyébként – a  bizottság 
eltérő döntése hiányában – nem lehet jelen.
(4) A  bizottság a  kezdeményezés alapján határozati javaslatot nyújt be. A  határozati javaslat tartalmazza 
a  törvényben meghatározott esetleges kötelező tartalmi elemeket. A  határozati javaslathoz fűzött indokolásban 
a bizottság összefoglalja a (2) bekezdés szerinti eljárása során tett megállapításait.
(5) Ha a  köztársasági elnök a  bizottsági eljárás ideje alatt az  összeférhetetlenségét megszünteti, a  bizottság 
az eljárását határozati javaslat benyújtása nélkül zárja le.
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(6) A határozati javaslat tárgyalása során a 34. § (1) bekezdése szerinti határidőt nem kell alkalmazni.
(7) A határozati javaslathoz módosító javaslatot és bizottsági jelentést nem lehet benyújtani.
(8) A bizottság az általa benyújtott határozati javaslatot a határozati javaslat plenáris ülésen történő tárgyalásának 
megkezdéséig visszavonhatja, ezt követően a visszavonáshoz az Országgyűlés hozzájárulása szükséges.
(9) A  határozati javaslat plenáris ülésen történő tárgyalása során a  bizottság által kijelölt előadó – aki ismerteti 
a  kezdeményezés bizottság általi vizsgálatának eredményét és a  bizottság javaslatát –, a  kisebbségi vélemény 
ismertetője, valamint a  köztársasági elnök öt-ötperces időtartamban szólalhat fel. Ezt követően az  Országgyűlés 
a határozati javaslatról vita nélkül határoz.
(10) A  128.  § a)–c)  pontja esetén az  e  § szerinti eljárást úgy kell lefolytatni, hogy a  döntés a  törvényben 
meghatározott határidőben meghozható legyen, azzal, hogy ennek érdekében – szükség esetén – rendkívüli 
ülésszakot vagy rendkívüli ülést kell összehívni.
128/B.  § (1) Ha a  köztársasági elnök az  Országgyűléshez írásbeli lemondó nyilatkozatot (e § alkalmazásában 
a  továbbiakban: lemondó nyilatkozat) intézett, annak elfogadásáról az  Országgyűlés a  lemondó nyilatkozat 
beérkezésétől számított tizenöt napon belül határoz, azzal, hogy ennek érdekében – szükség esetén – rendkívüli 
ülésszakot vagy rendkívüli ülést kell összehívni.
(2) A  lemondó nyilatkozatot nem kell kiadni bizottsági előkészítésre, a  lemondó nyilatkozat alapján a  határozati 
javaslatot a házelnök nyújtja be.
(3) A határozati javaslat tárgyalása során a 34. § (1) bekezdése szerinti határidőt nem kell alkalmazni. A határozati 
javaslathoz módosító javaslatot és bizottsági jelentést nem lehet benyújtani.
(4) Az  Országgyűlés a  lemondó nyilatkozat elfogadásáról vita nélkül határoz azzal, hogy a  határozathozatal előtt 
a köztársasági elnök ötperces időtartamban felszólalhat.
(5) Ha az Országgyűlés a lemondó nyilatkozatot – a (4) bekezdés szerinti határozathozatala során – nem fogadja el, 
azt úgy kell tekinteni, hogy az Országgyűlés a köztársasági elnököt a lemondás megfontolására kéri.
(6) Az Országgyűlés e § szerinti döntéséről a házelnök haladéktalanul tájékoztatja a köztársasági elnököt.
128/C.  § (1) A  köztársasági elnök átmeneti akadályoztatásának, valamint az  akadályoztatás megszűnésének 
megállapítására irányuló eljárásra a  128/A.  § (1)–(4) és (6)–(9)  bekezdését az  e  §-ban foglalt eltérésekkel kell 
alkalmazni.
(2) A  kezdeményezést nem kell kiadni bizottsági előkészítésre, ha az  a  köztársasági elnöktől vagy a  Kormánytól 
érkezett. A kezdeményezés alapján a határozati javaslatot a házelnök nyújtja be haladéktalanul.
(3) A kezdeményezésről az Országgyűlés haladéktalanul határoz.
(4) Ha az Országgyűlés a kezdeményezés időpontjában nem ülésezik, rendkívüli ülésszakot vagy rendkívüli ülést kell 
összehívni.
128/D. § (1) A köztársasági elnök
a) átmeneti akadályoztatása esetén annak megszűnéséig,
b) megbízatásának megszűnése esetén az új köztársasági elnök hivatalba lépéséig
a köztársasági elnököt helyettesítő házelnök feladatát ellátó alelnök kijelöléséről – a  házelnök javaslatára – 
az Országgyűlés haladéktalanul határoz.
(2) Ha az  Országgyűlés a  köztársasági elnök megbízatása megszűnésének időpontjában nem ülésezik, rendkívüli 
ülésszakot vagy rendkívüli ülést kell összehívni.”

63. §  A HHSZ HATODIK RÉSZE a következő 86/A. alcímmel egészül ki:
„86/A. Az Országgyűlés által megválasztott közjogi tisztségviselőkkel kapcsolatos eljárási szabályok
129/A.  § Az ezen alcímben foglaltakat az  Alaptörvény vagy törvény alapján az  Országgyűlés által megválasztott 
–  az  Országgyűlés tisztségviselőjének, bizottsági tisztségviselőjének vagy bizottsági tagjának nem minősülő – 
közjogi tisztségviselő tekintetében, az Országgyűlés következő hatásköreinek gyakorlására irányuló kezdeményezés 
benyújtása esetén – törvény eltérő rendelkezése hiányában – kell alkalmazni:
a) a megválasztáshoz szükséges feltételek hiányának megállapítása,
b) felmentés,
c) tisztségtől való megfosztás,
d) hivatalvesztés kimondása,
e) kizárás,
f ) összeférhetetlenség megállapítása vagy kimondása,
g) visszahívás vagy
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h) a megbízatás megszűnésének megállapítása, kimondása az a)–g) pontban nem említett, az Alaptörvényben vagy 
törvényben meghatározott más jogcímen
azzal, hogy az  e  § szerinti kezdeményezésnek minősül az  Alaptörvényben vagy törvényben az  adott 
kezdeményezésre, indítványozásra vagy javaslattételre jogosultként megjelölt által a  házelnökhöz előterjesztett 
kezdeményezés, indítvány vagy javaslat.
129/B. § (1) A 129/A. § szerinti kezdeményezést a házelnök – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – kiadja egy állandó 
bizottságnak, azzal, hogy ha törvény szerint az  adott kezdeményezés alapján a  határozati javaslat előkészítésére 
az Országgyűlés meghatározott bizottsága jogosult, akkor a házelnök a kezdeményezést annak a bizottságnak adja ki.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bizottság
a) a 129/A. § szerinti kezdeményezést zárt ülésen tárgyalja,
b) a  kezdeményezés és a  tényállás alapján megvizsgálja, hogy a  kezdeményezés az  Alaptörvényben, illetve 
a törvényben meghatározott feltételeknek megfelel-e,
c) törvényben meghatározott esetben – szükség esetén a házelnök útján – kikéri a véleménynyilvánításra jogosult 
személy, szerv vagy testület véleményét,
d) a  kezdeményezés benyújtóját, illetve az  érintett közjogi tisztségviselőt meghallgathatja azzal, hogy 
a kezdeményezés benyújtója és az érintett közjogi tisztségviselő a bizottság ülésén egyébként – a bizottság eltérő 
döntése hiányában – nem lehet jelen, és
e) a kezdeményezés alapján határozati javaslatot nyújt be.
(3) Ha a 129/A. § szerinti kezdeményezés benyújtására törvény alapján az Országgyűlés bizottsága jogosult,
a) a  (2)  bekezdés c)  pontjában foglaltakat és az  érintett közjogi tisztségviselő esetleges meghallgatását 
a kezdeményezés benyújtását megelőzően folytatja le,
b) a kezdeményezést határozati javaslatként nyújtja be és
c) a b) pont szerinti határozati javaslatot a házelnök további bizottsági előkészítésre nem adja ki.
(4) A határozati javaslat tartalmazza a törvényben meghatározott esetleges kötelező tartalmi elemeket. A határozati 
javaslathoz fűzött indokolásban a  bizottság összefoglalja a  (2), illetve a  (3)  bekezdés szerinti eljárása során tett 
megállapításait.
(5) Ha az  érintett közjogi tisztségviselő a  bizottsági eljárás ideje alatt az  összeférhetetlenségét megszünteti, 
a bizottság az eljárását határozati javaslat benyújtása nélkül zárja le.
(6) A határozati javaslat tárgyalása során a 34. § (1) bekezdése szerinti határidőt nem kell alkalmazni.
(7) A határozati javaslathoz módosító javaslatot és bizottsági jelentést nem lehet benyújtani.
(8) Az  előterjesztő az  általa benyújtott határozati javaslatot a  határozati javaslat plenáris ülésen történő 
tárgyalásának megkezdéséig visszavonhatja, ezt követően a  visszavonáshoz az  Országgyűlés hozzájárulása 
szükséges.
(9) A  határozati javaslat plenáris ülésen történő tárgyalása során az  (1), illetve a  (3)  bekezdés szerinti bizottság 
által kijelölt előadó – aki ismerteti a  kezdeményezést és a  bizottság azzal kapcsolatos álláspontját, javaslatát –, 
a kisebbségi vélemény ismertetője, valamint az érintett közjogi tisztségviselő öt-ötperces időtartamban szólalhat fel. 
Ezt követően az Országgyűlés a határozati javaslatról vita nélkül határoz.
(10) Az e § szerinti eljárást úgy kell lefolytatni, hogy a döntés az Alaptörvényben, illetve törvényben meghatározott 
határidőben meghozható legyen, azzal, hogy ennek érdekében – szükség esetén – rendkívüli ülésszakot vagy 
rendkívüli ülést kell összehívni.”

64. §  A HHSZ 131. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  Országgyűlési Naplót a  (3)  bekezdés szerinti eljárást követő tizenöt napon belül meg kell küldeni 
a  képviselőknek, a  szószólóknak, a  köztársasági elnöknek, a  Kormány tagjainak, az  Alkotmánybíróság elnökének, 
a Kúria elnökének, a legfőbb ügyésznek, az alapvető jogok biztosának, az Állami Számvevőszék elnökének, a Magyar 
Nemzeti Bank elnökének – az általuk megjelölt módon – elektronikus úton vagy kinyomtatva, valamint a megyei, 
fővárosi könyvtáraknak, az  állami egyetemek könyvtárainak és a  nyilvános könyvtári ellátást vállaló felsőoktatási 
könyvtáraknak elektronikus úton.”

65. §  A HHSZ 134. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  bizottsági ülésről szó szerinti jegyzőkönyv készül, amelyet az  elnök aláírásával hitelesít. Az  Országgyűlésről 
szóló törvény 52/D.  §-a és 52/E.  §-a szerinti esetben az  elnök az  ülést követő öt napon belül gondoskodik 
a jegyzőkönyv hitelesítéséről.”
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66. §  A HHSZ 91. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„91. Hozzáférés az európai uniós dokumentumokhoz
139.  § (1) Az  Országgyűlésről szóló törvényben meghatározott európai uniós tervezetek, valamint egyéb európai 
uniós dokumentumok a  képviselők, a  képviselőcsoportok, a  szószólók, valamint az  Országgyűlés Hivatalának 
munkatársai számára a parlamenti információs rendszerben megjelenített elérhetőségeken keresztül hozzáférhetők.
(2) A  Kormány által az  Országgyűlésről szóló törvény szerinti, az  Országgyűlésnek megküldött álláspontjavaslatot 
(a  továbbiakban: álláspontjavaslat) a  házelnök, az  európai uniós ügyekkel foglalkozó bizottság zárt ülésén 
részvételre jogosult személy, valamint az  egyeztetési eljárásban véleményalkotásra kijelölt állandó bizottság tagja 
ismerheti meg. Az  álláspontjavaslatra az  információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény 27. § (5)–(6) bekezdését kell alkalmazni.”

67. §  A HHSZ 142. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„142. § (1) Az európai uniós ügyekkel foglalkozó bizottság az Európai Unióról szóló szerződéshez (a továbbiakban: 
EUSz), az  Európai Unió működéséről szóló szerződéshez (a  továbbiakban: EUMSz) és az  Európai Atomenergia-
közösség létrehozásáról szóló szerződéshez csatolt 2. jegyzőkönyvben (a  továbbiakban: Jegyzőkönyv) 
meghatározottak szerint megvizsgálhatja az európai uniós jogalkotási aktusok tervezetei esetében a szubszidiaritás 
elvének érvényesülését.
(2) Ha az európai uniós ügyekkel foglalkozó bizottság álláspontja szerint az európai uniós jogalkotási aktus tervezete 
sérti a  szubszidiaritás elvét, a  Jegyzőkönyv szerinti indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról 
jelentést, valamint a jelentés elfogadására vonatkozó határozati javaslatot nyújt be.
(3) A  jelentést és a  jelentés elfogadására vonatkozó határozati javaslatot az  indokolt vélemény megküldésére 
vonatkozó, a Jegyzőkönyvben meghatározott határidőre figyelemmel kell benyújtani.
(4) Ha az  Országgyűlés az  európai uniós ügyekkel foglalkozó bizottság kezdeményezésére elrendeli a  jelentés 
és a  jelentés elfogadására vonatkozó határozati javaslat kivételes eljárásban történő tárgyalását, ezt a  61.  § 
(5) bekezdésének alkalmazása során figyelmen kívül kell hagyni. A 45. alcím szerinti kivételes eljárás során
a) a jelentéshez módosító javaslatot nem lehet benyújtani,
b) a törvényalkotási bizottság a részletes vita során a jelentést is megvitatja,
c) az  Országgyűlés az  összevont vitát a  jelentés és a  jelentés elfogadására vonatkozó határozati javaslat 
vonatkozásában együttesen folytatja le,
d) az Országgyűlés a jelentésről a határozati javaslat elfogadásával dönt.
(5) A  jelentés elfogadását követően az  indokolt véleményt a  házelnök haladéktalanul továbbítja az  Európai 
Parlament, az  Európai Unió Tanácsa és az  Európai Bizottság elnökének, és egyidejűleg erről a  Kormányt is 
tájékoztatja.”

68. §  A HHSZ 144. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„144.  § (1) Az  európai uniós ügyekkel foglalkozó bizottság az  Európai Tanácsnak az  EUSz 48.  cikk (7)  bekezdése 
szerinti kezdeményezését, valamint az  Európai Bizottságnak az  EUMSz 81.  cikk (3)  bekezdése szerinti javaslatát 
megvizsgálja.
(2) Ha az  európai uniós ügyekkel foglalkozó bizottság álláspontja szerint a  kezdeményezéssel, illetve a  javaslattal 
szemben indokolt az EUSz 48. cikk (7) bekezdése, illetve az EUMSz 81. cikk (3) bekezdése szerinti kifogás megtétele, 
a  kifogás megtétele feltételeinek fennállásáról jelentést, valamint a  jelentés elfogadására vonatkozó határozati 
javaslatot nyújt be.
(3) A  jelentést és a  jelentés elfogadására vonatkozó határozati javaslatot a  kifogás megtételére vonatkozó, 
az EUSz-ben, illetve az EUMSz-ben meghatározott határidőre figyelemmel kell benyújtani.
(4) Ha az  Országgyűlés az  európai uniós ügyekkel foglalkozó bizottság kezdeményezésére elrendeli a  jelentés 
és a  jelentés elfogadására vonatkozó határozati javaslat kivételes eljárásban történő tárgyalását, ezt a  61.  § 
(5) bekezdésének alkalmazása során figyelmen kívül kell hagyni. A 45. alcím szerinti kivételes eljárás során
a) a jelentéshez módosító javaslatot nem lehet benyújtani,
b) a törvényalkotási bizottság a részletes vita során a jelentést is megvitatja,
c) az  Országgyűlés az  összevont vitát a  jelentés és a  jelentés elfogadására vonatkozó határozati javaslat 
vonatkozásában együttesen folytatja le,
d) az Országgyűlés a jelentésről a határozati javaslat elfogadásával dönt.
(5) A  jelentés elfogadását követően a  kifogást a  házelnök haladéktalanul továbbítja az  Európai Tanács elnökének, 
illetve az Európai Unió Tanácsának, és egyidejűleg erről a Kormányt is tájékoztatja.”
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69. §  A HHSZ 146. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az (5) bekezdésben rögzített határidő számításánál a rendes ülésszakok közötti időtartamot és az adatbeszerzés 
időtartamát figyelmen kívül kell hagyni.”

70. §  A HHSZ 148. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a HHSZ 148. §-a a következő (2a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(2) Ha a  képviselő az  Országgyűlésről szóló törvény 51.  § (7)  bekezdése szerinti kérelmet terjeszt elő, a  házelnök 
az  Országgyűlésről szóló törvény 51.  § (9)  bekezdése szerinti döntést tartalmazó határozati javaslatot nyújt be 
az Országgyűlésnek.
(2a) A (2) bekezdés szerinti határozati javaslathoz
a) módosító javaslatot, valamint
b) bizottsági jelentést
nem lehet benyújtani.”

71. §  A HHSZ KILENCEDIK RÉSZE a következő 97/A. alcímmel egészül ki:
„97/A. Az Országgyűlés és az országgyűlési bizottságok üléseiről való távolmaradás igazolásával 
kapcsolatos eljárás
155/A.  § (1) Ha a  képviselőcsoporthoz tartozó képviselő az  Országgyűlés adott hónapban tartott ülésének 
vagy –  több ülés esetén – üléseinek napirendi javaslatban feltüntetett, szavazatszámláló gép alkalmazásával 
megtartott szavazásainak több mint egynegyedén nem vett részt, a képviselőcsoport vezetője dönt a távolmaradás 
igazolásáról, és döntéséről tájékoztatja a házelnököt.
(2) A  független képviselő – ha a  szavazásokon az  (1)  bekezdésben meghatározott mértékben nem vett részt – 
távolmaradása igazolása érdekében közvetlenül a házelnököt tájékoztatja a távolmaradás okáról.
(3) Igazolatlannak minősül az a távolmaradás,
a) amelyet – képviselőcsoporthoz tartozó képviselő esetén – a  képviselőcsoport vezetője nem igazolt, vagy 
amelynek az igazolását a házelnök nem fogadta el;
b) amelynek független képviselő által igazolás alapjául megadott okát a házelnök nem fogadta el;
c) amely igazolására vonatkozó döntését a  képviselőcsoport vezetője nem, vagy nem az  5.  mellékletben 
meghatározott határidőben terjesztette elő;
d) amelynek okáról szóló tájékoztatást a  független képviselő nem, vagy nem az  5.  mellékletben meghatározott 
határidőben terjesztette elő.
(4) A (3) bekezdés c) vagy d) pontja alapján igazolatlannak minősülő távolmaradást a házelnök különös méltánylást 
érdemlő ok fennállása esetén igazoltnak fogadhatja el.
(5) Ha az  igazolatlan távolmaradások száma az  igazolási eljárás befejezésekor az  Országgyűlés adott hónapban 
tartott ülésének vagy – több ülés esetén – üléseinek napirendi javaslatában feltüntetett, szavazatszámláló gép 
alkalmazásával megtartott szavazásai számának egynegyedét meghaladja, az  adott havi – levonásoktól mentes  – 
teljes tiszteletdíjnak az  Országgyűlésről szóló törvény 104.  § (1)  bekezdése szerint meghatározott összege 
az igazolatlan távolmaradás mértékével megegyezően csökken.
(6) Az  (1)–(5)  bekezdésben foglaltakat – figyelemmel az  Országgyűlésről szóló törvény 107.  § (7)  bekezdésére – 
a házelnök, valamint az Országgyűlés alelnökei és jegyzői tekintetében nem kell alkalmazni.
155/B.  § (1) Ha a  képviselőcsoporthoz tartozó képviselő az  országgyűlési bizottság rendes ülésszak során tartott 
– legalább 24 órával korábban összehívott és határozatképes – üléseinek több mint felén, de legalább három 
ülésen nem vett részt, a  képviselőcsoport vezetője dönt a  távolmaradás igazolásáról, és döntéséről tájékoztatja 
a házelnököt.
(2) A független képviselő – ha a bizottsági üléseken az (1) bekezdésben meghatározott mértékben nem vett részt – 
távolmaradása igazolása érdekében közvetlenül a házelnököt tájékoztatja a távolmaradás okáról.
(3) A bizottsági ülésről való távolmaradás esetében a 155/A. § (3) és (4) bekezdését is alkalmazni kell.
(4) Ha az igazolási eljárás befejezésekor az igazolatlan távolmaradások száma legalább három és a számítás alapjául 
szolgáló bizottsági ülések számának felét is meghaladja, a  képviselőt adott rendes ülésszak utolsó hónapjában 
megillető – levonásoktól mentes – teljes tiszteletdíj az Országgyűlésről szóló törvényben meghatározott összeggel 
csökken.
(5) A  bizottsági ülésről való távolmaradás tekintetében a  független képviselőre vonatkozó rendelkezéseket 
a szószólóra is alkalmazni kell.
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155/C. § Az Országgyűlés és az országgyűlési bizottság üléséről való távolmaradás igazolásának rendjére vonatkozó 
részletes szabályokat az 5. melléklet tartalmazza.”

72. § (1) A HHSZ 157. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  Országgyűlés megalakulását követően – a  (2) és (3)  bekezdésben foglalt kivétellel – az  Országgyűlés 
tárgysorozatán marad a 78. § és a 79. § szerint visszaküldött törvény, valamint az az önálló indítvány, amely olyan 
előterjesztőtől érkezett, akinek jogállása a képviselők választásától független.”

 (2) A HHSZ 157. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a HHSZ 157. §-a a következő (5) bekezdéssel 
egészül ki:
„(4) A  megalakuló Kormány erre vonatkozó nyilatkozata alapján az  előző ciklusban a  Kormány által benyújtott 
önálló indítványok az  Országgyűlés tárgysorozatán maradnak. A  Kormány nyilatkozatát az  ülést vezető elnök 
az Országgyűlés soron következő ülésén bejelenti.
(5) Ha a (4) bekezdés szerint tárgysorozaton maradó önálló indítvány tárgyalását az előző Országgyűlés megkezdte, 
a  tárgyalás folytatására – a  157/A.  §-ban foglalt eltérésekkel – az  adott önálló indítvány tárgyalásának általános 
szabályait kell alkalmazni.”

73. §  A HHSZ 99. alcíme a következő 157/A. §-sal egészül ki:
„157/A.  § (1) Ha a  részletesvita-szakasz az  előző ciklusban nem zárult le, de valamennyi képviselői módosító 
javaslatról legalább egy állandó bizottság állást foglalt, a  részletesvita-szakasz – a  Kormány 157.  § (4)  bekezdése 
szerinti nyilatkozatával – lezártnak minősül.
(2) Ha van olyan képviselői módosító javaslat, amelyről az előző ciklusban a tárgyaló állandó bizottságok egyike sem 
foglalt állást, annak megtárgyalására a házelnök egy állandó bizottságot jelöl ki.
(3) A  (2) bekezdés alapján kijelölt bizottságra és annak eljárására a  részletes vita lefolytatására kijelölt bizottságra, 
valamint a  részletes vitára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy a  bizottság az  előző ciklusban 
benyújtott képviselői módosító javaslatok közül kizárólag a  tárgyaló állandó bizottságok által meg nem tárgyalt 
módosító javaslatokról foglal állást.
(4) A  részletesvita-szakasz a  (2)  bekezdés alapján kijelölt bizottság részletes vitáról szóló bizottsági jelentésének 
benyújtásával zárul le.
(5) Ha a  részletesvita-szakasz az  előző ciklusban lezárult, az  előterjesztő, bármely képviselőcsoport vezetője vagy 
legalább öt független képviselő kérelmére az előző ciklusban a részletesvita-szakasz lezárultát követően elvégzett 
eljárási cselekményeket meg kell ismételni, és a  részletesvita-szakasz lezárultát követően benyújtott nem önálló 
indítványok lezártnak minősülnek.
(6) Az  (5)  bekezdés szerinti kérelmet legkésőbb a  157.  § (4)  bekezdése szerinti bejelentést követő három 
munkanapon belül lehet előterjeszteni.
(7) Az (5) bekezdés szerinti esetben az előterjesztő a törvényalkotási bizottság ülésén szóban ad tájékoztatást arról, 
hogy a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatokba foglalt mely módosításokkal ért egyet.
(8) Ha az előző ciklusban a törvényalkotási bizottság a 46. § (3) bekezdése alapján a törvényjavaslatot nem tárgyalta, 
az (5) bekezdés szerinti kérelmet egyúttal a törvényalkotási bizottság eljárása kezdeményezésének kell tekinteni.”

74. §  A HHSZ 158. § 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A határozati házszabályi rendelkezések alkalmazásában:)
„20. Nemzetiségi képviselő: az  országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény alapján 
nemzetiségi listán mandátumot szerzett képviselő, akire – a  nemzetiségek érdekeit, jogait érintő napirendi pont 
tárgyalásán kívül – a független képviselőre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.”

75. §  A HHSZ 102. alcíme a következő 160/B. §-sal egészül ki:
„160/B. § E határozatnak az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat módosításáról 
szóló 54/2019. (XII. 17.) OGY határozattal megállapított rendelkezéseit – az  1.  § (1), (3) és (4)  bekezdése, a  2.  § (5) 
és (6) bekezdése, az 5. § (4)–(6) bekezdése, a 14. § (4) bekezdése, a 25. § (2) bekezdés c) pontja és (2a) bekezdése, 
a  25/A.  §, a  72/A. alcím, a  148.  § (2) és (2a)  bekezdése, a  97/A. alcím, az  1.  melléklet 1.2., 2a., 2.4., 2.6., 2.8. és 
3.2.  pontja, az  1/A.  melléklet, valamint az  5.  melléklet kivételével – a  hatálybalépésükkor folyamatban lévő 
eljárásokban is alkalmazni kell.”
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76. § (1) A HHSZ 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) A HHSZ a 2. melléklet szerinti 1/A. melléklettel egészül ki.
 (3) A HHSZ 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
 (4) A HHSZ a 4. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

77. §  A HHSZ
 1. 9. § (2) bekezdésében a „választási iratait” szövegrész helyébe a „megbízólevelét” szöveg,
 2. 11.  §-ában az „a képviselők eskütétele után” szövegrész helyébe az „az esküokmányok ellenőrzéséről szóló 

jelentést követően” szöveg,
 3. 15. § (4) bekezdésében a „44–46. alcím” szövegrész helyébe a „44–46., valamint az 57. alcím” szöveg,
 4. 29.  § (3)  bekezdés nyitó szövegrészében a  „visszautasítja” szövegrész helyébe az  „indokolt döntésével 

visszautasítja” szöveg,
 5. 44.  § (3)  bekezdésében az  „A részletes vita az  (1)–(2)  bekezdésben meghatározottakon túl” szövegrész 

helyébe az  „A részletes vita az  (1)–(2)  bekezdésben meghatározottakon túl a  törvényjavaslat részletes 
megtárgyalásából,” szöveg,

 6. 51. § (4) bekezdésében a „vita nélkül” szövegrész helyébe a „vita nélkül, kézfelemeléssel” szöveg,
 7. 51. § (6) bekezdésében az „egy döntési javaslatnál” szövegrész helyébe az „egy döntési javaslatnál – az 56. § 

(4) bekezdésében foglalt kivétellel –” szöveg,
 8. 52.  § (1)  bekezdésében az „átdolgozott második egységes javaslathoz” szövegrész helyébe az „átdolgozott 

második egységes javaslathoz, az egyszerű többséget igénylő egységes javaslathoz” szöveg, az „átdolgozott 
második egységes javaslat” szövegrész helyébe az  „átdolgozott második egységes javaslat, az  egyszerű 
többséget igénylő egységes javaslat” szöveg,

 9. 54.  § (3)  bekezdés d)  pontjában a  „képviselő” szövegrész helyébe a  „képviselők” szöveg, a  „jelentkezett” 
szövegrész helyébe a „jelentkeztek” szöveg, az „ötperces” szövegrész helyébe az „összesen ötperces” szöveg,

10. 55.  § (3)  bekezdésében, 56.  § (2)  bekezdésében és 57.  §-ában az  „átdolgozott egységes javaslat vagy 
az  átdolgozott második egységes javaslat” szövegrész helyébe az  „átdolgozott egységes javaslat, 
az átdolgozott második egységes javaslat, az egyszerű többséget igénylő egységes javaslat” szöveg,

11. 56. § (1) bekezdésében a „módosított átdolgozott egységes javaslat vagy a módosított átdolgozott második 
egységes javaslat” szövegrész helyébe a „módosított átdolgozott egységes javaslat, a módosított átdolgozott 
második egységes javaslat, a módosított egyszerű többséget igénylő egységes javaslat” szöveg,

12. 58. § (2) bekezdésében a „közé eső szünet időtartamát” szövegrész helyébe a „közötti időtartamot” szöveg,
13. 73. § (3) bekezdésében az „átdolgozott egységes javaslatot vagy az átdolgozott második egységes javaslatot” 

szövegrész helyébe az  „átdolgozott egységes javaslatot, az  átdolgozott második egységes javaslatot, 
az egyszerű többséget igénylő egységes javaslatot” szöveg,

14. 80. § (1) bekezdésében a „60–64. §-t és a 66–72. §-t” szövegrész helyébe a „60–72. §-t” szöveg,
15. 85.  § (4)  bekezdésében a „84.  §-ban foglaltak alkalmazásával” szövegrész helyébe a „84.  § alkalmazásával” 

szöveg,
16. 95. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „46. § (4) bekezdésében foglalt határidőig” szövegrész helyébe 

a „részletesvita-szakasz lezárultát követő két munkanapon belül” szöveg,
17. 100.  § (1)  bekezdésében a  „91.  § (2)–(6)  bekezdésében és a  93–98.  §-ban” szövegrész helyébe a  „91.  §  

(2)–(6) bekezdésében, a 92. § (5) és (6) bekezdésében, valamint a 93–98. §-ban” szöveg,
18. 131. § (3) bekezdésében a „kérheti” szövegrész helyébe az „írásban kérheti” szöveg,
19. 134. § (3) bekezdés a) pontjában a „kérelemről” szövegrész helyébe az „írásbeli kérelemről” szöveg,
20. 148.  § (5)  bekezdésében a  „Ha a  képviselő megjelenik, kérésére meg kell őt hallgatni, de a  Mentelmi 

bizottság ülésén egyébként nem lehet jelen.” szövegrész helyébe az „A képviselő a Mentelmi bizottság ülésén 
– a meghallgatását kivéve – nem lehet jelen.” szöveg,

21. 153.  § (1)  bekezdésében a „házelnököt és a  kezdeményezőt” szövegrész helyébe a „házelnököt, az  érintett 
képviselőt és a kezdeményezőt” szöveg,

22. 99. alcím címében az „előterjesztések” szövegrész helyébe az „önálló indítványok” szöveg
lép.

78. §  Hatályát veszti a HHSZ
a) 2. § (5) bekezdésében az „A függetlenné vált képviselő a képviselőcsoport-tagsága megszűnését követő hat 

hónap elteltével bármely képviselőcsoporthoz csatlakozhat.” szövegrész,
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b) 5. § (4) és (5) bekezdése,
c) 48. § (3) bekezdésében az „a (2) bekezdés szerinti kérés alapján megtartott szavazás során” szövegrész,
d) 49. § (4) bekezdésében az „a (3) bekezdés szerinti kérés alapján megtartott szavazás során” szövegrész,
e) 50. § (2) bekezdés c) pontjában, 73. § (4) bekezdés b) pontjában és 95. § (2) bekezdés a) pontjában az „a 48. § 

(2) bekezdése szerinti kérés alapján megtartott szavazás során” szövegrész,
f ) 50. § (2) bekezdés d) pontjában az „a 49. § (3) bekezdésében foglalt kérés alapján megtartott szavazás során” 

szövegrész,
g) 58.  § (4)  bekezdésében, 84.  § (3)  bekezdésében és 88.  § (3)  bekezdésében a „– külön kijelölés nélkül –” 

szövegrész,
h) 60. § (3) bekezdés b) és e) pontja,
i) 73.  § (4)  bekezdés c)  pontjában és 95.  § (2)  bekezdés b)  pontjában az „a 49.  § (3)  bekezdése szerinti kérés 

alapján megtartott szavazás során” szövegrész,
j) 78. § (8) bekezdése,
k) 92. § (4) bekezdése,
l) 109. § (2) bekezdésében az „a megalakulását követően” szövegrész,
m) 140. § (10) bekezdésében az „– az Európai Tanács üléséről történő tájékoztatás esetét kivéve –„ szövegrész,
n) 155. § (3) bekezdése.

79. § (1) Ez a határozat – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – az Országgyűlés működését és a képviselők jogállását 
érintő egyes törvények módosításáról szóló törvény hatálybalépése napján lép hatályba.

 (2) A 4–74. §, a 76–77. §, a 78. § c)–n) pontja, valamint az 1–4. melléklet az Országgyűlés működését és a képviselők 
jogállását érintő egyes törvények módosításáról szóló törvény hatálybalépését követő hónap első napján lép 
hatályba.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Földi László s. k., Dr. Lukács László György s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

1. melléklet az 54/2019. (XII. 17.) OGY határozathoz

 1. A HHSZ 1. melléklet 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.2. A  munkacsoport a  szavazás előtt egy nappal, de legkésőbb a  szavazás napján betűszektoronként leszámolt 
és bélyegzővel felülbélyegzett zárt borítékokban helyezi el a szavazólapokat, valamint a képviselői névjegyzékeket 
és az  üres borítékokat. Ugyancsak lezárt külön borítékban helyezi el a  szavazás során esetlegesen elrontott 
szavazólapok helyett használható tartalék szavazólapokat. A zárt borítékokat lehetőség szerint egy kormánypárti és 
egy ellenzéki jegyző aláírásával látja el, és azokat a szavazás megkezdéséig az Országgyűlés Hivatalának erre kijelölt 
szervezeti egysége lemezszekrényében helyezik el.”

 2. A HHSZ 1. melléklete a következő 2a. ponttal egészül ki:
„2a. A kitiltott képviselő szavazásának menete
2a.1. A titkos szavazás szabályait a kitiltott képviselőre az e pontban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
2a.2. A  szavazás elrendelésekor a  jegyzők a  kitiltás tényét a  névjegyzékben rögzítik. Ezzel egyidejűleg a  kitiltott 
képviselők számának megfelelő szavazólapot elkülönítenek. Az elkülönített szavazólapokat a házelnök által kijelölt 
helyiségbe viszik.
2a.3. A  kitiltott képviselő a  szavazólapját a  házelnök által kijelölt helyiségben veheti fel és adhatja le. A  titkos 
szavazásra biztosított időtartam megkezdése előtt a  jegyzők a  szavazat leadására szolgáló urnát hitelesítik, 
a szavazás kezdetét és befejezését jelzik.
2a.4. A kitiltott képviselőkről és a kiadott szavazólapokról a jegyzők külön névjegyzéket vezetnek.”
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 3. A HHSZ 1. melléklet 2.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.4. Lehetőség szerint egy kormánypárti és egy ellenzéki jegyző az urnák lezárása előtt megállapítja, hogy azokban 
nincs szavazólap. Ezt a szavazásról készült jegyzőkönyv első oldalán rögzíteni kell.
Az urnákat úgy kell lezárni, hogy azokból a  zár felnyitása, a  pecsét feltörése vagy az  urna szétszedése nélkül ne 
lehessen szavazólapot eltávolítani.”

 4. A HHSZ 1. melléklet 2.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.6. A  titkos szavazás lebonyolítása a  házelnök által kijelölt helyen történik, amelyet úgy kell biztosítani, 
hogy illetéktelenek a  titkos szavazás alatt ne tartózkodhassanak ott. A  szavazólapokat a  képviselők a  nevük 
kezdőbetűjének megfelelő csoportból vehetik át. A jegyzők a szavazást megelőzően betűcsoportokat alakítanak ki.”

 5. A HHSZ 1. melléklet 2.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.8. A szavazás során szavazófülkét lehet igénybe venni.”

 6. A HHSZ 1. melléklet 3.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.2. A  jegyzők az  urna felbontása előtt ellenőrzik az  urna pecsétjének érintetlenségét, majd felbontják az  urnát. 
A  2a.  pont szerint leadott szavazatokat tartalmazó urnában talált borítékokat – azok felbontása nélkül – 
összekeverik a titkos szavazás során használt másik urnában talált szavazatokat tartalmazó borítékokkal. A szavazás 
érvényességének megállapításához az urnában lévő szavazólapokat számba veszik és összehasonlítják a névjegyzék 
szerinti szavazók számával.”

2. melléklet az 54/2019. (XII. 17.) OGY határozathoz
„1/A. melléklet a 10/2014. (II. 24.) OGY határozathoz

Képviseleti megbízás szavazásra*

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 49/A.  § (1)–(5)  bekezdése, valamint a  határozati házszabályi 
rendelkezések 25/A.  § (1)  bekezdése szerint .................................................................................. képviselőt megbízom, hogy 
a  20..................................................................................-én elrendelt kitiltásom teljes időtartama alatt az  Országgyűlés nyílt 
szavazásain a nevemben – szándékom szerint – szavazzon.
Budapest, 20.................................................

 .................................................................................. .................................................................................. 
 megbízó megbízott

* A képviselőcsoporthoz tartozó kitiltott képviselő a szavazati jogának az Országgyűlés ülésén történő gyakorlása 
érdekében a  kitiltása teljes időtartamára a  képviselőcsoport vezetője részére adhat képviseleti megbízást 
[az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 49/A. § (2) bekezdése alapján]. A kitiltott képviselőcsoport-vezető 
a  szavazati jogának az  Országgyűlés ülésén történő gyakorlása érdekében vezetőhelyettese részére adhat 
megbízást [az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 49/A.  § (3)  bekezdése alapján]. A  kitiltott független 
képviselő a  szavazati jogának az  Országgyűlés ülésén történő gyakorlása érdekében kitiltása teljes időtartamára 
egy képviselő részére adhat képviseleti megbízást [az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 49/A.  § 
(4) bekezdése alapján].
A kitiltott képviselő képviseleti megbízást csak a nyílt szavazás esetére adhat, a titkos szavazáson csak személyesen 
gyakorolhatja szavazati jogát [az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 49/A.  § (1) és (7)  bekezdése 
alapján].”
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3. melléklet az 54/2019. (XII. 17.) OGY határozathoz
„2. melléklet a 10/2014. (II. 24.) OGY határozathoz

Az Országgyűlés iromány-nyilvántartásában szereplő nem önálló indítványok

 1. Ajánlás a köztársasági elnök jelölésére vonatkozó ajánlás érvénytelenségének megállapítására /4. melléklet 1. pont 
1.3. alpontja és az Országgyűlésről szóló törvény 11. § (1) bekezdés l) pontja/

 2. Alkotmánybíróság visszaküldő levele alaptörvény-ellenesség miatt /79. § (1) bekezdése/
 3. Állami Számvevőszék véleménye /91. § (1) bekezdése/
 4. Átdolgozott egységes javaslat /48. § (3) bekezdése/
 5. Átdolgozott második egységes javaslat /49. § (4) bekezdése/
 6. Átdolgozott túlterjeszkedő módosító javaslat /70. § (5) bekezdés b) pont/
 7. Bizottság állásfoglalása /76.  § (8)  bekezdése, 78.  § (5)  bekezdése, 79.  § (4)  bekezdése, az  Országgyűlésről szóló 

törvény 22. § (2) bekezdése/
 8. Bizottság kijelölése beszámoló tárgyalására /83. § (1) bekezdése/
 9. Bizottság kijelölése előző ciklusban benyújtott képviselői módosító javaslatok megtárgyalására /157/A.  § 

(2) bekezdése/
 10. Bizottság kijelölése kijelölt bizottság mulasztása miatt /68. § (3) bekezdése/
 11. Bizottság kijelölése országos népszavazás elrendelésére vonatkozó országgyűlési határozati javaslat benyújtására 

/88. § (2) bekezdése/
 12.  Bizottság kijelölése részletes vita lefolytatására /32. § (1) bekezdése/
 13.  Bizottság kijelölése tárgysorozatba vételre /58. § (1) bekezdése/
 14.  Bizottsági bejelentés részletes vita lefolytatásáról /32. § (2) bekezdése/
 15.  Bizottsági döntés a beszámoló elfogadásáról /85. § (2) bekezdés a) pontja/
 16.  Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről /58. § (4) bekezdése/
 17.  Bizottsági javaslat túlterjeszkedő módosító javaslat tárgyalására vonatkozóan /72. § (1) bekezdése/
 18.  Bizottsági jelentés interpellációra adott válaszról /123.  § (5)  bekezdése, Országgyűlésről szóló törvény 42.  § 

(7) bekezdése/
 19.  Bizottsági jelentés kiegészítő részletes vitáról /70. § (5) bekezdés c) pontja/
 20.  Bizottsági jelentés megismételt részletes vitáról /69. § (4) bekezdése/
 21.  Bizottsági jelentés részletes vitáról /45. § (6) bekezdése, 68. § (5) bekezdése/
 22.  Bizottsági nyilatkozat részletes vita lefolytatásáról /84. § (7) bekezdése, 102. § (6) bekezdése/
 23.  Bizottsági vélemény Országgyűlés által választott közjogi tisztségviselőre tett személyi javaslatról /az Országgyűlésről 

szóló törvény 44. § (3) bekezdése/
 24.  Döntés az összegző jelentés és az összegző módosító javaslat benyújtásának határidejéről /93. § (1) bekezdése/
 25.  Döntés iromány visszautasításáról /29. § (3) bekezdése, 121. § (4) bekezdése, 125. § (4) bekezdése/
 26.  Döntési kérelem visszautasított módosító javaslat szabályszerűségéről /29/A. § (2) bekezdése/
 27.  Egyeztetési eljárásra irányuló kezdeményezés /73. § (1) bekezdése, 73. § (3) bekezdése/
 28.  Egyeztetési eljárásra megküldött, zárószavazás előtti módosító javaslattal módosított átdolgozott egységes javaslat 

/73. § (4) bekezdés a) pontja/
 29.  Egyeztetési eljárásra megküldött, zárószavazás előtti módosító javaslattal módosított átdolgozott második egységes 

javaslat /73. § (4) bekezdés a) pontja/
 30.  Egyeztetési eljárásra megküldött, zárószavazás előtti módosító javaslattal módosított egységes javaslat /73.  § 

(4) bekezdés a) pontja/
 31.  Egyeztetési eljárásra megküldött, zárószavazás előtti módosító javaslattal módosított második egységes javaslat 

/73. § (4) bekezdés a) pontja/
 32.  Egyeztetési eljárásra megküldött, zárószavazás előtti módosító javaslattal módosított törvényjavaslat /73.  § 

(4) bekezdés a) pontja/
 33.  Egyeztetési eljárást követő egységes javaslat /74. § (4) bekezdése/
 34.  Egyeztetési eljárást követő összegző jelentés /74. § (2) bekezdése/
 35.  Egyeztetési eljárást követő összegző módosító javaslat /74. § (3a) bekezdése/
 36.  Egységes javaslat /46. § (11) bekezdése/
 37.  Egységes költségvetési törvényjavaslat /93. § (2) bekezdése/
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 38.  Egységes költségvetési törvényjavaslatnak a  97.  § szerinti eljárásban elfogadott módosító javaslattal 
egybeszerkesztett, a Költségvetési Tanácsnak megküldött szövege /98. § (1) bekezdés a) pontja/

 39.  Egyszerű többséget igénylő egységes javaslat /50. § (4) bekezdése/
 40.  Elfogadott és Alkotmánybírósághoz megküldött normakontroll-javaslat /76. § (15) bekezdése/
 41.  Előterjesztő nyilatkozata a  97.  § (1)  bekezdése szerinti zárószavazás előtti módosító javaslat benyújtásáról /96.  § 

(2) bekezdése/
 42.  Előterjesztői tájékoztató /46. § (1) bekezdése, 92. § (6) bekezdése/
 43.  Felkérés megismételt részletes vita lefolytatására /69. § (1)–(2) bekezdése/
 44.  Helyesbítési javaslat /104. § (2) bekezdése/
 45.  Írásbeli válasz interpellációra/kérdésre /az Országgyűlésről szóló törvény 42. § (4) bekezdése és 42. § (8) bekezdése/
 46.  Javaslat a határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérésre /65. § (1) bekezdése/
 47.  Javaslat beszámolóról történő határozathozatalra felkérésről /85. § (1) bekezdése/
 48.  Javaslat részletes vitáról szóló bizottsági jelentés benyújtására irányuló határidő megállapítására /68.  § 

(1) bekezdése/
 49.  Javaslat részletesvita-szakasz lezárására irányuló határidő megállapítására /92. § (2) bekezdése/
 50.  Javaslat vita lezárására /39. § (1) bekezdése/
 51.  Javaslat zárószavazás elhalasztásáról /48. § (3) bekezdése, 49. § (4) bekezdése, 51. § (1) bekezdése/
 52.  Javaslat beszámoló tárgyalás nélküli lezártnak minősítéséről /157. § (2) bekezdése/
 53.  Kezdeményezés a törvényjavaslat elfogadásáról módosító javaslat hiányában /67. § (1) bekezdése/
 54.  Kérelem az előző ciklusban elvégzett egyes eljárási cselekmények megismétlésére /157/A. § (5) bekezdése/
 55.  Kiegészítő egységes javaslat /71. § (7) bekezdése/
 56.  Kiegészítő előterjesztői tájékoztató /71. § (4) bekezdés b) pontja/
 57.  Kiegészítő összegző jelentés /71. § (5) bekezdés b) pontja/
 58.  Kiegészítő összegző módosító javaslat /71. § (5) bekezdés c) pontja/
 59.  Kiigazítás /102. § (2) bekezdése/
 60.  Kivételességi javaslat /61. § (1) bekezdése/
 61.  Kormány tájékoztatása az egyeztetési eljárás eredményéről /74. § (1) bekezdése/
 62.  Kormány nyilatkozata az előző ciklusban a Kormány által benyújtott önálló indítványok tárgysorozaton maradásáról 

/157. § (4) bekezdése/
 63.  Költségvetési Tanács előzetes hozzájárulása /98. § (2) bekezdése/
 64.  Költségvetési Tanács észrevétele /91. § (1) bekezdése/
 65.  Költségvetési Tanács véleménye költségvetési törvényjavaslatról vagy egységes költségvetési törvényjavaslatról 

/96. § (1) bekezdés a) pontja/
 66.  Költségvetési törvényjavaslatnak a  97.  § szerinti eljárásban elfogadott módosító javaslattal egybeszerkesztett, 

a Költségvetési Tanácsnak megküldött szövege /98. § (1) bekezdés a) pontja/
 67.  Költségvetési törvényjavaslatnak a  második összegző módosító javaslat elfogadott pontjaival módosított, 

a Költségvetési Tanácsnak megküldött szövege /95. § (2) bekezdés b) pontja/
 68.  Költségvetési törvényjavaslatnak a  második összegző módosító javaslat elfogadott pontjaival módosított 

szövegének a 97. § szerinti eljárásban elfogadott módosító javaslattal egybeszerkesztett, a Költségvetési Tanácsnak 
megküldött szövege /98. § (1) bekezdés a) pontja/

 69.  Költségvetési törvényjavaslatnak az  összegző módosító javaslat elfogadott pontjaival módosított, a  Költségvetési 
Tanácsnak megküldött szövege /95. § (2) bekezdés a) pontja/

 70.  Költségvetési törvényjavaslatnak az  összegző módosító javaslat elfogadott pontjaival módosított szövegének 
a 97. § szerinti eljárásban elfogadott módosító javaslattal egybeszerkesztett, a Költségvetési Tanácsnak megküldött 
szövege /98. § (1) bekezdés a) pontja/

 71.  Köztársasági elnök megfontolásra visszaküldő levele /78. § (1) bekezdése/
 72.  Köztársasági elnök visszaküldő levele alaptörvény-ellenesség miatt /79. § (1) bekezdése/
 73.  Köztársasági elnöknek aláírásra megküldött törvény szövege /Alaptörvény 6. cikk (3) bekezdése/
 74.  Külön szavazás kérése az  összegző módosító javaslat, a  második összegző módosító javaslat valamely pontjáról 

/48. § (2) bekezdése, 49. § (3) bekezdése/
 75.  Második egységes javaslat /48. § (7) bekezdése/
 76.  Második egységes költségvetési törvényjavaslat /93. § (3) bekezdése/
 77.  Második egységes költségvetési törvényjavaslatnak a  97.  § szerinti eljárásban elfogadott módosító javaslattal 

egybeszerkesztett, a Költségvetési Tanácsnak megküldött szövege /98. § (1) bekezdés a) pontja/
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 78.  Második összegző jelentés /48. § (7) és (7a) bekezdése/
 79.  Második összegző módosító javaslat /48. § (7) bekezdése/
 80.  Megismételt részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat /69. § (4) bekezdése/
 81.  Módosító javaslat /40. §/
 82.  Módosító javaslat a Gst.  25. § (5) bekezdése alapján /97. § (4) bekezdése/
 83.  Módosító javaslat alaptörvény-ellenesség kiküszöbölése érdekében /79. § (2) bekezdése/
 84.  Módosító javaslat az egyeztetési eljárás eredményének megfelelően /74. § (1) bekezdése/
 85.  Módosító javaslat az elfogadott, de ki nem hirdetett törvényhez /78. § (3) bekezdése/
 86.  Módosító javaslat benyújtási határidejének megállapítása normakontroll-javaslat esetén /76. § (4) bekezdése/
 87.  Módosító javaslat fenntartásának kérése /48. § (4) bekezdése/
 88.  Módosító javaslat normakontroll-javaslathoz /76. § (5) bekezdése/
 89.  Módosító javaslat szabályszerű túlterjeszkedő módosító javaslathoz /70. § (3) bekezdése/
 90.  Napirendi pont további tárgyalásának kérése /22. § (2) bekezdése/
 91.  Normakontroll kezdeményezését előkészítő jelentés /76. § (7) bekezdése/
 92.  Normakontroll kezdeményezését előkészítő módosító javaslat /76. § (7) bekezdése/
 93.  Normakontroll-javaslat /75. §/
 94.  Országgyűlés döntésének megfelelő egységes javaslat /72. § (9) bekezdése/
 95.  Összegző jelentés /46. § (7) bekezdése, 93. § (1) bekezdése/
 96.  Összegző módosító javaslat /46. § (5) bekezdése, 48. § (7a) bekezdése, 93. § (1) bekezdése/
 97.  Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat /45. § (5) bekezdése, 92. § (6) bekezdése/
 98.  Sürgősségi javaslat /60. § (1) bekezdése/
 99.  Tárgysorozatba-vételi kérelem /58. § (5) bekezdése/
 100.  Törvényalkotási bizottság eljárásának kezdeményezése /46. § (3) bekezdése/
 101.  Törvényalkotási bizottság előrehozott eljárásának kezdeményezése /46. § (2a) bekezdése/
 102.  Törvényalkotási bizottság felkérése az  Alkotmánybíróság határozatának megfelelő módosító javaslat 

előterjesztésére /79. § (1) bekezdése/
 103.  Törvényalkotási bizottság döntése tárgysorozatba-vételi kérelemről /58. § (6) bekezdése/
 104.  Törvényalkotási bizottság jelentése a  köztársasági elnök – az  Országgyűlésnek megfontolásra visszaküldött 

törvényről szóló – átiratáról kialakított álláspontjáról /78. § (4) bekezdése/
 105.  Törvényalkotási bizottság jelentése az  Alkotmánybíróság határozatáról kialakított álláspontjáról /79.  § 

(3) bekezdése/
 106.  Törvényalkotási bizottság kijelölése /76. § (4) bekezdése, 78. § (2) bekezdése/
 107.  Törvényjavaslatnak a  második összegző módosító javaslat elfogadott pontjaival módosított, egyeztetési eljárásra 

megküldött szövege /73. § (4) bekezdés c) pontja/
 108.  Törvényjavaslatnak az  összegző módosító javaslat elfogadott pontjaival módosított, egyeztetési eljárásra 

megküldött szövege /73. § (4) bekezdés b) pontja/
 109.  Túlterjeszkedő módosító javaslat /70. § (1) bekezdése, 71. § (1) bekezdése/
 110.  Túlterjeszkedő módosító javaslatot tartalmazó egységes javaslat /72. § (2) bekezdése/
 111.  Zárószavazás előtti jelentés /53. § (3) bekezdése/
 112.  Zárószavazás előtti módosító javaslat /53. § (2a) bekezdése/
 113.  Zárószavazás előtti módosító javaslat a 95. § szerinti indítványhoz /97. § (1) bekezdése/
 114.  Zárószavazást előkészítő módosító javaslat /52. §/”
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4. melléklet az 54/2019. (XII. 17.) OGY határozathoz
„5. melléklet a 10/2014. (II. 24.) OGY határozathoz

AZ ORSZÁGGYŰLÉS ÉS AZ ORSZÁGGYŰLÉSI BIZOTTSÁGOK ÜLÉSEIRŐL VALÓ TÁVOLMARADÁS 
BEJELENTÉSÉNEK, IGAZOLÁSÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE

 1. Az  Országgyűlés üléséről, valamint az  országgyűlési bizottság üléséről való távolmaradás előzetes bejelentésének 
rendje
1.1. A  plenáris ülésről való távolmaradásra vonatkozó bejelentést írásban – papíralapon vagy elektronikus 

levélben – a  házelnöknek címezve, az  Országgyűlés Hivatalának főigazgató által kijelölt szervezeti 
egységéhez kell eljuttatni.

1.2. Az  országgyűlési bizottság üléséről való távolmaradásra vonatkozó bejelentést írásban – papíralapon 
vagy elektronikus levélben – a  bizottság elnökének címezve, a  bizottság mellett működő titkársághoz kell 
eljuttatni.

 2. Az Országgyűlésről szóló törvény 107. § (1) bekezdésének végrehajtási szabályai
2.1. A  főigazgató a  14.  § (2)  bekezdése szerint megállapított névsor alapján összeállítja a  határozatképtelen 

ülésről előzetes bejelentés nélkül távol maradó képviselők névsorát, és haladéktalanul megküldi 
a házelnöknek.

2.2. A  házelnök az  előzetes bejelentés nélkül távol maradó képviselők névsorát haladéktalanul a  Házbizottság 
elé terjeszti, amely a soron következő ülésén – az indokok megjelölésével – a bejelentés nélkül távol maradó 
képviselő tiszteletdíját csökkentheti.

2.3. A házelnök a Házbizottság döntéséről haladéktalanul tájékoztatja a képviselőt, képviselőcsoporthoz tartozó 
képviselő esetén a képviselőcsoport vezetőjét és a főigazgatót.

2.4. Az  eljárás vagy – jogorvoslati kérelem előterjesztése esetén – a  jogorvoslati eljárás befejezését követően 
a tiszteletdíj csökkentéséről – a képviselő egyidejű értesítésével – a főigazgató gondoskodik.

 3. Az Országgyűlésről szóló törvény 107. § (2) bekezdésének végrehajtási szabályai
3.1. A  főigazgató minden hónap ötödik napjáig távolléti listát készít, amely tartalmazza, hogy mely képviselő 

maradt távol az Országgyűlés előző hónapban (a  továbbiakban: tárgyhó) tartott ülésének vagy – több ülés 
esetén – üléseinek napirendi javaslatában feltüntetett, szavazatszámláló gép alkalmazásával megtartott 
szavazásainak több mint egynegyedéről.

3.2. A  főigazgató haladéktalanul megküldi a  teljes távolléti listát a  házelnöknek, a  képviselőcsoporthoz tartozó 
képviselők távolmaradására vonatkozó adatokat a  képviselőcsoport vezetőjének, valamint a  képviselő 
távolmaradására vonatkozó adatokat a képviselőnek.

3.3. A képviselőcsoport vezetője az igazolásra vonatkozó döntését a tárgyhót követő hónap tizenötödik napjáig 
a házelnöknek címezve a főigazgatóhoz küldi meg.

3.4. A  független képviselő a  tájékoztatást a  tárgyhót követő hónap tizenötödik napjáig a  házelnöknek címezve 
a főigazgatóhoz küldi meg.

3.5. A házelnök – az igazolások elfogadásáról történő döntését követően – a tiszteletdíj-csökkentés elrendeléséről 
a  tárgyhót követő hónap huszadik napjáig dönt, amelyről tájékoztatja a  képviselőt, – képviselőcsoporthoz 
tartozó képviselő esetén – a képviselőcsoport vezetőjét, valamint a főigazgatót.

3.6. A  3.5.  pont szerinti tájékoztatás keretében a  házelnök értesíti a  képviselőt, valamint – képviselőcsoporthoz 
tartozó képviselő esetén – a  képviselőcsoport vezetőjét arról is, hogy az  adott távolmaradások a  155/A.  § 
(3) bekezdésének mely pontja alapján minősültek igazolatlannak.

3.7. Az  eljárás befejezését követően a  tiszteletdíj csökkentéséről – a  képviselő egyidejű értesítésével – 
a főigazgató gondoskodik.

 4. Az Országgyűlésről szóló törvény 107. § (3) bekezdésének végrehajtási szabályai
4.1. A  bizottság elnöke a  határozatképtelenség tényéről és a  bizottsági ülésről való távolmaradását előzetesen 

be nem jelentő képviselő személyéről – az ülést követően haladéktalanul – írásban tájékoztatja a házelnököt, 
valamint az érintett képviselőcsoport vezetőjét, és erről értesíti a távolmaradását előzetesen be nem jelentő 
képviselőt is.

4.2. A  házelnök a  4.1.  pont szerinti tájékoztatást haladéktalanul a  Házbizottság elé terjeszti, amely a  soron 
következő ülésén – az  indokok megjelölésével – a  bejelentés nélkül távol maradó képviselő tiszteletdíját 
csökkentheti.
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4.3. A házelnök a Házbizottság döntéséről haladéktalanul tájékoztatja a képviselőt, – képviselőcsoporthoz tartozó 
képviselő esetén – a képviselőcsoport vezetőjét, valamint a főigazgatót.

4.4. Az  eljárás vagy – jogorvoslati kérelem előterjesztése esetén – a  jogorvoslati eljárás befejezését követően 
a tiszteletdíj csökkentéséről – a képviselő egyidejű értesítésével – a főigazgató gondoskodik.

4.5. E pont rendelkezéseit a szószólóra is megfelelően alkalmazni kell.
 5. Az Országgyűlésről szóló törvény 107. § (4) bekezdésének végrehajtási szabályai

5.1. A  főigazgató a  rendes ülésszakot követő hónap ötödik napjáig bizottsági távolléti listát készít, amely 
bizottságonként tartalmazza, hogy mely bizottsági tagok nem vettek részt személyesen adott bizottság 
rendes ülésszak során tartott – legalább 24 órával korábban összehívott és határozatképes – üléseinek több 
mint felén, de legalább három ülésen.

5.2. A bizottsági ülésről való távolmaradás igazolására a 3.2–3.7. pontot kell alkalmazni azzal, hogy tárgyhó alatt 
a rendes ülésszak utolsó hónapját kell érteni.”
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