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Az Alkotmány és annak módosításai

Az Alkotmány 2010. május 25-i módosítása
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról*
Az Országgyûlés mint alkotmánymódosító hatalom a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény
(a továbbiakban: Alkotmány) 19. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a következõ törvényt alkotja:
1. §

Az Alkotmány 20. §-a a következõ új (1) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi (1)–(6) bekezdés megjelölése
(2)–(7) bekezdésre változik:
„(1) Az országgyûlési képviselõk száma legfeljebb kettõszáz. A nemzeti és etnikai kisebbségek képviseletére további,
legfeljebb tizenhárom országgyûlési képviselõ választható.”

2. §

Az Alkotmány 33. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A miniszterelnök a miniszterek közül miniszterelnök-helyettest jelöl ki.”

3. §

Az Alkotmány 39/C. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha a miniszterelnök megbízatása halála, választójogának elvesztése, illetõleg összeférhetetlenségének megállapítása miatt szûnik meg, az új miniszterelnök megválasztásáig a miniszterelnök hatáskörét – az (1) bekezdésben írt
korlátozásokkal – a miniszterelnök-helyettes gyakorolja; több miniszterelnök-helyettes esetén pedig az elsõ helyen
kijelölt miniszterelnök-helyettes.”

4. §

Az Alkotmány 40. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„40. § (1) A Kormány meghatározott feladatkörök ellátására kormánybizottságokat alakíthat.
(2) A Kormány jogosult az államigazgatás bármely ágát közvetlenül felügyelete alá vonni, és erre külön szerveket
létesíteni.
(3) A minisztériumok és a Kormány alá rendelt szervek alkalmazottainak jogállását, díjazását, továbbá felelõsségre
vonásuk módját külön törvény szabályozza.”

5. §

(1) E törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E törvény 1. §-ának hatálybalépésérõl külön törvény rendelkezik.
Sólyom László s. k.,

Dr. Schmitt Pál s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. május 20-i ülésnapján fogadta el.
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Törvények

2010. évi XLII. törvény
a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról*
Az Országgyûlés az Alkotmány 34. §-a alapján a következõ törvényt alkotja:
1. §

2. §

A Magyar Köztársaság minisztériumai a következõk:
a) Belügyminisztérium,
b) Honvédelmi Minisztérium,
c) Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium,
d) Külügyminisztérium,
e) Nemzetgazdasági Minisztérium,
f) Nemzeti Erõforrás Minisztérium,
g) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,
h) Vidékfejlesztési Minisztérium.
(1) Ahol e törvény hatálybalépését megelõzõen kiadott jogszabály
a) Egészségügyi Minisztériumot, illetve egészségügyi minisztert említ, ott Nemzeti Erõforrás Minisztériumot, illetve
nemzeti erõforrás minisztert,
b) Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumot, illetve földmûvelésügyi és vidékfejlesztési minisztert említ,
ott Vidékfejlesztési Minisztériumot, illetve vidékfejlesztési minisztert,
c) Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumot, illetve igazságügyi és rendészeti minisztert említ, ott
ca) az áldozatsegítéssel, a bûncselekmények megelõzésével, a büntetés-végrehajtással, a határrendészettel,
az idegenrendészettel és menekültüggyel, a közlekedésrendészettel, a közterület-felügyelet szabályozásával, a külföldiek társadalmi beilleszkedésének elõsegítésével, a külföldre utazás szabályozásával,
a rendészettel, a szabálysértési szabályozással, a közbiztonsággal, az élet- és vagyonbiztonság védelmével
kapcsolatos feladatok tekintetében Belügyminisztériumot, illetve belügyminisztert,
cb) az állampolgársági ügyekkel, az anyakönyvi ügyekkel, az igazságüggyel, a kárpótlással, a személyiadatés lakcímnyilvántartással, valamint a közigazgatás fejlesztésért való felelõsségével kapcsolatos feladatok
tekintetében Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumot, illetve közigazgatási és igazságügyi minisztert,
d) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumot, illetve környezetvédelmi vagy vízügyi minisztert említ, ott
Vidékfejlesztési Minisztériumot, illetve vidékfejlesztési minisztert,
e) Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztériumot, illetve közlekedési, hírközlési és energiaügyi minisztert
említ, ott Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot, illetve nemzeti fejlesztési minisztert,
f) Miniszterelnöki Hivatalt, illetve miniszterelnöki hivatalt vezetõ minisztert említ, ott
fa) a kormányzati tevékenység összehangolásával, a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzet- politikáért, továbbá a közigazgatási informatika részeként az e-közigazgatásért való felelõsségével kapcsolatos
feladatok, valamint a miniszterelnöki döntésekkel kapcsolatos igazgatási feladatok tekintetében
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumot, illetve közigazgatási és igazságügyi minisztert,
fb) az audiovizuális politikáért, az informatikáért és a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért, valamint az elektronikus hírközlésért való felelõsségével kapcsolatos feladatok
tekintetében Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot, illetve nemzeti fejlesztési minisztert,
g) Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumot, illetve nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert említ, ott
ga) a gazdaságpolitikáért, az iparügyekért, a kereskedelemért, a külgazdaságért, a kutatás-fejlesztéssel és
technológiai innovációért való felelõsségével kapcsolatos feladatok tekintetében Nemzetgazdasági
Minisztériumot, illetve nemzetgazdasági minisztert,
gb) a fejlesztéspolitikáért és a fejlesztési célelõirányzatok kezeléséért, szabályozásáért és ellenõrzéséért,
a területfejlesztésért és az ûrkutatásért való felelõsségével kapcsolatos feladatok tekintetében Nemzeti
Fejlesztési Minisztériumot, illetve nemzeti fejlesztési minisztert,

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. május 20-i ülésnapján fogadta el.
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az építésügyért, a területrendezésért, a településfejlesztésért és településrendezésért, valamint településüzemeltetésért való felelõsségével kapcsolatos feladatok tekintetében Belügyminisztériumot, illetve
belügyminisztert,
h) Oktatási és Kulturális Minisztériumot, illetve oktatási és kulturális minisztert említ, ott
ha) az oktatásért, a tudománypolitikai koordinációért és a kultúráért való felelõsséggel kapcsolatos feladatok
tekintetében Nemzeti Erõforrás Minisztériumot, illetve nemzeti erõforrás minisztert,
hb) az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjával kapcsolatos feladatok tekintetében Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztériumot, illetve közigazgatási és igazságügyi minisztert,
i) Önkormányzati Minisztériumot, illetve önkormányzati minisztert említ, ott
ia) a helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért, a köziratok kezelésének szakmai irányításáért,
a választójogi és népszavazási szabályozásért, a választások és népszavazások lebonyolításáért, továbbá
a közigazgatás-szervezésért való felelõsségével kapcsolatos feladatok tekintetében Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztériumot, illetve közigazgatási és igazságügyi minisztert,
ib) a helyi önkormányzatokért, a katasztrófák elleni védekezésért való felelõsségével kapcsolatos feladatok
tekintetében Belügyminisztériumot, illetve belügyminisztert,
ic)
a sportpolitikáért való felelõsségével kapcsolatos feladatok tekintetében Nemzeti Erõforrás Minisztériumot,
illetve nemzeti erõforrás minisztert,
id) a turizmusért, illetve idegenforgalomért, a vendéglátásért, a lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért való
felelõsségével kapcsolatos feladatok tekintetében Nemzetgazdasági Minisztériumot, illetve nemzetgazdasági minisztert,
j) Pénzügyminisztériumot, illetve pénzügyminisztert említ, ott
ja)
az államháztartással, az adópolitikával, a gazdaságpolitika makrogazdasági szabályozásával, a számviteli
szabályozással, a pénz-, tõke- és biztosítási piac szabályozásával, a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokkal,
a nyugdíjjárulék és nyugdíjbiztosítási járulék-fizetés szabályozásával, valamint az egészségbiztosítási
járulékfizetés szabályozásával kapcsolatos feladatok tekintetében Nemzetgazdasági Minisztériumot, illetve
nemzetgazdasági minisztert,
jb) az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért és az állami vagyon felügyeletéért való felelõsséggel
kapcsolatos feladatok tekintetében Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot, illetve nemzeti fejlesztési
minisztert,
k) Szociális és Munkaügyi Minisztériumot, illetve szociális és munkaügyi minisztert említ, ott
ka) a szociális és nyugdíjpolitikával, a családpolitikával, a kábítószer-megelõzéssel és kábítószerügyi koordinációs feladatokkal, a gyermek- és ifjúságvédelemmel, a gyermek- és ifjúságpolitikával, a társadalmi
esélyegyenlõség elõmozdításának részeként a fogyatékosok esélyegyenlõségének elõmozdításáért való
felelõsségével kapcsolatos feladatok tekintetében Nemzeti Erõforrás Minisztériumot, illetve nemzeti
erõforrás minisztert,
kb) a foglalkoztatáspolitikával, a szakképzéssel és felnõttképzéssel, a fogyasztóvédelemmel és a társadalmi
párbeszéddel kapcsolatos feladatok tekintetében Nemzetgazdasági Minisztériumot, illetve nemzetgazdasági minisztert,
kc) a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításának részeként az egyenlõ bánásmód biztosításáért, a romák
társadalmi integrációjáért és a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért való felelõsséggel kapcsolatos
feladatok tekintetében Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumot, illetve közigazgatási és igazságügyi
minisztert,
l) társadalompolitika összehangolásáért felelõs tárca nélküli minisztert, illetve társadalompolitikai minisztert említ,
ott Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumot, illetve közigazgatási és igazságügyi minisztert,
m) polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli minisztert említ, ott
ma) a polgári hírszerzési tevékenység kivételével a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításával,
a Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Központ irányításáért való felelõsséggel kapcsolatos feladatok
tekintetében Belügyminisztériumot, valamint belügyminisztert,
mb) a minõsített adatok védelmének szakmai felügyeletével kapcsolatos feladatok tekintetében Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztériumot, illetve közigazgatási és igazságügyi minisztert,
mc) a polgári hírszerzési tevékenység irányításával kapcsolatos feladatok tekintetében Külügyminisztériumot,
illetve külügyminisztert
kell érteni.
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(2) A Miniszterelnökség, mint központi államigazgatási szerv a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumból kiválással
jön létre.
(3) Amennyiben a 2. § (1) bekezdése eltérõen nem rendelkezik, a jogszabályban meghatározott feladatok és hatáskörök
tekintetében jogutódnak
a) a Miniszterelnöki Hivatal esetén a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumot,
b) az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium esetén a Belügyminisztériumot,
c) a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium esetén a Nemzetgazdasági Minisztériumot,
d) az Oktatási ás Kulturális Minisztérium esetén a Nemzeti Erõforrás Minisztériumot,
e) az Önkormányzati Minisztérium esetén a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumot,
f) a Pénzügyminisztérium esetén a Nemzetgazdasági Minisztériumot,
g) a Szociális és Munkaügyi Minisztérium esetén a Nemzeti Erõforrás Minisztériumot
kell tekinteni.
3. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – az országgyûlési képviselõk 2010. évi általános választását
követõen megalakult Országgyûlés által választott miniszterelnök megválasztásával egyidejûleg lép hatályba.
(2) E törvény 4. §-ának (1)–(2) bekezdése, 6. §-a és mellékletei a kihirdetés napján lépnek hatályba.
(3) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló
2006. évi LV. törvény, valamint a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi LV. törvény
módosításáról szóló 2008. évi XX. törvény.
(4) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi
CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 10. § (2) bekezdése.
(5) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az Nbtv. 1. § b) pontjában, 2. § (1) bekezdésében, 5. §-ában, 5. § i) pontjában,
19. § (3) bekezdésében, 57. § (1) bekezdésében a „Nemzetbiztonsági Hivatal” szövegrész helyébe az „Alkotmányvédelmi Hivatal” szöveg; az 5. § i) pontjában a „Nemzetbiztonsági Hivatalhoz” szövegrész helyébe az „Alkotmányvédelmi Hivatalhoz” szöveg lép.
(6) Ahol e törvény hatálybalépését megelõzõen kiadott jogszabály Nemzetbiztonsági Hivatalt említ, ott Alkotmányvédelmi Hivatalt kell érteni.

4. §

(1) A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 13. § (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„13. § (1) Az átalakításról, megszüntetésrõl – az alapításnak megfelelõen – jogszabályban vagy határozatban kell
rendelkezni, melyet legalább negyvenöt nappal az átalakítás, megszüntetés kérelmezett napja elõtt ki kell hirdetni
(közzé kell tenni), mely határidõtõl a központi államigazgatási szervek esetében törvényi rendelkezés, illetve bármely
költségvetési szerv esetében, illetve az ország alapvetõ biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintõ esetben
kivételesen a Kormány eltérõen rendelkezhet. Ha a költségvetési szervet bizonyos feltétel bekövetkeztéig hozták létre,
akkor a megszûnés tényét megállapító jogszabályt (határozatot) kell kiadni, melyet haladéktalanul ki kell hirdetni
(közzé kell tenni).”
(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy – a költségvetési törvény keretei között – az e törvény, valamint a miniszteri
feladat- és hatáskörök gyakorlásához szükséges fejezetek közötti, illetve új fejezetekhez történõ elõirányzatátcsoportosításokat elvégezze.

5. §

(1) Az e törvény 1. §-ában felsorolt minisztériumokat vezetõ miniszterek új feladat- és hatáskörének gyakorlásával
összefüggésben szükséges törvénymódosításokról külön törvény rendelkezik.
(2) A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 14. § (1) bekezdés c) pontjának alkalmazása szempontjából
a 2. §-ban megjelölt minisztériumot, illetve közigazgatási szervet kell közigazgatási szervnek tekinteni.

6. §

(1) A miniszterelnök, miniszter és a nem miniszter irányítása alá tartozó központi államigazgatási szerv – az autonóm
államigazgatási szervek kivételével – vezetõje (a továbbiakban: átadó) tisztségének megszûnése esetén, a hatásköre
gyakorlása megszûnésének napján jegyzõkönyv felvétele mellett személyesen adja át munkakörét, feladat- és
hatásköreinek gyakorlását, továbbá az általa vezetett szervet a jogszabály alapján az átadó munkakörébe kinevezett
személy, illetve az átadó által vezetett szervnek az e törvényben meghatározott általános jogutódjának minõsülõ szerv
kinevezett vezetõje, illetve annak helyettese, valamint azok meghatalmazottai részére (a továbbiakban: átvevõ)
a (2)–(15) bekezdésekben meghatározott módon.
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(2) Az átadás-átvételi eljárás levezetõje az átvevõ. Az átvevõ dönt az átadás-átvétel pontos helyérõl, idõpontjáról, továbbá
az átvevõn kívüli jelenlévõkrõl, az átadás-átvételrõl készített jegyzõkönyv (a továbbiakban: jegyzõkönyv) hitelesítésének módjáról, egyes részletek zárt kezelésérõl, illetve titkosításáról, szó szerinti jegyzõkönyv felvételérõl, továbbá
adott esetben a nevében és helyette eljáró meghatalmazott személyrõl. A jegyzõkönyvet az átadó és az átvevõ írja alá,
a jegyzõkönyv mintáját és tartalmi követelményeit e törvény 1. számú melléklete tartalmazta.
(3) Az átadás-átvétel során az átadó a részére használatra, illetve leltárfelelõsséggel átadott, vagy egyébként a tisztségébõl fakadóan birtokába került eszközöket, használati tárgyakat, egyéb dolgokat köteles teljeskörûen átadni, és ezek
állapotáról, jog- és kellékszavatosságáról, valamint az átadás idõpontjáig terjedõ szabályszerû használatáról
nyilatkozni. A személyi használatú eszközök esetében a személyi leltárában lévõ dolgok szabályszerû leadásáról
az átadó – az átadást megelõzõen – gondoskodni köteles. A jegyzõkönyv ezen része külön íven kerül felvételre.
(4) A jegyzõkönyvben az átadó teljes körû személyi felelõsséget vállal az általa tett nyilatkozatok és az átadott, ismertetett
adatok, információk, tények, okiratok, dokumentumok valóságtartalmáért, teljeskörûségéért, és az érdemi vizsgálatra
alkalmas voltáért az 1. számú melléklet részét képezõ teljességi nyilatkozattal.
(5) Amennyiben az átadás-átvétellel egyidejûleg szervezeti változás is történik, az átadás-átvétel a vonatkozó szabályozás
alapján a feladat- és hatáskörök új gyakorlói, mint átvevõk irányában együttesen történik meg azzal, hogy
a (2) bekezdésben meghatározott átvevõi jogokat az általános jogutód gyakorolja.
(6) Az átadó, illetve az átvevõ elháríthatatlan akadályoztatása esetén az átadás-átvételt az átvevõ döntése szerint – akár
részlegesen, akár az átadó helyettese által –, de legkésõbb az átadó hatásköre gyakorlásának megszûnését követõ
3 napon belül le kell folytatni.
(7) Az átadó az átadás-átvétel eredményességétõl függetlenül a hatásköre gyakorlásának megszûnését követõen is
köteles az átadott munkakör, feladat- és hatáskör eredményes ellátása érdekében tájékoztatást adni és az átvevõ
rendelkezésére állni, különös tekintettel tisztázandó tények, adatok késõbbi felmerülése esetén.
(8) Az átadás-átvétel megtörténte az átadót – jogszabályból fakadó és adott esetben a tisztségének megszûnését
követõen is – terhelõ kötelezettségektõl és felelõsségtõl nem mentesíti.
(9) Amennyiben az átadás-átvétel részben vagy egészben akár az átadó, akár az átvevõ mulasztása miatt ellehetetlenül,
annak eredményes megtörténtéig a mulasztó fél részére az átadás-átvétellel összefüggõ jogviszonyán alapuló juttatás
nem teljesíthetõ.
(10) Amennyiben az átadó halála valamint tartós egészségügyi természetû akadályoztatása miatt válik szükségessé
az átadás-átvétel, úgy az átadó helyettese jár el, mint átadó, és az átvevõ megválasztását, kinevezését, megbízását
követõen az átvevõ irányában gondoskodik az átadás-átvétel haladéktalan végrehajtásáról.
(11) Az átadás-átvétel során az átadó a központi államigazgatási szervnél foglalkoztatott legmagasabb beosztású,
az információtechnológiáért felelõs vezetõ közremûködésével teljeskörûen átadja az általa vezetett szerv információtechnológiai infrastruktúráját, rendszereit, ide értve a szerv feladatainak ellátásához, illetve mûködésének
biztosításához szükséges valamennyi alkalmazást és az általa kezelt adatvagyont (a továbbiakban: informatikai
átadás-átvétel). Az informatikai átadás-átvételrõl szóló informatikai jegyzõkönyv tartalmi követelményeit és a hozzá
tartozó teljességi nyilatkozatot e törvény 2. számú melléklete tartalmazza (a továbbiakban: informatikai jegyzõkönyv).
(12) A jegyzõkönyvben és az informatikai jegyzõkönyvben (a továbbiakban együttesen: jegyzõkönyvek) az átadó és
az átvevõ az eljárással kapcsolatosan írásban észrevételeket tehetnek, amelynek teljesítése nem lehetetlenítheti el
az átadás-átvételi eljárás eredményes végrehajtását.
(13) A jegyzõkönyveket öt eredeti példányban kell elkészíteni, amelybõl egy példány az átadót illeti, a többi négy példány
felhasználásáról az átvevõ rendelkezik.
(14) A miniszterelnök megbízatásának megszûnésekor az átadó miniszterelnök a Kormány, a kormánybizottságok és
a kormányhivatalok esetében az 1. sz. mellékletben foglaltak megfelelõ alkalmazásával átadás-átvételi dokumentáció
elkészítésérõl gondoskodik. A miniszterelnöki átadás-átvételhez kapcsolódóan a kormányhivatalok vezetõi az
1. sz. melléklet szerinti teljességi nyilatkozatot tesznek, függetlenül attól, hogy megbízatásuk a miniszterelnök
megbízatásának megszûnésével együtt nem szûnik meg.
(15) A miniszterelnök megbízatásának megszûnésekor az államháztartásért felelõs miniszter a kincstár, az adópolitikáért
felelõs miniszter az állami adóhatóság és az államadósság-kezelõ szervezet esetében a (11) bekezdésben, valamint
az 1. sz. mellékletben foglaltak megfelelõ alkalmazásával átadás-átvételi dokumentáció elkészítésérõl, mint átadó
gondoskodik. A kincstár, az állami adóhatóság, valamint az államadósság-kezelõ szervezet vezetõje az 1. sz. melléklet
szerinti teljességi nyilatkozatot tesznek, függetlenül attól, hogy megbízatásuk a miniszterelnök megbízatásának
megszûnésével együtt nem szûnik meg.
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Felhatalmazást kap a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter, hogy a 6. § (1) bekezdésben
meghatározott vezetõk irányítása, illetve felügyelete alá tartozó központi államigazgatási szervekkel, illetve
költségvetési szervekkel, valamint alapítványokkal és gazdasági társaságokkal kapcsolatos átadás-átvételi eljárására
vonatkozó szabályokat rendeletben határozza meg.
Sólyom László s. k.,

Dr. Schmitt Pál s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

1. számú melléklet a 2010. évi XLII. törvényhez
Jegyzõkönyv az átadás-átvételérõl
A jegyzõkönyv tartalmazza:
I.

Fejléc
1. az átadó és átvevõ személy neve, beosztása
2. az átadás – átvétel helye és idõpontja
3. az átadás – átvételi folyamatban résztvevõ személyek neve, beosztása

II.

Az átvevõ nyilatkozatát az érintett szervezet és tisztség meghatározásról, adott esetben utalást szervezeti változásra.

III.

Az alábbi nyilatkozatok megtételét és dokumentumok (elektronikus módon átadásra kerülõ dokumentumok
esetében a dokumentumoknak az átadó részérõl elektronikus aláírással hitelesített és idõbélyegzõvel ellátott formában történõ) átadását, azzal, hogy az adatszolgáltatás tekintetében az irányadó idõpont az átadás-átvétel napja. Ettõl
eltérõ esetben fel kell tüntetni a korábbi dátumot és az átadót indokolási kötelezettség terheli az idõeltérés
tekintetében. Amennyiben az átadás-átvétel során az átadó oldalán részt vevõ személy saját nevében nyilatkozik,
a lenti teljességi nyilatkozatot kell megfelelõen alkalmazni.
1. Az átadó által vezetett szerv által a jogszabályok alapján ellátott állami/közfeladatok tételes leírása, valamint azok
végrehajtásának módja és minõsítése. Ennek keretében tételesen számba kell venni a szervezet feladat- és
hatáskörébe tartozó tevékenységeket figyelembe véve az ún. közfeladatok kataszterét, a kormányhatározatokban,
országgyûlési és alkotmánybírósági határozatokban, továbbá intézkedési tervekben meghatározott, vagy más
formában vállalt feladatokat, továbbá át kell adni a szervezet munkatervét.
a. Feladat megnevezése
b. Feladat végrehajtásának felelõse
c. Feladat végrehajtása iránt tett intézkedés(ek), feladat végrehajtásának jelenlegi állása
d. Következõ teendõk
e. Elintézés határideje
f. Elektronikus módon tárolt dokumentumok hozzáférésének biztosítása
g. Kapcsolattartók megnevezése
h. Tisztségbõl fakadó általános feladatok menetének leírása a feladathoz tartozó kapcsolattartók megjelölésével,
az átadó tisztségéhez tartozó dokumentumok, információk
Számozott mellékletek (az átadásra került, illetve az átadással érintett anyagokról):
2. Az átadó által vezetett szerv jogszerû mûködését biztosító, leíró okiratok, szabályzatok eredeti illetõleg hitelesített
példányainak átadása, így különösem létesítõ okiratok, szervezetre, mûködésre, gazdálkodásra vonatkozó
szabályzatok, illetve azok módosításai (adott esetben utasításokkal kiegészítve)
Számozott mellékletek (az átadásra került, illetve az átadással érintett anyagokról):
3. Az átadó által vezetett szerv foglalkoztatási adatai, dokumentumai:
a. Foglalkoztatottak létszáma foglalkoztatási jogviszony szerinti bontásban, és a szervezet teljes személyi
nyilvántartása (ide értve a nem közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatottakat is);
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foglalkoztatási jogviszonyok létesítésének, illetve megszûnésének, valamint visszaminõsítések tételes
kimutatása, a jogcím és adott esetben a teljesített juttatás feltüntetésével az átadás-átvétel napját megelõzõ év
január 1. napjától kezdõdõen;
c. foglalkoztatottak javadalmazása, jutalmazási gyakorlat, nem pénzbeli juttatások rendszere, végkielégítési
gyakorlat (közös megegyezést követõ juttatások);
d. határozott idejû köztisztviselõi, illetve megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak jogviszonyának külön
indoklása;
e. foglalkoztatottak hazai és nemzetközi testületi tagságainak, képviseleti feladatainak kimutatása (szervezeten
kívül és belü]).
Számozott mellékletek (az átadásra került, illetve az átadással érintett anyagokról):
Az átadó által tett, illetõleg az általa vezetett szervre háruló, az átadás-átvétel napján hatályos, illetve ezt követõen
hatályba lépõ kötelezettségvállalások külön a természetes és a jogi személyek tekintetében (különös tekintettel
közbeszerzésekre, döntési moratórium alatt érkezett és még döntés elõtt álló közbeszerzési mentességi kérelmekre,
központi beruházásokra, intézményi épület beruházásokra, felújításokra, a hosszú távú kötelezettségvállalásokra és
a PPP konstrukció keretén belül megvalósult beruházásokra) és egyéb kötelezettséget alapító intézkedésekrõl
(beleértve a pályázatokat, ígérvényeket, szándéknyilatkozatokat) szóló tételes és a szükséges magyarázatokkal ellátott
kimutatás átadása;
a. Felek
b. Tárgy
c. Teljesítési határidõ, részhatáridõk
d. Ellenszolgáltatás értéke
e. Tényleges felhasználás
f. Egyéb lényeges feltétel
g. Az átadó indokoltnak tartott megjegyzése a jogviszonnyal kapcsolatban
Számozott mellékletek (az átadásra került, illetve az átadással érintett anyagokról):
Az átadó által vezetett szerv tervezési feladatkörébe tartozó európai uniós társfinanszírozású projektek helyzetérõl
szóló tételes és a szükséges magyarázatokkal ellátott kimutatás átadása;
a. Felek
b. Tárgy
c. A kötelezettséget vállalt, de még ki nem fizetett állomány értéke
d. Teljesítési határidõ, részhatáridõk
e. Ellenszolgáltatás értéke
f. Egyéb lényeges feltétel
g. Az átadó indokoltnak tartott megjegyzése a jogviszonnyal kapcsolatban
Számozott mellékletek (az átadásra került, illetve az átadással érintett anyagokról):
Az átadás-átvétel napján hatályos, illetve késõbb hatályba lépõ, az átadó vagy jogelõdje által tett igény- vagy
joglemondások és -elismerések felsorolása, ezekrõl szóló tételes és a szükséges magyarázatokkal ellátott kimutatás
átadása;
a. Felek
b. Tárgy és érték
c. Egyéb lényeges feltétel
d. Az átadó indokoltnak tartott megjegyzése a jogviszonnyal kapcsolatban
Számozott mellékletek (az átadásra került, illetve az átadással érintett anyagokról):
Az átadás-átvétel napján hatályos, illetve késõbb hatályba lépõ, harmadik személlyel szemben fennálló, adott esetben
nem jogszabályi rendelkezésen alapuló, de érvényesíthetõ bármilyen jogosultságról, igényrõl tételes átadás;
a. Felek
b. Tárgy és érték
c. Egyéb lényeges feltétel
d. Az átadó indokoltnak tartott megjegyzése a jogviszonnyal kapcsolatban
Számozott mellékletek (az átadásra került, illetve az átadással érintett anyagokról):
A vitatott, adott esetben per vagy más vitarendezési eljárás tárgyává tett kérdésrõl, az azzal kapcsolatos álláspontjáról
és annak indokairól szóló tételes átadás, külön kiemelve az európai uniós programokkal kapcsolatos vitás kérdéseket;
Számozott mellékletek (az átadásra került, illetve az átadással érintett anyagokról):
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9. Az igazgatási mûködéssel összefüggõ, meghatározott okiratok, nyilvántartások, adatok és alkalmazások állapotáról,
állásáról és az akadálytalan hozzáférés biztosításáról szóló tételes átadás, kitérve mind a papír alapú, mind
az elektronikus úton vezetett nyilvántartásokra, így különösen:
a. Iktatási rend
b. Személyi és egyéb nyilvántartások
c. Adatkezelés
d. Számlakezelés
e. Pecsét
f. Aláírási jogosultságok
Számozott mellékletek (az átadásra került, illetve az átadással érintett anyagokról):
10. Az eszköz- és vagyonleltár (ingatlanok jegyzéke figyelemmel azok terheire, illetve a nem hasznosított ingatlanokra,
ingó vagyon és egyéb vagyonelemek összesített bemutatása), valamint az elõzõ évi beszámoló tételes átadása;
Számozott mellékletek (az átadásra került, illetve az átadással érintett anyagokról):
11. A személyi használatra kapott eszközök tételes leírása külön íven [6. § (3) bek.]
Számozott mellékletek (az átadásra került, illetve az átadással érintett anyagokról):
12. Az irányított, illetve felügyelt intézmény-rendszer (költségvetési szervek, háttérintézmények, vállalkozások, közalapítványok) költségvetési, vagyoni, személyi, igazgatási és szakmai helyzete, a megfelelõ tételes kimutatások átadásával;
a. Intézmény, szervezet neve, jogállása;
b. költségvetési helyzete: tárgyévi költségvetés és elõzõ évi beszámoló; kötelezettségvállalás teljesítés, pénzeszköz
állomány, elõirányzat-maradvány-, és pénzmaradvány-felhasználások; beruházások és felújítások;
c. vagyoni helyzete: saját tulajdonban álló, illetve egyéb jogcímen mûködtetett eszköz- és ingatlanvagyon, vagy
más vagyonelem bemutatása, ezzel kapcsolatos nyilvántartások;
d. szakmai-igazgatási mûködés feladat szerinti, tételes bemutatása;
e. személyi állományának részletes leírása;
f. az irányító, felügyeletet gyakorló szervezet és az adott intézmény, szervezet jogviszonyrendszere.
Számozott mellékletek (az átadásra került, illetve az átadással érintett anyagokról):
13. További nyilatkozatok, dokumentumok
a. Minden olyan körülmény, veszély, illetve lehetõség számbavételérõl, amely az adott szervezet, illetve szakterület
mûködését érdemben befolyásolhatja.
b. Az átvevõ kérésére az átadó részérõl a közigazgatási és ágazati jogszabályi elõírásokra tekintettel az eredményes
feladat- és hatáskörellátáshoz szükséges további tényekrõl, körülményekrõl szóló tételes tájékoztatás.
c. Államtitkot, illetve szolgálati titkot képezõ nyilatkozatok, dokumentumok külön íven.
Számozott mellékletek (az átadásra került, illetve az átadással érintett anyagokról):

Függelék az 1. számú melléklethez
TELJESSÉGI NYILATKOZAT
Alulírott .................................., mint a .................................. (szervezet, szervezeti egység) ............................ tisztségben lévõ
vezetõje (a továbbiakban: átadó) kijelentem, hogy a mai napon ........................ – az átvevõ részére (a továbbiakban:
átvevõ) a jegyzõkönyvben átadottakon túlmenõen nem áll rendelkezésemre a .......................... (szervezet, szervezeti
egység) mûködése körébe esõ adat, információ, tény, okirat, dokumentum, valamint kijelentem, hogy az általam tett
nyilatkozatok és az átadott, ismertetett adatok, információk, tények, okiratok, dokumentumok valóságtartalmáért,
teljeskörûségéért, és az érdemi vizsgálatra alkalmas voltáért teljes felelõsséget vállalok.
Jelen nyilatkozat elválaszthatatlan részét képezi az átadás-átvételi jegyzõkönyvnek.
Budapest, 20 .........................
......................................................................
átadó
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2. számú melléklet a 2010. évi XLII. törvényhez
Jegyzõkönyv az információtechnológiai rendszerek átadás-átvételérõl
A jegyzõkönyv tartalma:
I.

Fejléc
a. az átadó és átvevõ személy neve, beosztása
b. az átadás-átvétel helye és idõpontja
c. az átadás-átvételi folyamatban résztvevõ személyek neve, beosztása

II.

A szervezet által informatikai támogatással végzett feladatok
a. a feladat megnevezése
b. a feladat végrehajtásának oka (jogszabályi hely, belsõ utasítás stb.)
c. a feladat végzését támogató informatikai alkalmazások megnevezése
d. a feladat végrehajtásához szükséges adatvagyon leírása, adatbázisok megnevezése
e. a feladat végrehajtásához szükséges külsõ adatkapcsolatok és azok megvalósulási formája (direkt valósidejû
kapcsolat, file transfer stb.)

III.

A szervezet által mûködtetett alkalmazások
a. az alkalmazás megnevezése
b. rövid (max. 500 kar.) ismertetése
c. az alkalmazás mûködési környezetének ismertetése (ha nincs speciális információ, akkor a fejlesztési környezet
feltüntetése)
d. futtató szerver azonosítására alkalmas adatok megnevezése
e. az alkalmazás által használt adatbázisok megnevezése
f. az alkalmazás üzemeltetõje (saját üzemeltetés esetében az üzemeltetésért közvetlenül felelõs személyek neve,
beosztása, külsõ üzemeltetés esetén az üzemeltetõ szervezet megnevezése és az üzemeltetõ szervezet nevében
eljáró üzemeltetõ neve, elérhetõsége)

IV.

A szervezet által kezelt adatvagyon
a. adatkör leírása
b. az adatkört tartalmazó adatbázisok megnevezése
c. az adatbázisok mûködési környezetének ismertetése (ha nincs speciális információ, akkor legalább az adatbázis
kezelõ rendszer pontos megnevezése)
d. az adatbázist futtató szerver azonosítására alkalmas adatok megnevezése
e. az adatbázis üzemeltetõjének megnevezése (saját üzemeltetés esetében az üzemeltetésért közvetlenül felelõs
személyek neve, beosztása, külsõ üzemeltetés esetén az üzemeltetõ szervezet megnevezése és az üzemeltetõ
szervezet nevében eljáró üzemeltetõ neve, elérhetõsége)

V.

A szervezet mûködése, feladatainak ellátása során használt alkalmazások és adatbázisok futtatását végzõ alkalmazás,
adatbázis szerverek leltára
a. Szerver belsõ azonosítására alkalmas azonosító (név, fix IP stb.) megadása a III.d és IV.d pontban meghatározottakkal összhangban.
b. A szerver konfigurációja
i.
típus
ii.
konfiguráció
iii.
operációs rendszer (és) adatbázis kezelõ rendszer

VI.

Dokumentum leltárak
a. hatályos mentési utasítások
i.
a dokumentum megnevezése
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ii.

b.

c.

d.

e.

VII.

a dokumentum hatálya, idõpontja és annak megállapítása, hogy mely alkalmazásra/alkalmazásokra vagy
mely adatbázisra/adatbázisokra vonatkozik
iii.
a hatályos utasítás egy másolati példányát az átadó és átvevõ részérõl aláírva a jegyzõkönyvhöz mellékelni
kell
Hatályos archiválási utasítások
i.
a dokumentum megnevezése
ii.
a dokumentum hatálya, idõpontja és annak megállapítása, hogy mely alkalmazásra/alkalmazásokra vagy
mely adatbázisra/adatbázisokra vonatkozik
iii.
a hatályos utasítás egy másolati példányát az átadó és átvevõ részérõl aláírva a jegyzõkönyvhöz mellékelni
kell
Hatályos katasztrófa tervek, rendszer és adat visszaállítási tervek
i.
a dokumentum megnevezése
ii.
a dokumentum hatálya, idõpontja és annak megállapítása, hogy mely alkalmazásra/alkalmazásokra vagy
mely adatbázisra/adatbázisokra vonatkozik
iii.
a hatályos utasítás egy másolati példányát az átadó és átvevõ részérõl aláírva a jegyzõkönyvhöz mellékelni
kell
Kezelési, üzemeltetési kézikönyvek, utasítások
i.
a dokumentum megnevezése
ii.
a dokumentum hatálya, idõpont és mely alkalmazásra/alkalmazásokra vagy mely adatbázisra/adatbázisokra vonatkozik
iii.
a hatályos utasítás egy másolati példányát az átadó és átvevõ részérõl aláírva a jegyzõkönyvhöz mellékelni
kell
iv.
a szervezet alkalmazás és hálózati térképe
Hatályos szerzõdések (valamennyi, az IT mûködésére bármilyen módon hatást gyakorló szerzõdést az e törvény
1. számú melléklete szerinti átadás-átvételi jegyzõkönyvben foglaltaktól elkülönülten fel kell tüntetni, illetve
fel kell tüntetni a szerzõdés hatályos példányának fizikai lokalizációját)
i.
A dokumentum megnevezése és egyértelmû azonosításához szükséges jellemzõ megadása (pl. szerzõdésszám, iktatási szám, munkaszám, projekt azonosító stb.)
ii.
A szerzõdõ partner megnevezése
iii.
A szerzõdés típusa: fejlesztési, üzemeltetési, a kettõ együttesen, egyéb:
iv.
A szerzõdés teljesítése során a szervezet, illetve a szerzõdõ partner részérõl eljáró kapcsolattartók megnevezése és elérhetõsége

Mentési és archívum leltárak
a. Az alkalmazás és/vagy adatbázis mentési és/vagy archiválási utasításában szabályozott mentések/archívumok
számbavétele
i.
A hatályos utasítások szerinti mentések/archívumok fizikai meglétének ellenõrzése és azok valódiságának
ellenõrzése (az adathordozó nem üres, fizikai lehetõség esetén az adathordozón található adatok szúrópróbaszerû ellenõrzése).
ii.
A mentések/archívumok hiteles lezárása és biztonságos tárolásának megoldása helyben vagy az átvevõ
birtokbavétele útján.
iii.
A hatályos mentési/archiválási utasítások alapján teljes mentés/archiválás végrehajtása.
iv.
Az ilyen módon keletkezõ mentéseket/archiválásokat tartalmazó adathordozók hiteles lezárása és
– helyben vagy az adathordozók birtokba vételével történõ – biztonságos tárolásról való gondoskodás.
v.
Az átadó nyilatkozata arról, hogy a hatályos mentési/archiválási utasítás szerint elkészített mentések
alapján az alkalmazások és az adattartalom teljes körûen visszaállíthatók és a rendszer(ek) további
folyamatos mûködése, mûködtetése biztosítható.
b. Naplófájl leltárak
i.
A mentési/archiválási utasításokban leírtak szerint történõ meggyõzõdés a naplófájlok meglétérõl és arról,
hogy a bemutatott adathordozók (fájlok) ténylegesen adatokat tartalmaznak.
ii.
A naplófájlokat tartalmazó adathordozók hiteles lezárása és – helyben vagy az adathordozók birtokba
vételével történõ – biztonságos tárolásról való gondoskodás.
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Amennyiben a mentési/archiválási utasítások a naplófájlok mentésérõl/archiválásáról nem rendelkeznek,
úgy a helyi specialitások (operációs, adatbázis kezelõ rendszer, a használt alkalmazások) figyelembevételével, helyben történõ felmérés az elérhetõ és releváns információkat hordozó naplófájlokról és
azoknak azonnali mentésérõl történõ gondoskodás.
Az üzemeltetõ személyzet (vagy az IT rendszerek mûkõdéséért felelõs szervezet vezetõje) nyilatkozata arról,
hogy az általuk használt/üzemeltetett rendszerek tekintetében nincs tudomásuk olyan elérhetõ és
menthetõ napló fájlokról, amelyek releváns információt tartalmazhatnak a használt/üzemeltetett rendszerek mûködésével, mûködtetésével, hozzáférésével (ide értve a törléseket, módosításokat és lekérdezéseket, nem üzemszerûen végzett leállításokat stb.) kapcsolatosan.

VIII.

Jogosultságok
a. Jogosultságok kezelését szabályozó dokumentum(ok), amennyiben nincsen egységes jogosultságkezelési
rendszer.
b. Jogosultságokat tartalmazó leltár (jogosult neve, jogosultság tárgya: alkalmazás; jogosultsági szint).
A jogosultsági leltárt operációs rendszer, alkalmazás és adatbázisszerver valamint szakalkalmazási szinten különkülön és összesítve is szükséges megadni.
c. A jelszavakat tartalmazó file-ok (minden alkalmazás és adatbázis szerver, minden egyes szakalkalmazás esetében)
kötelezõ mentése, a mentések hiteles lezárása és a biztonságosan tárolásról való gondoskodás.

IX.

Folyamatban lévõ fejlesztések, projektek (továbbiakban projekt)
a. A projekt megnevezése:
b. Felelõs/témavezetõ neve: ...................................., beosztása: ................................................
c. A projekt megvalósulásának végsõ dátuma:
d. A projekt teljes megvalósulási értéke:
e. Eddig kifizetve összesen:
f. Teljesítés elfogadva, de még ki nem fizetve összesen:
g. A megvalósításhoz felhasznált forrás (pl. EKOP, saját költségvetés stb.)
h. A projekt szerzõdésben meghatározott mérföldkövei és a mérföldkövekhez tartozó kifizetések az alábbi táblázat
szerint
Mérföldkõ: A szerzõdés és/vagy projekt alapító dokumentumban meghatározott mérföldkövek. Egészében belsõ
erõforrásból megvalósuló projektek esetén is meg kell adni.
Megvalósító: Az adott mérföldkõ teljesítésében résztvevõ szervezet, külön feltüntetve, ha a teljesítés részben
vagy egészében belsõ erõforrásból történik.
Határidõ: A szerzõdésben és/vagy projekt alapító dokumentumban megadott határidõ. Amennyiben az eredeti
szerzõdés és/vagy alapító dokumentum módosításra került, az utolsó érvényesen meghatározott határidõ.
Összeg: A mérföldkõ megvalósításához rendelt összeg. Amennyiben az eredeti szerzõdés és/vagy alapító
dokumentum módosításra került, az utolsó érvényesen meghatározott összeg.
Státusz: Teljesítve, kifizetve; Teljesítés elismerve, de még ki nem fizetve; Folyamatban van; Még nem kezdõdött
meg;
Mérföldkõ

i.

Megvalósító

Összeg

Státusz

A projektben dolgozó belsõ résztvevõ munkatársak neve, beosztása, szerepe a projekt megvalósításában
Név

j.

Határidõ

Beosztás

Szerepkör (rövid szabad szöveg)

A projekt megvalósításában közremûködõ külsõ szervezetek (fõvállalkozó és alvállalkozók)
Szervezet

Alanyi minõség
(fõvállalkozó, alvállalkozó,
minõségbiztosító, projekt
menedzsment stb.)

Kapcsolattartó neve,
beosztása, elérhetõsége

Szerzõdés szerinti összeg

Vonatkozó szerzõdés
megjelölése
a VI.e. pont szerint
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A projekt szöveges ismertetése (célja, rövid leírása, pillanatnyi állapota, értékelést, az esetleges problémák,
beavatkozást igénylõ döntési pontok)
A projekt során vagy bármilyen kapcsolatában keletkezett dokumentumok leltár szerinti felsorolása. Ha valamely
dokumentum (pl. szerzõdés) már valamelyik pontban szerepelt, akkor az erre történõ hivatkozás. A dokumentumok másolati példányait a jegyzõkönyvhöz csatolni szükséges.

Nyilatkozatokkal kapcsolatos követelmények
a. A VI.d.iv. pontban és a VII. pontban meghatározott esetekben foglaltakról az átadó köteles nyilatkozni.
b. Az átadó köteles nyilatkozni, hogy létezik-e jogszabályi, illetve belsõ szabályzaton, egyéb rendelkezésen,
utasításon alapuló elõírás, ami a VI.d.iv. pontban és a VII. pontban meghatározott eseteket kötelezõvé teszi.
c. Amennyiben létezik ilyen elõírás, az átadó köteles a VI.d.iv. pontban és a VII. pontban meghatározott esetekben
foglaltakat végrehajtani, illetve a végrehajtás akadályáról nyilatkozni.

Függelék a 2. számú melléklethez
TELJESSÉGI NYILATKOZAT
Alulírott ..............................., mint a ................................... (szervezet, szervezeti egység) .............................. tisztségben lévõ
vezetõje (a továbbiakban: átadó)
nyilatkozom, hogy az információtechnológiai rendszerek átadás-átvételérõl készült jegyzõkönyvben foglaltakon kívül
egyéb alkalmazások mûködtetésérõl, használatáról, adatvagyon létérõl, kezelésérõl, felhasználásáról tudomásom
nincsen. Minden rendelkezésemre álló információt, tényt, adatot, amely mind az adatvagyon jogszerû
felhasználásához, mind az alkalmazói rendszerek rendeltetésszerû mûködtetéséhez szükségesek, megadtam.
Nyilatkozom, hogy mind az alkalmazói rendszerek, mind az adatbázisok jelenlegi állapota olyan, hogy az a folyamatos,
biztonságos és rendeltetésszerû használatót biztosítja.
Nyilatkozom, hogy az egyes rendszerek és adatbázisok tekintetében átadott mentések/archívumok biztosítják adott
alkalmazás és/vagy adatbázis – a mentés idõpontjára történõ – visszaállíthatóságát.
Nyilatkozom, hogy minden alkalmazás/adatbázis vonatkozásában, amelyekrõl mentés/archiválás készült – beleértve
olyat is, melynek készítésérõl utasítás nem rendelkezik –, minden szükséges felvilágosítást és információt megadtam,
a mentéseket/archívumokat tartalmazó adathordozókat a szükséges biztonságos lezárást követõen átadtam.
Továbbá minden olyan esetben, amelyben tudomásom és ismereteim szerint amikor az átadás-átvétel idõpontjában
mentés/archiválás készíthetõ azok elkészítésérõl gondoskodtam és az átvevõvel egyeztetett módon biztonságos
tárulásukról azok hiteles lezárását követõen gondoskodtam.
Nyilatkozom, hogy minden, a szervezet mûködése és feladatainak ellátásához felhasznált – akár egyedi fejlesztésû,
akár licence díjas – információtechnológiai termék jogtiszta, és nincsenek olyan körülmények, amelyek a zavartalan,
rendeltetésszerû mûködés biztonságát befolyásolnák.
Nyilatkozom, hogy minden, a fentiekkel kapcsolatos folyamatok/alkalmazások során az adatkezelés jogszerû módon,
az 1992. évi LXIII. törvényben meghatározottaknak megfelelõen történt.
Jelen nyilatkozat az átadás-átvételi jegyzõkönyv elválaszthatatlan részét képezi.
Budapest, 20 ..........................
......................................................................
átadó
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2010. évi XLIII. törvény
a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról*
Az Országgyûlés a kormányzati szervezetrendszer mûködésének hatékonyabbá tétele érdekében, valamint az Alkotmány 39. §
(2) bekezdésének végrehajtására a következõ törvényt alkotja:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A törvény hatálya
1. §

(1) E törvény hatálya – az autonóm államigazgatási szervek kivételével – a központi államigazgatási szervekre, a Kormány
általános hatáskörû területi államigazgatási szervére, a Kormány tagjaira, az államtitkárokra, valamint – ha törvény
eltérõen nem rendelkezik – a közigazgatási és a helyettes államtitkárokra terjed ki.
(2) Központi államigazgatási szerv
a) a Kormány,
b) a kormánybizottságok,
c) a Miniszterelnökség,
d) a minisztériumok,
e) az autonóm államigazgatási szervek,
f) a kormányhivatalok,
g) a központi hivatalok,
h) a rendvédelmi szervek országos parancsnokságai.
(3) Autonóm államigazgatási szerv
a) a Közbeszerzések Tanácsa,
b) az Országos Rádió és Televízió Testület,
c) a Gazdasági Versenyhivatal,
d) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete.
(4) Kormányhivatal
a) a Központi Statisztikai Hivatal,
b) a Nemzeti Hírközlési Hatóság,
c) a Magyar Energia Hivatal,
d) az Országos Atomenergia Hivatal,
e) a Magyar Szabadalmi Hivatal,
f) az Egészségbiztosítási Felügyelet.
(5) Rendvédelmi szerv
a) a rendõrség,
b) a polgári védelem,
c) a vám- és pénzügyõrség,
d) a büntetés-végrehajtási szervezet,
e) az állami és hivatásos önkormányzati tûzoltóság,
f) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok.

Irányítás és felügyelet
2. §

(1) Ahol jogszabály államigazgatási szerv irányítását említi, azon törvény eltérõ rendelkezése hiányában a következõ
hatáskörök együttesét kell érteni:
a) az államigazgatási szerv alapítása, átszervezése (ideértve a más szervvel való egyesítését, szétválasztását és
alapító okiratának módosítását is), valamint a szerv megszüntetése,

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. május 20-i ülésnapján fogadta el.
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b)

az államigazgatási szerv vezetõjének kinevezése, felmentése, a vele kapcsolatos egyéb munkáltatói jogok
gyakorlása,
c) az államigazgatási szerv tevékenységének törvényességi, szakszerûségi, hatékonysági és pénzügyi ellenõrzése,
d) az államigazgatási szerv szervezeti és mûködési szabályzatának jóváhagyása,
e) az államigazgatási szerv döntésének megsemmisítésére, szükség szerint új eljárás lefolytatására való utasítás,
f) jogszabályban meghatározott esetekben az államigazgatási szerv döntéseinek elõzetes vagy utólagos
jóváhagyása,
g) egyedi utasítás kiadása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására,
h) jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezés.
(2) Ha törvény kivételt nem tesz, az irányítási hatáskör gyakorlója az irányított államigazgatási szerv hatáskörét nem
vonhatja el és döntését nem változtathatja meg.
(3) Törvény vagy kormányrendelet a központi hivatal vagy a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve
irányításáról rendelkezhet úgy, hogy ügyek meghatározott csoportjaival összefüggésben – a hatékonysági és
a pénzügyi ellenõrzés kivételével – az (1) bekezdés c), e) és f)–h) pontjaiban meghatározott hatásköröket valamely
központi államigazgatási szerv vezetõje gyakorolja.
3. §

Ahol e törvény állami vezetõ vagy államigazgatási szerv szervezeti egysége vezetõje tevékenységének irányítását
említi, azon törvény eltérõ rendelkezése hiányában a következõ hatáskörök együttesét kell érteni:
a) egyedi utasítás kiadása egyedi feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására,
b) a vezetõ tevékenységének ellenõrzése,
c) jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezés.

4. §

(1) Ahol jogszabály államigazgatási szerv felügyeletét említi, azon törvény eltérõ rendelkezése hiányában e törvény 2. §
(1) bekezdés a)–e) pontjában, valamint kizárólag ezekkel összefüggésben h) pontjában meghatározott hatáskörök
együttesét kell érteni.
(2) A 2. § (1) bekezdés d)–e) pontjában meghatározott hatáskörök tekintetében a felügyelet kizárólag a jogszabálysértõ
szervezeti és mûködési szabályzat jóváhagyásának vagy kiadásának megtagadását, illetve a jogszabálysértõ döntés
megsemmisítését, szükség szerint új eljárás lefolytatására való utasítást foglalja magában.

A központi államigazgatási szervekre vonatkozó közös szabályok
5. §

(1) A központi államigazgatási szervek – ha törvény eltérõen nem rendelkezik – egyszemélyi vezetés alatt állnak.
(2) Ha jogszabály a központi államigazgatási szervnek címez hatáskört, azt a szerv vezetõje gyakorolja.
(3) A központi államigazgatási szerv szervezeti és mûködési szabályzata a szerv vezetõjének hatáskörébe tartozó egyes
ügyekben a kiadmányozási jogot a szervvel állami vezetõi szolgálati jogviszonyban vagy állami vezetõként
közszolgálati jogviszonyban, illetve vezetõi megbízatással rendelkezõ közszolgálati jogviszonyban álló személyre
ruházhatja, aki a döntés meghozatala során a szerv vezetõje nevében jár el.

Az állami vezetõk
6. §

(1) Állami vezetõk
a) a miniszterelnök,
b) a miniszter,
c) az államtitkár,
d) a közigazgatási államtitkár,
e) a helyettes államtitkár.
(2) Politikai vezetõk az (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott állami vezetõk.
(3) Szakmai vezetõk az (1) bekezdés d)–e) pontjában meghatározott állami vezetõk.

7. §

(1) A politikai vezetõ e tevékenységét állami vezetõi szolgálati jogviszony keretében látja el.
(2) Az állami vezetõi szolgálati jogviszonyra – ha törvény eltérõen nem rendelkezik – a közszolgálati jogviszonyban állókra
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
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(3) A szakmai vezetõ e tevékenységét közszolgálati jogviszonyban látja el. A szakmai vezetõre a köztisztviselõk
jogállásáról szóló törvényt az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(4) Az állami vezetõk személyi anyagának nyilvántartását a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter
által vezetett minisztérium vezeti.
(5) A Kormány tagja részére a köztársasági elnök; az államtitkár, a közigazgatási államtitkár és a helyettes államtitkár
részére a miniszterelnök igazolványt állít ki.

A politikai vezetõkre vonatkozó közös szabályok
8. §

(1) Ha a politikai vezetõ megbízatása megszûnik, jogosult az e megbízatására utaló megnevezést használni, feltéve, hogy
megbízatása nem választójogának elvesztése vagy összeférhetetlenségének megállapítása miatt szûnt meg.
(2) A politikai vezetõ a jogalap nélkül felvett juttatást az erre irányuló felhívás kézhezvételétõl számított tizenöt napon
belül köteles visszafizetni.
(3) Ha a miniszter és az államtitkár kinevezésérõl, felmentésérõl vagy megbízatásának lemondás miatti megszûnésének
megállapításáról szóló okiratban a megbízatás keletkezésének vagy megszûnésének idõpontja naptári napként van
meghatározva, az állami vezetõ a megjelölt naptári nap kezdetén lép hivatalba, illetve megbízatása a megjelölt naptári
nap végén szûnik meg.

9. §

(1) A politikai vezetõ társadalombiztosítási jogállására a közszolgálati jogviszonyban állókra vonatkozó szabályok
irányadók azzal, hogy illetménye társadalombiztosítási járulék, egészségügyi hozzájárulás, továbbá egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék alapjául szolgáló jövedelem.
(2) A politikai vezetõ megbízatásának idõtartama, valamint a 13. § (1) bekezdésében meghatározott idõtartam
közszolgálati jogviszonyban töltött idõnek, illetõleg nyugdíjra jogosító szolgálati idõnek számít.

10. §

(1) A politikai vezetõ további munkavégzésre irányuló jogviszonyt (ideértve a felügyelõbizottsági tagságot, gazdasági
társaság, illetve szövetkezet vezetõ tisztségét, alapítvány kezelõ szervezetének tagságát, valamint az érdek-képviseleti
szervezetben való tisztség viselését) nem létesíthet, valamint munkaköri feladatainak ellátásából eredõ nyilvános
szerepléséért díjazásban nem részesülhet (összeférhetetlenség).
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezés nem akadálya annak, hogy a politikai vezetõ országgyûlési képviselõ
legyen, illetve hogy tudományos, oktatói, mûvészeti, lektori, szerkesztõi, valamint jogi oltalom alá esõ szellemi
tevékenységet végezzen.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt összeférhetetlenségi okokat az országgyûlési képviselõi megbízatással nem rendelkezõ
államtitkár vonatkozásában a Magyar Nemzeti Bank felügyelõ bizottságának tagjaira, a Nemzeti Vagyongazdálkodási
Tanács tagjaira, valamint az Államadósság Kezelõ Központ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság igazgatóságának,
illetve felügyelõ bizottságának tagjaira nem kell alkalmazni.
(4) Ha az összeférhetetlenségi eljárás ideje alatt a politikai vezetõ a vele szemben fennálló összeférhetetlenségi okot
megszünteti, az összeférhetetlenség megállapítását mellõzni kell.

11. §

(1) A miniszterelnök és a miniszter e tevékenységéért az Országgyûlésnek felelõsséggel tartozik.
(2) Az államtitkár a hatáskörének gyakorlásáért a miniszternek, illetve a miniszterelnöknek felelõsséggel tartozik.
(3) A miniszter és az államtitkár a tisztségébõl eredõ kötelezettség vétkes megszegésével okozott kárért való anyagi
felelõsségének tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlójának a miniszterelnököt kell tekinteni, a kijelölt vizsgálóbiztos legalább államtitkári megbízatást betöltõ állami vezetõ és az eljáró tanács tagjai a miniszterelnök által felkért
miniszterek.

12. §

(1) Az országgyûlési képviselõi megbízatással nem rendelkezõ politikai vezetõ az állami vezetõi jogviszonya keletkezését
követõ harminc napon belül, majd azt követõen évente, valamint a megbízatásának megszûnését követõ harminc
napon belül az országgyûlési képviselõk vagyonnyilatkozatával azonos tartalmú vagyonnyilatkozatot tesz.
(2) Az (1) bekezdés alapján nyilatkozattételre kötelezett politikai vezetõ a vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele
közös háztartásban élõ házas- vagy élettársának, gyermekeinek az országgyûlési képviselõk vagyonnyilatkozatával
azonos tartalmú vagyonnyilatkozatát.
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(3) A politikai vezetõ megbízatásának megszûnésekor a 13. §-ban meghatározott juttatásra mindaddig nem jogosult,
amíg a megbízatásának megszûnését követõen e törvény szerint esedékes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget nem tesz.
(4) Az országgyûlési képviselõi megbízatással nem rendelkezõ politikai vezetõ vagyonnyilatkozatára, illetve az azzal
kapcsolatos eljárásra az e §-ban meghatározott eltérésekkel az országgyûlési képviselõk vagyonnyilatkozatára, illetve
vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(5) Az e § alapján tett vagyonnyilatkozatokat a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter kezeli.
A politikai vezetõ vagyonnyilatkozatának oldalhû másolatát – a hozzátartozók vagyonnyilatkozata nélkül, az azonosító
adatok kivételével – a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter az általa vezetett minisztérium
honlapján közzéteszi.
(6) Az országgyûlési képviselõi megbízatással rendelkezõ politikai vezetõ az országgyûlési képviselõkre vonatkozó
szabályok szerint tesz vagyonnyilatkozatot.
13. §

(1) Ha a politikai vezetõ megbízatása megszûnt, illetménye és juttatásai addig illetik meg, amíg az Alkotmány vagy
törvény rendelkezései alapján gyakorolja hatáskörét.
(2) Ha a miniszter és az államtitkár e tisztségét legalább három évig betöltötte, és megbízatása a Kormány megbízatásának megszûnésével, felmentésével vagy halálával szûnik meg, a hatáskörgyakorlás megszûnésétõl számított tizenöt
napon belül egy összegben hathavi – lemondás esetén pedig háromhavi – illetményével megegyezõ összegû
juttatásra jogosult, amely társadalombiztosítási járulék, egészségügyi hozzájárulás – valamint a (3) bekezdésben
meghatározott kivétellel – egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék alapjául szolgáló jövedelem.
(3) A miniszter és az államtitkár halála esetén a juttatás az özvegyet, ennek hiányában az örököst illeti meg. E juttatásból
egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot fizetni nem kell. E juttatás a hozzátartozói nyugellátás megállapításakor a havi
átlagkereset alapjául szolgáló keresetként nem vehetõ figyelembe.
(4) Amennyiben a miniszter és az államtitkár megbízatása a (2) bekezdésben megjelölt okokból három évnél hamarabb
szûnt meg, de legalább egy évig tisztségét betöltötte, akkor a (2) bekezdésben megjelölt juttatás 50%-ára jogosult.
(5) Ha a miniszter és az államtitkár a megbízatásának megszûnését követõen újabb állami vezetõi megbízatást kap, a (2)
és (4) bekezdésben meghatározott juttatás összege megegyezik a hatásköre gyakorlásának megszûnésétõl az új
megbízatással összefüggõ hivatalba lépéséig terjedõ idõre járó illetménnyel.
(6) A miniszter és az államtitkár végkielégítésre és felmentési idõre nem jogosult.
(7) A (2) és a (4) bekezdésben meghatározott idõtartamok számításánál a folyamatosan állami vezetõi szolgálati jogviszonyban töltött idõt – a hatáskörgyakorlás megszûnésétõl az új megbízatással összefüggésben a hivatalba lépésig
terjedõ, legfeljebb hat hónapos, valamint a megbízatás megszûnésétõl a hatáskörgyakorlás megszûnéséig terjedõ
megszakítást a folyamatosság szempontjából nem számítva – egybe kell számítani.
(8) Ha a politikai vezetõt legkésõbb a hatáskörgyakorlásának megszûnésétõl számított harminc napon belül ismételten
állami vezetõvé választják meg vagy nevezik ki
a) a ki nem adott szabadságát nem lehet pénzben megváltani, és
b) a ki nem adott szabadságát az új kinevezéssel vagy megválasztással érintett állami vezetõi szolgálati jogviszony
vagy állami vezetõként közszolgálati jogviszony alapján járó szabadsághoz hozzá kell számítani.

14. §

(1) A minisztert és az államtitkárt minden naptári évben negyven munkanap szabadság illeti meg, valamint a miniszterelnök által meghatározott összegû jutalomban részesülhet. A miniszter jutalmára a kormányzati tevékenység
összehangolásáért felelõs miniszter tesz javaslatot. Az államtitkár jutalmára – a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár
kivételével – a tevékenységét irányító miniszter és a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter
együttesen tesz javaslatot.
(2) A szabadság igénybevételét a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszternek elõzetesen be kell
jelenteni.
(3) A miniszter és az államtitkár tárgyévet követõ év március 31-ig ki nem vett szabadságát pénzben megváltani nem
lehet.
(4) A politikai vezetõt rendkívüli munkavégzése után külön szabadidõ nem illeti meg.
(5) Az államtitkár számára célprémiumot a miniszterelnök állapíthat meg. A célprémiumra – a Miniszterelnökséget vezetõ
államtitkár kivételével – az államtitkár tevékenységét irányító miniszter és a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter együttesen tesz javaslatot.
(6) A politikai vezetõ jubileumi jutalomra nem jogosult.
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(1) A politikai vezetõ személyijövedelemadó-bevallásából az összevont adóalap összege, az összevont adóalap adójának
összege, az összevont adóalap adóját csökkentõ adókedvezmények összege, a külön adózó jövedelmek összege és
a külön adózó jövedelmek adójának összege nyilvános. Ezen adatokat a politikai vezetõ a kormányzati tevékenység
összehangolásáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium honlapján való közzététel céljából az adóbevallás
benyújtására nyitva álló határidõ lejártát követõ tizenöt napon belül a kormányzati tevékenység összehangolásáért
felelõs miniszternek megküldi.
(2) A politikai vezetõ illetményére, a részére kifizetett jutalomra és célprémiumra, az országgyûlési képviselõi
megbízatással rendelkezõ politikai vezetõ országgyûlési képviselõi javadalmazására, illetve a politikai vezetõ részére
e megbízatására tekintettel juttatott egyéb juttatásokra vonatkozó adatokat a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzé kell tenni.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott adatok változása esetén a megváltozott adatokat – a korábbi adat eltávolítása
nélkül – a változástól számított tizenöt napon belül kell közzétenni.

II. FEJEZET
A KORMÁNY
A Kormány feladatköre
16. §

(1) A Kormány a közigazgatás általános hatáskörû központi szerve. A Kormány hatásköre kiterjed mindarra, amit jogszabály nem utal kifejezetten más szervek hatáskörébe.
(2) A Kormány irányítja a miniszterek tevékenységét, valamint a miniszterek irányítása alá nem tartozó kormányhivatalokat, illetve azok vezetõinek a tevékenységét.

A Kormány üléseinek dokumentálása
17. §

(1)
(2)
(3)
(4)

A Kormány ülései – a miniszterelnök eltérõ rendelkezése hiányában – nem nyilvánosak.
A Kormány üléseirõl hangfelvétel készül, mely – a miniszterelnök eltérõ rendelkezése hiányában – nem nyilvános.
A kormányülésen elhangzottakat összefoglalóban kell rögzíteni.
Az összefoglaló tartalmazza a kormányülés helyét és idõpontját, az ülésen résztvevõk nevét, a tárgyalt írásbeli anyagok
címét és az elõterjesztõ megjelölését, a napirenden kívül szóba került ügyek tárgy szerinti ismertetését, a hozzászólók
nevét, szavazás esetén annak tárgyát és számszerû arányát, a testületi döntés lényegét. Kérelmére a kormányülésen
résztvevõ nyilatkozatát, egyet nem értését szó szerint kell rögzíteni. Az összefoglaló mellékleteként meg kell õrizni
az elõterjesztést, a jelentést, valamint a kormányrendeletek, kormányhatározatok, irányelvek és elvi állásfoglalások,
továbbá a Kormány által meghatározott egyéb iratok eredeti aláírással ellátott egy-egy példányát.
(5) Az ülésrõl készült összefoglaló eredeti példányát és mellékleteit, valamint az ülésrõl készült hangfelvételt
a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium õrzi. Az ülésrõl készült
dokumentáció anyaga nem selejtezhetõ, maradandó értékû iratnak minõsül; kezelésére és megismerésére a köziratok
védelmérõl, a minõsített adat védelmérõl, továbbá a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló rendelkezéseket kell
alkalmazni.
(6) Az összefoglaló és a hangfelvétel készítésének, valamint belsõ kormányzati felhasználásának részletes szabályait,
feltételeit a Kormány határozza meg.

A miniszterelnök feladatköre
18. §

(1) A miniszterelnök a Kormány programjának keretei között meghatározza a Kormány politikájának általános irányát.
(2) A miniszterelnök az (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a miniszterek, valamint a Kormány
irányítása alatt álló szervek vezetõi számára feladatokat határozhat meg.

A miniszterelnök helyettesítése
19. §

A miniszterelnök rendeletben a miniszterek közül egy vagy több miniszterelnök-helyettest jelöl ki, és szabályozza
a helyettesítés rendjét.
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A miniszterelnök megbízatásának keletkezése
20. §

21. §

Miniszterelnöknek javasolható, illetve miniszterelnökké megválasztható minden büntetlen elõéletû, az országgyûlési
képviselõk választásán választójoggal rendelkezõ személy.
(1) A miniszterelnök a megválasztásával hivatalba lép.
(2) A megválasztott miniszterelnök az Országgyûlés elõtt esküt vagy fogadalmat tesz.

A miniszterelnök megbízatásának megszûnése
22. §

(1) A miniszterelnök megbízatásának megszûnése egybeesik a Kormány megbízatásának megszûnésével.
(2) A miniszterelnök megbízatásának megszûnése esetén – a (3) bekezdésben, valamint az Alkotmány 39/A. §
(1) bekezdésében meghatározott eset kivételével – a köztársasági elnök harminc napon belül javaslatot tesz az új
miniszterelnök személyére.
(3) Ha a miniszterelnök megbízatása az új Országgyûlés megalakulása miatt szûnt meg, a köztársasági elnök az új
Országgyûlés alakuló ülésén tesz javaslatot az új miniszterelnök személyére.

23. §

(1) A miniszterelnök a köztársasági elnökhöz intézett írásbeli nyilatkozatával mondhat le megbízatásáról.
(2) A miniszterelnök megbízatása a lemondás benyújtásával szûnik meg. A lemondás érvényességéhez elfogadó
nyilatkozat nem szükséges.
(3) A köztársasági elnök a miniszterelnök lemondásáról haladéktalanul tájékoztatja az Országgyûlést.
(4) A Kormány az Alkotmány 39/A. § (5) bekezdésében meghatározott esetben, a miniszterelnök útján, az (1)–(3) bekezdés
megfelelõ alkalmazásával mond le.

24. §

Ha a miniszterelnök az összeférhetetlenségét a megválasztásától számított harminc napon belül nem szünteti meg,
vagy a tisztsége gyakorlása során vele szemben összeférhetetlenségi ok merül fel, az Országgyûlés bármely
országgyûlési képviselõ írásbeli indítványára – az összeférhetetlenségi ügyekkel foglalkozó bizottsága véleményének
kikérése után – az országgyûlési képviselõk több mint felének szavazatával az indítvány kézhezvételétõl számított
harminc napon belül dönt az összeférhetetlenség kérdésében.

25. §

(1) A miniszterelnökkel szemben bizalmatlansági indítvány benyújtását bármely országgyûlési képviselõ kezdeményezheti. A kezdeményezést az Országgyûlés elnökének be kell jelenteni.
(2) A Kormány, illetve a miniszterelnök az (1) bekezdés szerinti bejelentést követõen három munkanapig, illetve
a bizalmatlansági indítvány benyújtásától az indítvány feletti szavazás lezárultáig nem mondhat le.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott korlátozás idõtartama folyamatosan legfeljebb tizenöt nap lehet.

Az ügyvezetõ miniszterelnök
26. §

(1) Az ügyvezetõ miniszterelnök e megbízatása megszûnik
a) az ügyvezetõ miniszterelnök halálával,
b) az ügyvezetõ miniszterelnök választójogának elvesztésével,
c) az ügyvezetõ miniszterelnök összeférhetetlenségének megállapításával.
(2) Az ügyvezetõ miniszterelnök összeférhetetlenségének megállapítására a 24. § rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) Az ügyvezetõ miniszterelnök e megbízatásának megszûnését követõen az ügyvezetõ miniszterelnök hatáskörét az új
miniszterelnök megválasztásáig a miniszterelnök-helyettes gyakorolja; több miniszterelnök-helyettes esetén pedig,
az elsõ helyen kijelölt miniszterelnök-helyettes.

27. §

Ha a miniszterelnök, illetve az ügyvezetõ miniszterelnök megbízatásának megszûnésére az Alkotmány 33/A. §
c)–d) pontjában, illetve e törvény 26. § (1) bekezdésében meghatározott esetben kerül sor, ennek tényét
az Országgyûlés elnöke jelenti be az Országgyûlésnek.
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A Kormány szervei
28. §

(1) A Kormány kiemelt fontosságú társadalompolitikai, gazdaságpolitikai vagy nemzetbiztonsági ügyekben a Kormány
ülései elõtti állásfoglalásra jogosult kabineteket hozhat létre.
(2) A kabinet tagjai a feladatkörükben érintett miniszterek, valamint a miniszterelnök által kijelölt személyek. A kabinet
ülésére állandó jelleggel meghívott személyek körét, a kabinettag miniszterek helyettesítésére jogosult állami vezetõket, valamint a további kabinettagok és az állandó meghívottak helyettesítésére jogosult személyeket a kabinetet
létrehozó kormányhatározat jelöli ki.
(3) A kabinet – törvény eltérõ rendelkezése hiányában – ügydöntõ jogkörrel nem rendelkezik.

29. §

(1) A Kormány a hatáskörébe tartozó jelentõs, több minisztérium feladatkörét érintõ feladatok összehangolt megoldásának irányítására kormánybizottságokat hozhat létre.
(2) A kormánybizottság tagjai a feladatkörükben érintett miniszterek. A kormánybizottság ülésére állandó jelleggel
meghívott személyek körét, valamint a bizottsági tagok helyettesítésére jogosult állami vezetõket és az állandó
meghívottak helyettesítésére jogosult személyeket a kormánybizottságot létrehozó kormányhatározat jelöli ki.

30. §

(1) A Kormány egyéb javaslattevõ, véleményezõ vagy tanácsadói tevékenységet végzõ testületeket hozhat létre.
A testület tagjai tevékenységükért tiszteletdíjban részesülhetnek.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott testület tagjait, valamint az annak ülésére állandó jelleggel meghívott személyek
körét a testületet létrehozó kormányhatározat jelöli ki.

A kormánybiztos
31. §

(1) A Kormány – határozatával – egy minisztérium, illetve kormányhivatal feladatkörébe sem tartozó vagy kiemelt
fontosságú feladat ellátására kormánybiztost nevezhet ki. A kormánybiztos személyére a kormányzati tevékenység
összehangolásáért felelõs miniszter tesz javaslatot.
(2) Kormánybiztossá
a) miniszter, államtitkár, közigazgatási államtitkár vagy helyettes államtitkár, továbbá
b) az a) pont hatálya alá nem tartozó személy
a Kormány feladatkörébe tartozó feladat ellátására nevezhetõ ki.
(3) Kormányrendelet a Kormány irányítása alá tartozó szervek vezetõi, a szervek szervezeti egységei vezetõinek tevékenysége, valamint egyes helyettes államtitkárok tevékenysége tekintetében a kormánybiztost irányítási jogkörrel
ruházhatja fel.
(4) A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök irányítja.
(5) A kormánybiztos megbízatása meghatározott idõre, de legfeljebb két évre szól. A kormánybiztos e megbízatása
a miniszteri, államtitkári, közigazgatási államtitkári vagy helyettes államtitkári megbízatásának megszûnésével
megszûnik.
(6) A (2) bekezdés a) pontja alapján kinevezett kormánybiztos e tevékenységére tekintettel külön díjazást kaphat, ha
tevékenysége eredeti feladatkörével nem függ össze.
(7) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott kormánybiztos államtitkári illetményre és juttatásokra jogosult.
(8) A kormánybiztost tevékenységének ellátásában a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter által
vezetett minisztériumban mûködõ titkárság segítheti, amelyre megfelelõen alkalmazni kell az államtitkár titkárságának szabályait.
(9) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt fontosságú feladat különösen központi államigazgatási szervek
egyesítésének elõkészítése, amelynek ellátása során az egyesítésre kerülõ szervek egyikének vezetõje – a (3) bekezdés
alapján kiadott kormányrendeletnek megfelelõen – kormánybiztosként, e tisztségébõl eredõ feladatkörében,
irányíthatja a másik szerv vezetõjének tevékenységét.

A miniszterelnöki biztos
32. §

(1) A miniszterelnök a feladatkörébe tartozó feladat ellátására miniszterelnöki biztost nevezhet ki.
(2) A miniszterelnöki biztosra a 31. § (2)–(4) és (6) bekezdésének rendelkezéseit – az e §-ban meghatározott
eltérésekkel – kell alkalmazni.
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(3) A miniszterelnök rendeletben a 31. § (3) bekezdése szerinti irányítási jogkörrel ruházhatja fel a miniszterelnöki biztost.
(4) A miniszterelnöki biztos megbízatása meghatározott idõre, de legfeljebb addig szól, amíg a miniszterelnök hatásköreit
gyakorolja.
(5) A miniszterelnöki biztos legfeljebb az államtitkári illetménnyel megegyezõ összegû tiszteletdíjban és juttatásokban
részesülhet.
(6) A miniszterelnöki biztost tevékenységének ellátásában a Miniszterelnökségen mûködõ titkárság segítheti, amelyre
megfelelõen alkalmazni kell az államtitkár titkárságának szabályait.
33. §

(1) Ha a kormánybiztost vagy a miniszterelnöki biztost megbízatási ideje alatt állami vezetõnek is kinevezik, juttatásaira
az állami vezetõre vonatkozó szabályok alkalmazandók azzal, hogy kormánybiztosi vagy miniszterelnöki biztosi
megbízatására tekintettel csak akkor kaphat díjazást, ha e tevékenysége állami vezetõi feladatkörével nem függ össze.
(2) E törvényben nem szereplõ megbízatás kormányzati feladatok teljesítésére nem adható.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott tilalom nem akadálya annak, hogy a miniszterelnök diplomáciai, személyes
tanácsadói vagy egyéb eseti jellegû feladat ellátására megbízást adjon.

III. FEJEZET
A MINISZTEREK ÉS A MINISZTÉRIUMOK
A miniszter és a minisztérium feladatköre
34. §

(1) A minisztérium a miniszter munkaszerveként a Kormány irányítása alatt álló különös hatáskörû államigazgatási szerv.
(2) A miniszter a Kormány általános politikájának keretei között vezeti a minisztériumot; e feladatkörében irányítja
az államtitkár és a közigazgatási államtitkár tevékenységét, valamint dönt a hatáskörébe utalt ügyekben.
(3) A miniszter részletes feladat- és hatáskörét a Kormány rendeletben állapítja meg.

35. §

(1) A tárca nélküli miniszter az egy miniszter feladatkörébe sem tartozó feladat ellátására nevezhetõ ki.
(2) A tárca nélküli minisztert tevékenységének ellátásában a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs
miniszter által vezetett minisztériumban mûködõ titkárság, valamint e minisztériumnak a (3) bekezdésben meghatározott vezetõ által vezetett szervezeti egysége segíti.
(3) A kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium szervezeti és mûködési
szabályzatában kell kijelölni a minisztérium azon helyettes államtitkárát, valamint egyéb szervezeti egységének
vezetõjét, aki a tárca nélküli miniszter tevékenységét segíti. A tárca nélküli miniszter a feladatkörében egyedi utasítást
adhat a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium közigazgatási államtitkárának, valamint azon helyettes államtitkárának és szervezeti egysége vezetõjének, aki a tárca nélküli miniszter
tevékenységét segíti.
(4) A tárca nélküli miniszter részletes feladat- és hatáskörét a Kormány rendeletben állapítja meg.

A Miniszterelnökség feladatköre
36. §

(1) A Miniszterelnökség a miniszterelnök munkaszerve. A Miniszterelnökségre – ha törvény eltérõen nem rendelkezik –
a minisztériumra vonatkozó szabályokat megfelelõen kell alkalmazni.
(2) A Miniszterelnökség tevékenységét a miniszterelnök irányítja.
(3) A Miniszterelnökséget államtitkár vezeti.
(4) A Miniszterelnökség szervezeti és mûködési szabályzatát a miniszterelnök adja ki.
(5) A Miniszterelnökség segíti a miniszterelnök tevékenységét és közremûködik a kormányzati politika kialakításában.

A miniszter helyettesítése
37. §

(1) A minisztert akadályoztatása esetén – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivételekkel, a minisztérium szervezeti
és mûködési szabályzatában meghatározottak szerint – az államtitkár helyettesíti.
(2) A minisztert a köztársasági elnök intézkedésének kezdeményezésében és intézkedésének ellenjegyzésében, valamint
az államtitkár akadályoztatása esetén az Országgyûlés ülésén a miniszter részletes feladat- és hatáskörérõl szóló
kormányrendeletben kijelölt másik miniszter helyettesíti.
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(3) Az államtitkár akadályoztatása esetén a minisztert az Országgyûlés bizottsága ülésén az általa vezetett minisztérium
állományába tartozó, állásfoglalásra jogosult, vezetõi megbízatással rendelkezõ személy helyettesíti.
(4) A tárca nélküli minisztert akadályoztatása esetén a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter által
vezetett minisztériumnak a tárca nélküli miniszter részletes feladat- és hatáskörérõl szóló kormányrendeletben kijelölt
államtitkára, az államtitkár akadályoztatása esetén pedig az Országgyûlés bizottsága ülésén e minisztérium
állományába tartozó, a tárca nélküli miniszter tevékenységét segítõ helyettes államtitkár vagy vezetõi megbízatással
rendelkezõ személy helyettesíti.
(5) A minisztert az Európai Unió Tanácsa miniszteri képviseletet igénylõ testületeiben az államtitkár, az Európai Unió
kormányzati részvétellel mûködõ egyéb intézményeiben – a miniszter döntése alapján – a miniszter részletes feladatés hatáskörérõl szóló kormányrendeletben kijelölt másik miniszter, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár vagy
a miniszter által kijelölt helyettes államtitkár helyettesíti.
(6) A minisztert a rendelet kiadásában nem lehet helyettesíteni.

A miniszteri biztos
38. §

(1) A miniszter normatív utasítással kiemelt fontosságú feladat ellátására miniszteri biztost nevezhet ki.
(2) Miniszteri biztossá
a) államtitkár, közigazgatási államtitkár vagy helyettes államtitkár az eredeti feladatkörével összefüggõ, továbbá
b) az a) pont hatálya alá nem tartozó személy
a miniszter feladatkörébe tartozó feladat ellátására nevezhetõ ki.
(3) A miniszteri biztos kinevezését megelõzõen a javasolt személyrõl a miniszter tájékoztatja a kormányzati tevékenység
összehangolásáért felelõs minisztérium közigazgatási államtitkárát, aki a javaslattal szemben, a tájékoztatást követõ
tizenöt napon belül kifogással élhet. A kifogásolt személy nem nevezhetõ ki miniszteri biztossá.
(4) A miniszteri biztos tevékenységét a miniszter irányítja.
(5) A miniszteri biztos megbízatása meghatározott idõre, de legfeljebb hat hónapra szól. A miniszteri biztos
e megbízatása államtitkári, közigazgatási államtitkári vagy helyettes államtitkári megbízatásának megszûnésével
megszûnik.
(6) A (2) bekezdés a) pontja alapján kinevezett miniszteri biztos – ha tevékenysége eredeti feladatkörével nem függ
össze – díjazást kaphat.
(7) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott miniszteri biztos helyettes államtitkári illetményre és juttatásokra
jogosult.
(8) A miniszteri biztosra a 33. § (1) bekezdését megfelelõen kell alkalmazni.
(9) A miniszteri biztost tevékenységének ellátásában a miniszteri kabinetben mûködõ titkárság segítheti, amelyre
megfelelõen alkalmazni kell a helyettes államtitkár titkárságának szabályait.

A miniszter javadalmazása
39. §

(1)
(2)
(3)
(4)

A miniszter alapilletménye a köztisztviselõi illetményalap 15,6-szorosa.
A miniszter illetménykiegészítésre jogosult, amelynek összege az alapilletmény 50%-a.
A miniszter vezetõi illetménypótléka az alapilletmény 65%-a.
A miniszter alapilletményét a miniszterelnök át nem ruházható hatáskörében legfeljebb 20%-kal csökkentheti.

A miniszter megbízatásának keletkezése
40. §

(1) Miniszterré kinevezhetõ minden büntetlen elõéletû, az országgyûlési képviselõk választásán választójoggal
rendelkezõ személy.
(2) A miniszteri tisztségre javasolt személyt az Országgyûlésnek a miniszter feladatköre szerint hatáskörrel rendelkezõ
bizottsága a kinevezését megelõzõen meghallgatja.

41. §

(1) A miniszter a kinevezésében megjelölt idõpontban, ennek hiányában a kinevezésével hivatalba lép.
(2) A kinevezett miniszter az Országgyûlés elõtt az Országgyûlés elõtt esküt tevõ, vezetõ közjogi tisztséget betöltõ
személyek esküjének megfelelõ szöveggel esküt vagy fogadalmat tesz.
(3) A miniszter tekintetében törvény eltérõ rendelkezése hiányában a munkáltatói jogokat a miniszterelnök gyakorolja.
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A miniszter megbízatásának megszûnése
42. §

(1) A miniszter a miniszterelnök útján a köztársasági elnökhöz intézett írásbeli nyilatkozatával bármikor lemondhat
megbízatásáról.
(2) Lemondás esetén a miniszter megbízatása megszûnésének idõpontját a miniszterelnök javaslatára a köztársasági
elnök határozza meg, az azonban nem lehet késõbbi a lemondásnak a miniszterelnökhöz történõ eljuttatását követõ
harmincadik napnál.
(3) A lemondás érvényességéhez elfogadó nyilatkozat nem szükséges.

43. §

(1) A miniszterelnök bármikor javaslatot tehet a köztársasági elnöknek a miniszter felmentésére.
(2) Felmentés esetén a miniszter megbízatása megszûnésének idõpontját a miniszterelnök javaslatára a köztársasági
elnök határozza meg.

44. §

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

45. §

Ha a miniszter megbízatása az Alkotmány 33/B. § d)–e) pontja alapján szûnik meg, ennek tényét a miniszterelnök
elõterjesztésére a köztársasági elnök állapítja meg.

46. §

(1) Ha a miniszter megbízatása a Kormány megbízatásának megszûnésével szûnt meg, az újonnan választott
miniszterelnök haladéktalanul javaslatot tesz az új miniszter személyére, vagy feladatának ellátásával ideiglenesen
az új Kormány más tagját bízza meg.
(2) Ha a miniszter megbízatása nem a Kormány megbízatásának megszûnésével szûnik meg, a miniszterelnök haladéktalanul javaslatot tesz az új miniszter személyére, vagy feladatának ellátásával ideiglenesen a Kormány más tagját
bízza meg.
(3) A Kormánynak a miniszteri feladat ellátásával megbízott tagja a miniszter hatáskörét korlátozások nélkül gyakorolja.

Az ügyvezetõ miniszter
47. §

A miniszter a Kormány megbízatásának megszûnésétõl az új miniszter kinevezéséig vagy az új Kormány más tagjának
a miniszteri feladatok ideiglenes ellátásával való megbízásáig ügyvezetõ miniszterként gyakorolja hatáskörét,
rendeletet azonban csak halaszthatatlan esetben alkothat.

48. §

(1) Az ügyvezetõ miniszter e megbízatása megszûnik:
a) az ügyvezetõ miniszter lemondásával,
b) az ügyvezetõ miniszter halálával,
c) az ügyvezetõ miniszter választójogának elvesztésével,
d) az ügyvezetõ miniszter összeférhetetlenségének megállapításával.
(2) Az ügyvezetõ miniszter összeférhetetlenségének megállapítására a 44. § rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) Ha az ügyvezetõ miniszter e megbízatása megszûnik, hatáskörét a Kormánynak a miniszterelnök vagy az Alkotmány
39/B. §-ában meghatározott ügyvezetõ kormánynak az ügyvezetõ miniszterelnök által kijelölt tagja gyakorolja.

Az államtitkár feladatköre
49. §

(1) Az államtitkár – törvényben meghatározott kivételekkel, a minisztérium szervezeti és mûködési szabályzatában
meghatározottak szerint – a miniszter teljes jogkörû helyettese.
(2) Az államtitkár a minisztert helyettesítõ jogkörében, illetve a miniszter által átruházott hatáskörében utasítást adhat
a közigazgatási államtitkárnak és a helyettes államtitkárnak.
(3) Az államtitkári cím használata során utalni kell az államtitkárnak a minisztérium szervezeti és mûködési szabályzata
szerinti feladatkörére.
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(1) Az államtitkár tevékenységét a miniszter irányítja.
(2) Az államtitkár tekintetében törvény eltérõ rendelkezése hiányában a munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja.
(3) Az államtitkárt – ha nem a minisztert helyettesítõ jogkörében jár el – a szervezeti és mûködési szabályzatban
meghatározottak szerint az adott szerv másik államtitkára, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár,
a kabinetfõnök vagy az államtitkár irányítása alá tartozó, vezetõi megbízással rendelkezõ köztisztviselõ helyettesíti.
Ha az államtitkári tisztség nincsen betöltve, az államtitkár hatáskörét – a minisztert helyettesítõ jogkörök kivételével,
ha e törvény eltérõen nem rendelkezik – a helyettesítésére kijelölt személy gyakorolja.

Az államtitkár javadalmazása
51. §

(1)
(2)
(3)
(4)

Az államtitkár alapilletménye a köztisztviselõi illetményalap 12-szerese.
Az államtitkár illetménykiegészítésre jogosult, amelynek összege az alapilletmény 50%-a.
Az államtitkár vezetõi illetménypótléka az alapilletmény 65%-a.
Az államtitkár alapilletményét a miniszter át nem ruházható hatáskörében legfeljebb 30%-kal megemelheti.

Az államtitkár megbízatásának keletkezése
52. §

(1) Államtitkárrá minden büntetlen elõéletû, az országgyûlési képviselõk választásán választójoggal rendelkezõ személy
kinevezhetõ.
(2) Az államtitkárt a miniszterelnöknek a miniszter véleménye kikérését követõen tett javaslatára a köztársasági elnök
nevezi ki. A miniszter véleményét a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter útján terjeszti
a miniszterelnök elé. A kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter a véleményre észrevételt tehet.
(3) Az államtitkár a kinevezésében megjelölt idõpontban, ennek hiányában a kinevezésével hivatalba lép.
(4) A kinevezett államtitkár a köztársasági elnök elõtt az Országgyûlés elõtt esküt tevõ, vezetõ közjogi tisztséget betöltõ
személyek esküjének megfelelõ szöveggel esküt vagy fogadalmat tesz.

Az államtitkár megbízatásának megszûnése
53. §

Az államtitkár megbízatása megszûnik:
a) a Kormány megbízatásának megszûnésével,
b) lemondásával,
c) felmentésével,
d) halálával,
e) választójogának elvesztésével,
f) összeférhetetlenségének megállapításával.

54. §

(1) Az államtitkár a miniszterelnök útján a köztársasági elnökhöz intézett írásbeli nyilatkozatával bármikor lemondhat
megbízatásáról. A nyilatkozatot az államtitkár a miniszterhez juttatja el, aki azt haladéktalanul továbbítja a miniszterelnöknek.
(2) Lemondás esetén az államtitkár megbízatása megszûnésének idõpontját a miniszterelnök javaslatára a köztársasági
elnök határozza meg, az azonban nem lehet késõbbi a lemondásnak a miniszterelnökhöz történõ eljuttatását követõ
harmincadik napnál.
(3) A lemondás érvényességéhez elfogadó nyilatkozat nem szükséges.

55. §

(1) A miniszterelnök a miniszter véleménye kikérését követõen bármikor javaslatot tehet a köztársasági elnöknek
az államtitkár felmentésére.
(2) Felmentés esetén az államtitkár megbízatása megszûnésének idõpontját a miniszterelnök javaslatára a köztársasági
elnök határozza meg.

56. §

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

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2010. évi 85. szám

19745

57. §

Ha az államtitkár megbízatása az 53. § d)–e) pontja alapján szûnik meg, ennek tényét a miniszterelnök elõterjesztésére
a köztársasági elnök állapítja meg.

58. §

Ha az államtitkár megbízatása a Kormány megbízatásának megszûnésével szûnt meg, az új Kormány megalakulásáig
vagy az 53. § b)–f) pontjaiban meghatározott feltétel bekövetkeztéig gyakorolja hatáskörét.

A Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár
59. §

(1) A 49–58. §-ok rendelkezéseit a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkárra az e §-ban meghatározott eltérésekkel kell
alkalmazni.
(2) A Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár segíti a miniszterelnök tevékenységét, közremûködik a kormányzati politika
kialakításában és ellátja a miniszterelnök által rábízott feladatokat.
(3) A Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár tevékenységét a miniszterelnök irányítja és gyakorolja felette a munkáltatói
jogokat.
(4) A Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár a miniszterelnököt nem helyettesítheti.
(5) A Miniszterelnökséget vezetõ államtitkárt a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki, illetve menti fel.
(6) A Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár lemondását a miniszterelnökhöz juttatja el.

A minisztérium szervezete
60. §

(1) A minisztérium szervezetét e törvény keretei között a minisztérium szervezeti és mûködési szabályzata határozza meg.
(2) A szervezeti és mûködési szabályzatot, illetve annak módosítását a miniszter – a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter jóváhagyását követõen – normatív utasításban adja ki. Az utasítás érvényességének
feltétele, hogy azt a Hivatalos Értesítõben az utasítás hatálybalépését megelõzõen közzétegyék.
(3) A szervezeti és mûködési szabályzatot a minisztérium honlapján a módosításokkal egységes szerkezetben közzé kell
tenni.
(4) A minisztérium létszámkeretét – az egyes állami vezetõk és a kabinetfõnökök irányítása alá tartozó szervezeti
egységek együttes létszáma szerinti bontásban – a szervezeti és mûködési szabályzat határozza meg.
(5) A Hivatalos Értesítõben központi államigazgatási szervenkénti bontásban havonta közzé kell tenni a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban köztisztviselõi jogviszony létesítésérõl és megszüntetésérõl, vezetõi megbízás
adásáról és visszavonásáról, címadományozásról és cím visszavonásáról, illetve berendelésrõl, vezénylésrõl, valamint
azok megszüntetésérõl szóló közleményeket.

61. §

(1) A minisztérium hivatali szervezetét a közigazgatási államtitkár – a Honvédelmi Minisztériumra vonatkozó külön
törvényben megállapított eltérések kivételével – a miniszter irányítása alatt, a 49. § (2) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel, a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelõen vezeti.
(2) Ha törvény eltérõen nem rendelkezik a közigazgatási államtitkár gyakorolja a munkáltatói jogokat a minisztérium
állományába tartozó köztisztviselõk felett.
(3) A minisztériumban csak egy közigazgatási államtitkár mûködhet.
(4) A közigazgatási államtitkár tekintetében a munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja.
(5) A közigazgatási államtitkárt a szervezeti és mûködési szabályzatban meghatározottak szerint a helyettes államtitkár
helyettesíti. Ha a közigazgatási államtitkári tisztség nincsen betöltve, a közigazgatási államtitkár hatáskörét
a helyettesítésére kijelölt helyettes államtitkár gyakorolja.

62. §

(1) A helyettes államtitkár a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelõen irányítja a miniszter feladat- és
hatáskörének a minisztérium szervezeti és mûködési szabályzatában meghatározott része tekintetében a szakmai
munkát, valamint dönt a hatáskörébe utalt ügyekben. A Miniszterelnökségen mûködõ helyettes államtitkár segíti
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár tevékenységét.
(2) A helyettes államtitkár tevékenységét – a 65. § (1) bekezdése szerinti helyettes államtitkár kivételével – a 49. §
(2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, a közigazgatási államtitkár irányítja és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.
(3) A helyettes államtitkári cím használata során utalni kell a helyettes államtitkárnak a minisztérium szervezeti és
mûködési szabályzata szerinti feladatkörére.
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(4) A helyettes államtitkárt a minisztérium szervezeti és mûködési szabályzatában kijelölt, az irányítása alá tartozó
fõosztályvezetõ helyettesíti. Ha a helyettes államtitkári tisztség nincsen betöltve, a helyettes államtitkár hatáskörét
a minisztérium szervezeti és mûködési szabályzatában a helyettesítésére kijelölt fõosztályvezetõ gyakorolja.
63. §

(1) A minisztérium a miniszteri kabinetre, fõosztályokra és titkárságokra, a fõosztály osztályokra tagozódik.
(2) A szervezeti és mûködési szabályzat rendelkezhet úgy, hogy az államtitkár munkáját kabinet segíti.
(3) Vezetõi megbízatás csak a hatályos szervezeti és mûködési szabályzatban meghatározott szervezeti egység
tekintetében, e törvény rendelkezései szerint adható.

64. §

(1) A miniszter normatív utasításával – vagy a feladatkörükben érintett miniszterek közös normatív utasításukkal – több
közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár vagy fõosztály feladatkörét érintõ, eseti feladat elvégzésére a feladatkörükben érintett közigazgatási államtitkárokból, helyettes államtitkárokból, fõosztályvezetõkbõl vagy vezetõi
megbízással rendelkezõ köztisztviselõkbõl álló munkacsoportot hozhat vagy hozhatnak létre.
(2) Az utasításban meg kell határozni a munkacsoport feladatát, vezetõjét, tagjait és mûködésének idejét.
(3) A munkacsoport tagjait a helyettesítésükre egyébként jogosult személy helyettesítheti.

65. §

(1) A miniszteri kabinetet fõosztályvezetõként a kabinetfõnök közvetlenül vezeti, akinek a tevékenységét a miniszter
irányítja. Ha a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter egyben miniszterelnök-helyettes is,
kabinetfõnöke helyettes államtitkár.
(2) A kabinetfõnököt a miniszteri kabinet általa kijelölt köztisztviselõje helyettesíti.
(3) A munkáltatói jogokat a kabinetfõnök felett a miniszter, a kabinet állományába tartozó köztisztviselõk felett
a kabinetfõnök gyakorolja. A vezetõi megbízás adása és visszavonása a miniszter hatáskörébe tartozik.

66. §

(1) Az államtitkári kabinetet a kabinetfõnök fõosztályvezetõként közvetlenül vezeti, akinek a tevékenységét az államtitkár
irányítja.
(2) A kabinetfõnököt az államtitkári kabinet általa kijelölt köztisztviselõje helyettesíti.
(3) A munkáltatói jogokat a kabinetfõnök felett az államtitkár, a kabinet állományába tartozó köztisztviselõk felett
a kabinetfõnök gyakorolja. A vezetõi megbízás adása és visszavonása az államtitkár hatáskörébe tartozik.

67. §

(1) A fõosztályt fõosztályvezetõ vezeti, akinek a tevékenységét a szervezeti és mûködési szabályzatban meghatározott
helyettes államtitkár irányítja. A szervezeti és mûködési szabályzat rendelkezhet úgy, hogy a fõosztályvezetõ
tevékenységét a miniszter, az államtitkár vagy a közigazgatási államtitkár irányítja.
(2) Az osztályokat közvetlenül a fõosztályvezetõ, illetve olyan fõosztályvezetõ-helyettes vagy osztályvezetõ vezeti, akinek
a tevékenységét a fõosztályvezetõ irányítja.
(3) A fõosztályon – ha a szervezeti és mûködési szabályzat ezt lehetõvé teszi – a fõosztályvezetõ általános helyettesítésére
egy, osztályt nem vezetõ fõosztályvezetõ-helyettes mûködhet.
(4) A fõosztályvezetõi, fõosztályvezetõ-helyettesi és osztályvezetõi megbízásra javasolt személyrõl a közigazgatási
államtitkár tájékoztatja a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter által vezetett
minisztérium közigazgatási államtitkárát, aki a javasolt személlyel szemben a tájékoztatást követõ tizenöt napon belül
kifogással élhet. A kifogásolt személy nem nevezhetõ ki fõosztályvezetõi, fõosztályvezetõ-helyettesi, illetve osztályvezetõi munkakörbe.

68. §

(1) Az állami vezetõ tevékenységének ellátását – ha a szervezeti és mûködési szabályzat így rendelkezik – titkárság segíti.
(2) A miniszter titkárságát osztályvezetõ vezeti. Ha a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter
egyben miniszterelnök-helyettes is, titkárságát fõosztályvezetõ vezeti. A miniszter titkárságát vezetõ osztályvezetõ,
illetve fõosztályvezetõ tevékenységét a kabinetfõnök irányítja és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A tárca
nélküli miniszter titkárságát közvetlenül kabinetfõnök vezeti.
(3) Az államtitkár titkárságát fõosztályvezetõ vezeti, akinek a tevékenységét az államtitkár irányítja. Ha az államtitkár
munkáját kabinet segíti az államtitkár titkárságát osztályvezetõ vezeti, akinek a tevékenységét a kabinetfõnök irányítja
és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.
(4) A közigazgatási államtitkár titkárságát fõosztályvezetõ vezeti, akinek a tevékenységét a közigazgatási államtitkár
irányítja.
(5) A helyettes államtitkár titkárságát fõosztályvezetõ vezeti, akinek tevékenységét a helyettes államtitkár irányítja.
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A Miniszterelnökség szervezete
69. §

(1) A 62–68. § rendelkezéseit a Miniszterelnökségre az e §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A Miniszterelnökségen közigazgatási államtitkár nem mûködik.
(3) A Miniszterelnökségen mûködõ helyettes államtitkár tevékenységét a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár irányítja
és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.
(4) A Miniszterelnökség fõosztályokra és osztályokra tagozódik.
(5) A Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár gyakorolja a munkáltatói jogokat a Miniszterelnökség állományába tartozó
köztisztviselõk felett.
(6) A miniszterelnök titkárságát osztályvezetõ vezeti, akinek tevékenységét a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár
irányítja és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.
(7) A 67. § (4) bekezdését a Miniszterelnökségre nem kell alkalmazni.

IV. FEJEZET
A KORMÁNYHIVATALOK ÉS A KÖZPONTI HIVATALOK
A kormányhivatalok
70. §

(1) A kormányhivatal törvény által létrehozott, a Kormány irányítása alatt mûködõ központi államigazgatási szerv.
(2) A kormányhivatal felügyeletét a miniszterelnök által kijelölt miniszter látja el, aki e hatáskörében – ha törvény eltérõen
nem rendelkezik – különösen
a) törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján jogszabályt alkot a kormányhivatal feladatkörébe tartozó
kérdésekben, illetve elõterjesztést tesz törvény vagy kormányrendelet alkotására,
b) képviseli a kormányhivatalt a Kormány és az Országgyûlés elõtt.
(3) A kormányhivatal törvényben meghatározott feladatkörében nem utasítható.
(4) A kormányhivatal – ha törvény eltérõen nem rendelkezik – fejezeti jogosítványokkal felhatalmazott költségvetési
szerv, amelynek költségvetése a felügyeletét ellátó miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetén belül
önálló címet képez.
(5) A kormányhivatal tevékenységérõl – a (2) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerint – beszámol a Kormánynak,
valamint tájékoztatja az Országgyûlés feladatkörében érintett bizottságát. A tájékoztatást a kormányhivatal honlapján
közzé kell tenni.

71. §

(1) A kormányhivatal szervezetét a kormányhivatal szervezeti és mûködési szabályzata határozza meg, amelyet
a kormányhivatal vezetõje készít elõ, és a kormányhivatalt felügyelõ miniszter – a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter jóváhagyását követõen – normatív utasításban ad ki. Az utasítás érvényességének
feltétele, hogy azt a Magyar Közlönyben az utasítás hatálybalépését megelõzõen közzétegyék.
(2) A szervezeti és mûködési szabályzatot a kormányhivatal honlapján a módosításokkal egységes szerkezetben közzé kell
tenni.
(3) A kormányhivatal területi szervekkel akkor rendelkezik, ha erre a kormányhivatalt létrehozó törvény kifejezetten
lehetõséget ad.
(4) A kormányhivatal vezetõjét – ha törvény eltérõen nem rendelkezik – a kormányhivatalt felügyelõ miniszter javaslatára
a miniszterelnök nevezi ki és menti fel.
(5) A miniszter javaslatát a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter útján terjeszti
a miniszterelnök elé.
(6) A közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter a javaslat megküldésétõl számított tizenöt
napon belül kifogással élhet, és a javaslatot visszaküldheti a miniszternek, vagy továbbítja azt a miniszterelnöknek.
(7) A kormányhivatal vezetõjének helyettesét – ha törvény eltérõen nem rendelkezik – a kormányhivatal vezetõjének
javaslatára a kormányhivatalt felügyelõ miniszter nevezi ki és menti fel.
(8) A kormányhivatal vezetõje a vezetõ-helyettesnek javasolt személyrõl – a miniszternek tett javaslattétellel
egyidejûleg – tájékoztatja a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter által vezetett
minisztérium közigazgatási államtitkárát, aki a javasolt személlyel szemben a tájékoztatást követõ tizenöt napon belül
kifogással élhet. A kifogásolt személy nem nevezhetõ ki a kormányhivatal vezetõje helyettesének.
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(9) Ha a kormányhivatal felügyeletét a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter látja el,
a (8) bekezdést nem kell alkalmazni.
(10) A kormányhivatal vezetõje – ha törvény eltérõen nem rendelkezik – államtitkári illetményre és juttatásokra jogosult.
(11) A kormányhivatal vezetõjének helyettese – ha törvény eltérõen nem rendelkezik – helyettes államtitkári illetményre
jogosult.
(12) Ha a kormányhivatalt testület vezeti, és törvény eltérõen nem rendelkezik, a testület elnöke államtitkári illetményre és
juttatásokra, a testület tagjai helyettes államtitkári illetményre jogosultak.
(13) A kormányhivatalra – ha törvény eltérõen nem rendelkezik – e törvény 63–68. §-ait megfelelõen alkalmazni kell.

A központi hivatal
72. §

(1) A központi hivatal kormányrendelet által létrehozott, miniszter irányítása alatt mûködõ központi államigazgatási
szerv.
(2) A központi hivatal – ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik – az azt irányító miniszter által vezetett minisztérium
költségvetési fejezetén belül önálló címet képez.

73. §

(1) A központi hivatal szervezetét a központi hivatal szervezeti és mûködési szabályzata határozza meg, amelyet
a központi hivatalt irányító miniszter normatív utasításban ad ki.
(2) A szervezeti és mûködési szabályzatot a központi hivatal vagy az azt irányító miniszter által vezetett minisztérium
honlapján a módosításokkal egységes szerkezetben közzé kell tenni.
(3) A központi hivatal területi szervekkel akkor rendelkezik, ha erre a központi hivatalt létrehozó kormányrendelet
kifejezetten lehetõséget ad.
(4) A központi hivatal vezetõjét – ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik – a központi hivatalt irányító miniszter nevezi ki
és menti fel.
(5) A központi hivatal vezetõjének javasolt személyrõl a központi hivatalt irányító miniszter tájékoztatja a közigazgatási
minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium közigazgatási államtitkárát,
aki a javasolt személlyel szemben a tájékoztatást követõ tizenöt napon belül kifogással élhet. A kifogásolt személy nem
nevezhetõ ki a központi hivatal vezetõjének.
(6) Ha a központi hivatalt a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter irányítja,
az (5) bekezdést nem kell alkalmazni.
(7) A központi hivatal vezetõje – ha törvény eltérõen nem rendelkezik – államtitkári illetményre és juttatásokra jogosult.
(8) A központi hivatal vezetõjének helyettese – ha törvény eltérõen nem rendelkezik – helyettes államtitkári illetményre
jogosult.
(9) A központi hivatalra – ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik – e törvény 63–68. §-ait megfelelõen alkalmazni kell.

V. FEJEZET
A KORMÁNY ÁLTALÁNOS HATÁSKÖRÛ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVE
74. §

(1) A Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervét a Kormány által rendeletben kijelölt miniszter irányítja.
(2) A Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervének vezetõjét a szervet irányító miniszter és a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter együttes javaslata alapján a miniszterelnök nevezi ki.
(3) A Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve a közvetlenül a szerv vezetõje által vezetett szervezeti
egységekbõl, továbbá kormányrendelet rendelkezése alapján ágazati szakigazgatási szervekbõl és kirendeltségekbõl
állhat.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott szerv kirendeltségének vezetõje a szervet létrehozó kormányrendeletben neki
címzett hatásköröket önállóan gyakorolja.
(5) A Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervének létszámkeretét a Kormány szakigazgatási szervi és
kirendeltségi bontásban is meghatározhatja.
(6) Az (1) bekezdésben meghatározott szerv az irányító miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetén belül
önálló címet képez.
(7) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az általános hatáskörû területi államigazgatási szervét rendeletben jelölje ki.
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VI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Felhatalmazások
75. §

(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza a miniszter, az államtitkár, a kormánybiztos, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a miniszteri biztos és a miniszterelnöki biztos juttatásait.
(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza a minisztériumokban mûködõ államtitkárok, helyettes
államtitkárok és állami vezetõi megbízással nem rendelkezõ kormánybiztosok, miniszteri biztosok számát.
(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a Kormány vagy a Kormány tagja irányítása alá tartozó államigazgatási szervek
tekintetében a köztisztviselõket törvény alapján megilletõ juttatásokra vonatkozó szabályokat rendeletben állapítsa
meg.
(4) Felhatalmazást kap a miniszterelnök, hogy rendeletben jelölje ki a miniszter hatáskörét gyakorló más minisztert,
a kormányhivatal felügyeletét ellátó minisztert, valamint irányítási jogkörrel ruházza fel a kormánybiztost és
a miniszterelnöki biztost.
(5) Felhatalmazást kap a miniszterelnök, hogy az állami vezetõi igazolvány formájával, kiadásával, tartalmával,
felhasználásával és kezelésével kapcsolatos szabályokat rendeletben állapítsa meg.

Hatálybalépés
76. §

(1) Ez a törvény az országgyûlési képviselõk 2010. évi általános választását követõen megalakult Országgyûlés által
választott miniszterelnök megválasztásával egyidejûleg lép hatályba.
(2) E törvény 77. §-a 2010. szeptember 1-jén lép hatályba.

Módosuló jogszabályok
77. §

(1) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 98. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A fõvárosi, megyei közigazgatási hivatal (a továbbiakban: közigazgatási hivatal) államigazgatási feladatokat ellátó
költségvetési szerv, amelyet a Kormány által rendeletben kijelölt miniszter irányít. A közigazgatási hivatal
mûködésének költségeit az Országgyûlés a költségvetési törvénynek a közigazgatási hivatalok irányítására kijelölt
miniszter fejezetében, elkülönítetten biztosítja.”
(2) Az Ötv. 100. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„100. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a közigazgatási hivatalok mûködésének részletes szabályait rendeletben
határozza meg.”

78. §

(1) A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 3. § (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni
a) a 10. §, a 10/B–10/C. §, a 11/B. §, a 19. §, a 20/A. §, a 23–32. §, a 34–36. § és a 49/N. § (3) bekezdése kivételével
a közigazgatási államtitkárra, helyettes államtitkárra, – ha törvény másként nem rendelkezik –, valamint
b) a 10. §, a 10/B–10/C. §, a 16/A. §, a 20/A. §, a 23–30/B. §, a 32–36. §, a 40/C. § és a 49/N. § (3) bekezdés – ide nem értve
a vezetõ megbízással rendelkezõ politikai fõtanácsadót, politikai tanácsadót – kivételével a politikai fõtanácsadói,
politikai tanácsadói munkakörbe kinevezett köztisztviselõre, valamint a miniszteri, államtitkári kabinetet fõosztályvezetõként vezetõ kabinetfõnökre.”
(2) A Ktv. 7. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Közszolgálati jogviszony büntetlen elõéletû, cselekvõképes, legalább középiskolai végzettséggel, ügykezelõi
feladatkörre legalább középszintû szakképesítéssel rendelkezõ magyar állampolgárral létesíthetõ és tartható fenn.
Jogszabály által meghatározott fontos és bizalmas munkakörre közszolgálati jogviszony csak azzal létesíthetõ, aki
a munkakörre elõírt, az állami élet és a nemzetgazdaság jogszerû mûködéséhez szükséges biztonsági feltételeknek
megfelel. A jelentkezõnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy ezeknek a követelményeknek megfelel, és hozzájárul
ahhoz, hogy ezt az illetékes nemzetbiztonsági szolgálat ellenõrizze. Az ellenõrzéshez való hozzájáruláshoz a külön
törvényben meghatározott hozzátartozó nyilatkozatát is csatolni kell. Ha az érintett úgy nyilatkozik, hogy a fontos és
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bizalmas munkakörrel együtt járó kötelezettségeknek nem kívánja magát alávetni, vele fontos és bizalmas
munkakörre közszolgálati jogviszony nem létesíthetõ.”
(3) A Ktv. 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„10. § (1) Jogszabály vagy a közigazgatási szerv (a továbbiakban: pályázatot kiíró szerv) döntése alapján meghatározott
munkakör betöltése vagy vezetõi megbízás ellátása pályázat alapján történhet; e munkakörre kinevezni, illetve vezetõi
megbízást adni csak olyan személynek lehet, aki a pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek megfelelt.
(2) A pályázatot kiíró szerv által meghirdetett pályázatban megjelölt benyújtási határidõt a pályázatot kiíró szerv által
történõ közzétételtõl kell számítani. A pályázat benyújtására meghatározott idõ a pályázati felhívásnak a pályázatot
kiíró szerv által történõ közzétételétõl számított tíz napnál nem lehet rövidebb.
(3) A pályázatot kiíró szerv a – munkáltatói jogkör gyakorlója által összeállított munkakör- térképen alapuló – pályázati
kiírás meghirdetésével egyidejûleg a pályázati kiírást elektronikus úton megküldi a kormányzati személyügyi
igazgatási feladatokat ellátó szerv (a továbbiakban: szolgáltató központ) részére, amely azt elektronikusan közzéteszi
az egységes hozzáférés biztosítása érdekében.
(4) Központi államigazgatási szervnél, annak területi szervénél és Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási
szervénél, a helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzésére hatáskörrel rendelkezõ szervnél vezetõi kinevezésre
vagy vezetõi megbízásra, valamint központi államigazgatási szerv helyi szervének vezetésére szóló vezetõi
kinevezésre vagy vezetõi megbízásra kiírt pályázat esetén – a pályázat kiírójának kezdeményezésére – a pályázati
eljárást és az ahhoz kapcsolódó kompetencia-vizsgálatot a szolgáltató központ bonyolítja le.
(5) A (4) bekezdésben meg nem határozott esetekben a pályázatot kiíró szerv kérheti a szolgáltató központtól
kompetencia-vizsgálat lefolytatását, amelyrõl a szolgáltató központ vezetõje a rendelkezésére álló szabad kapacitások
alapján dönt.
(6) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:
a) a közigazgatási szerv megnevezését,
b) a betöltendõ munkakör, vezetõi megbízás vagy kinevezés esetén a vezetett szervezeti egység megnevezését,
c) az ellátandó feladatok ismertetését,
d) a munkakör betöltéséhez, illetve a pályázat elnyeréséhez jogszabályban elõírt és egyéb szükséges valamennyi
feltételt,
e) az illetményre és az egyéb juttatásra vonatkozó tájékoztatást,
f) a pályázat benyújtásának feltételeit, határidejét, valamint elbírálásának határidejét,
g) a pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjára vonatkozó általános tájékoztatást,
h) az állás betöltésének idõpontját,
i) a pályázathoz csatolandó iratok felsorolását.
(7) A pályázat betöltött állásra is kiírható, feltéve, hogy legkésõbb a pályázat elbírálásának napjától az állás betölthetõ
és az állást betöltõ köztisztviselõt a kiírást megelõzõen legalább 8 nappal korábban a pályázat kiírásáról írásban
tájékoztatják.
(8) A kinevezési jogkör gyakorlója a benyújtásra elõírt határidõt követõ 30 napon belül, testület esetében a következõ
ülésen dönt a pályázatokról és a köztisztviselõ kinevezésérõl vagy eredménytelennek nyilvánítja a pályázatot.
(9) A pályázatok értékelésére a kinevezési jogkör gyakorlójának döntése alapján legalább háromtagú elõkészítõ
bizottság (a továbbiakban: bizottság) hozható létre. Bizottság létrehozása esetén az elõkészítésbe a közigazgatási
szervnél mûködõ munkavállalói érdek-képviseleti szerv képviselõjét is be lehet vonni.
(10) A pályázót tájékoztatni kell a pályázati eljárás menetérõl, valamint az általa elért eredményrõl.
(11) A képviselõ-testület legkésõbb a jegyzõ, fõjegyzõ közszolgálati jogviszonyának megszûnését követõ harminc
napon belül írja ki a pályázatot a jegyzõi, fõjegyzõi állás betöltésére. A pályázati eljárás eredménytelensége esetén
harminc napon belül újabb pályázatot kell kiírni.
(12) A szolgáltató központ toborzási adatbázist mûködtet a kiválasztás, a lehetséges pályázók tájékoztatásának
elõsegítésére. A toborzási adatbázisba az a magyar állampolgár, valamint a 7. § (8) bekezdésében meghatározott
állampolgársággal rendelkezõ személy kérheti felvételét, aki büntetlen elõéletû, cselekvõképes és legalább
középiskolai végzettséggel rendelkezik. A 7. számú melléklet határozza meg azokat az adatokat, amelyeket a toborzási
adatbázisba felvételét kérõnek kötelezõen kell, illetve választhatóan lehet megadnia.
(13) A közigazgatási szerv vezetõje a betöltetlen álláshely betöltése céljából a toborzási adatbázisban nyilvántartott
személyek egyéni azonosításra alkalmatlan módon nyilvántartott adataihoz közvetlenül hozzáférhet. A közigazgatási
szerv vezetõje az így kiválasztott személy adatbázisban nyilvántartott adatait a szolgáltató központtól megkérheti.”
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(4) A Ktv. 10/C. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Versenyvizsgát tehet az a magyar állampolgár, aki büntetlen elõéletû, cselekvõképes és legalább középfokú
végzettséggel rendelkezik.”
(5) A Ktv. 11/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11/A. § (1) A Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár miniszterelnöki fõtanácsadói, miniszterelnöki tanácsadói
munkakört politikai fõtanácsadói, politikai tanácsadói munkakörré minõsíthet a Miniszterelnökségen a miniszterelnök
tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó feladatok ellátására.
(2) A kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter kormányfõtanácsadói, kormánytanácsadói
munkakört politikai fõtanácsadói, politikai tanácsadói munkakörré minõsíthet az általa vezetett minisztériumban
a Kormány döntéseinek elõkészítéséhez közvetlenül kapcsolódó feladatok ellátására.
(3) A miniszter miniszteri fõtanácsadói, miniszteri tanácsadói munkakört politikai fõtanácsadói, politikai tanácsadói
munkakörré minõsíthet a miniszteri kabinetben, illetve – ennek hiányában – a miniszteri titkárságon a miniszter
tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó feladatok ellátására.
(4) Az államtitkár politikai fõtanácsadói, politikai tanácsadói munkakört létesíthet az államtitkári kabinetben, illetve
– ennek hiányában – az államtitkári titkárságon az államtitkár tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó feladatok
ellátására.
(5) A képviselõ-testület – a községi önkormányzat kivételével – önkormányzati fõtanácsadói, önkormányzati
tanácsadói (a továbbiakban: politikai fõtanácsadó, politikai tanácsadó) munkaköröket hozhat létre a képviselõ-testület
hivatalában a képviselõ-testület és bizottságai döntésének elõkészítéséhez, illetve a polgármester, fõpolgármester,
megyei közgyûlés elnöke (a továbbiakban együtt: polgármester) tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó feladatok
ellátására.
(6) A (2)–(5) bekezdésekben meghatározott munkakörök száma együttesen nem haladhatja meg a közigazgatási
szervnél foglalkoztatott köztisztviselõk létszámának nyolc százalékát. Az (1)–(5) bekezdésekben foglaltak szerint
megállapított munkaköröket a szervezeti és mûködési szabályzat (ügyrend) mellékletében kell feltüntetni.
(7) Politikai fõtanácsadói, politikai tanácsadói munkakörbe az nevezhetõ ki, aki felsõfokú iskolai végzettséggel és a 7. §
(1) bekezdésben elõírt egyéb feltételekkel rendelkezik. A kinevezés a miniszterelnök, a Kormány, a miniszter,
az államtitkár, a polgármester, a képviselõ-testület és bizottsága megbízatásának, illetve feladata ellátásának idejére
szól. A politikai fõtanácsadó, politikai tanácsadó felett a munkáltatói jogokat – ha törvény eltérõen nem rendelkezik –
a) az (1) bekezdés esetében a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár,
b) a (2) bekezdés esetében a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter,
c) a (3) bekezdés esetében a miniszter,
d) a (4) bekezdés esetében az államtitkár,
e) az (5) bekezdés esetében a polgármester
gyakorolja.
(8) A politikai fõtanácsadó, politikai tanácsadó – tekintet nélkül a közszolgálati jogviszonyban eltöltött idejére –
a) az (1)–(4) bekezdésben meghatározott esetben vezetõ-fõtanácsos vagy fõtanácsos,
b) az (5) bekezdésben meghatározott esetben fõtanácsos vagy vezetõ-tanácsos besorolást kap.
A politikai fõtanácsadó, politikai tanácsadó illetményét a besorolásától függetlenül a (7) bekezdés a)–e) pontjában
meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg.
(9) Ha a politikai fõtanácsadó, politikai tanácsadó közszolgálati jogviszonya a miniszterelnök, a Kormány, a miniszter,
az államtitkár, a polgármester, a képviselõ-testület és bizottsága megbízatásának, illetve feladata ellátásának
megszûnése következtében szûnik meg, végkielégítés címén kéthavi illetményére jogosult, feltéve, hogy a politikai
fõtanácsadói, politikai tanácsadói jogviszonya legalább két évig folyamatosan fennállt.
(10) A végkielégítés megfizetésére a jogviszony megszûnését követõ 31. napon kell intézkedni.
(11) Amennyiben a politikai fõtanácsadó, politikai tanácsadó közszolgálati jogviszonyának a (9) bekezdésben
szabályozott módon történõ megszûnését követõ 30 napon belül újabb politikai fõtanácsadói, politikai tanácsadói
munkakörre kap kinevezést, végkielégítésre nem jogosult, de a (9) bekezdés szerinti végkielégítés szempontjából
jogviszonyát folyamatosnak kell tekinteni.
(12) Amennyiben a politikai fõtanácsadó, politikai tanácsadó közszolgálati jogviszonyának a (9) bekezdésben
szabályozott módon történõ megszûnését követõ 30 napon belül újabb közszolgálati jogviszonyt létesít, jogviszonyát
folyamatosnak kell tekinteni.
(13) Az (1)–(5) bekezdésben meghatározott feladat ellátására adott kinevezés csak politikai fõtanácsadói, politikai
tanácsadói munkakör betöltésére szólhat.
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(14) A miniszteri, államtitkári kabinetet fõosztályvezetõként vezetõ kabinetfõnökre a (7) és (9)–(12) bekezdés
rendelkezéseit, díjazására a fõosztályvezetõ díjazására vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelõen alkalmazni.”
A Ktv. 16/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha a határozatlan idõre kinevezett köztisztviselõ
a) állam- vagy kormányközi nemzetközi szervezetnél,
b) az Európai Unió szerveinél
jogviszonyt létesít, közszolgálati jogviszonya az a) vagy b) pont szerinti jogviszony kezdete elõtti napon megszûnik.
A megszûnés idõpontját a felek ettõl eltérõen is meghatározhatják.”
A Ktv. 19. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A miniszteri, államtitkári kabinetet fõosztályvezetõként vezetõ kabinetfõnökre az (5) bekezdés c) pontját megfelelõen alkalmazni kell.”
A Ktv. 25. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) Közigazgatási szakvizsgát az az I. besorolási osztályba sorolt köztisztviselõ tehet, aki közigazgatási szervnél szerzett
legalább kétéves gyakorlattal rendelkezik és részt vett a jogszabály által meghatározott felkészítõ tanfolyamon.
A jegyzõ, fõjegyzõ és a vezetõi megbízással, kinevezéssel rendelkezõ köztisztviselõ közigazgatási szervnél szerzett
gyakorlat nélkül is tehet közigazgatási szakvizsgát.”
A Ktv. 25. § (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(10) Közigazgatási szakvizsgát – ha jogszabály elõírja – nem közszolgálati jogviszonyban álló is tehet, feltéve, ha
állam- és jogtudományi doktori, igazgatásszervezõi, okleveles közgazdász képesítést, illetve Rendõrtiszti Fõiskolán
oklevelet szerzett. A Bibó István Közigazgatási Ösztöndíjban részesülõ személy az ösztöndíj idõtartama alatt
közigazgatási szakvizsgát tehet.”
A Ktv. 26. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A köztisztviselõ az I. besorolási osztályba csak akkor sorolható, ha a feladatkörére elõírt szakirányú felsõfokú iskolai
végzettséget szerzett.”
A Ktv. 31. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Vezetõi megbízást, kinevezést csak felsõfokú iskolai végzettségû, jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy
a szakvizsga alól adott OKV elnökségi teljes körû mentesítéssel rendelkezõ köztisztviselõ kaphat. Vezetõi megbízást,
kinevezést közigazgatási szakvizsgával nem rendelkezõ köztisztviselõ is kaphat egy alkalommal, azzal a feltétellel,
hogy a szakvizsgát a vezetõi megbízástól, kinevezéstõl számított egy éven belül le kell tennie. A szakvizsgakötelezettség teljesítésének elmulasztása miatt a vezetõi megbízás, kinevezés a törvény erejénél fogva megszûnik.
A határidõbe nem számíthatók be a 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság, a keresõképtelenség, továbbá a 30
napot meghaladó hivatalos kiküldetés idõtartama.”
A Ktv. 31. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A vezetõi megbízás visszavonása esetén – a (2) bekezdést, valamint az 50. § (2) bekezdés g) pontját kivéve –
a köztisztviselõnek a visszavonással egyidejûleg a közigazgatási szervnél – feltéve, ha felajánlható munkakörrel
rendelkezik – köztisztviselõi munkakört kell felajánlani. A köztisztviselõ a felajánlott munkakör elfogadásáról vagy
elutasításáról a felajánlástól számított öt munkanapon belül írásban nyilatkozik. Ha a köztisztviselõ a felajánlott
munkakört elfogadja, akkor a vezetõi megbízás visszavonása idõpontjától kezdõdõen új munkakörének megfelelõen
kell besorolni.”
A Ktv. 31. § (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(10) Vezetõi kinevezés, megbízás helyettesítés céljából határozott idõre is adható. A helyettesítés céljából adott
határozott idejû vezetõi kinevezés, illetve megbízás meghosszabbítható.”
A Ktv. 32. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Miniszterelnökségen a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár miniszterelnöki fõtanácsadói, miniszterelnöki
tanácsadói, a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter által vezetett minisztériumban a miniszter
kormányfõtanácsadói és kormánytanácsadói, a miniszteri kabinetben – ennek hiányában a miniszteri titkárságon –
a miniszter miniszteri fõtanácsadói, miniszteri tanácsadói (a továbbiakban együtt: fõtanácsadó, tanácsadó)
munkaköröket létesíthet.”
A Ktv. 43. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A fõosztályvezetõ alapilletményét – vezetõi munkájuk értékelésétõl függõen – át nem ruházható hatáskörében
legfeljebb 30%-kal megemelheti, vagy legfeljebb 20%-kal csökkentett mértékben állapíthatja meg:
a) a Miniszterelnökségen a fõosztályvezetõ esetében a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár,
b) a minisztériumban a fõosztályvezetõ esetében a miniszter,
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c) költségvetési fejezetet irányító szervnél – ideértve a társadalombiztosítási költségvetési szerveket is – a szerv
vezetõje tekintetében a kinevezésre jogosult, egyéb esetben – törvény eltérõ rendelkezésének hiányában – a hivatali
szervezet vezetõje,
d) az 1. § (2) bekezdésében felsorolt szerveknél a szerv vezetõje tekintetében a kinevezésre jogosult, egyéb esetben
– törvény eltérõ rendelkezésének hiányában – a szerv vezetõje.
E bekezdés eltérõ rendelkezése hiányában a (4) bekezdésben foglaltakat is megfelelõen alkalmazni kell.”
(16) A Ktv. 43. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A (4) bekezdés szerint megállapított eltérítés a tárgyévben akkor módosítható, ha a tárgyévben a köztisztviselõ
vezetõi kinevezést, megbízást, kormánytanácsadói, kormányfõtanácsadói, miniszterelnöki tanácsadói, miniszterelnöki fõtanácsadói, miniszteri tanácsadói, miniszteri fõtanácsadói megbízást kap, vagy azt tõle visszavonják, illetve
címadományozásra, vagy annak visszavonására, vagy átsorolásra [26. § (2) bekezdés] kerül sor. A módosítás
eredményeként az alapilletmény nem lehet alacsonyabb, mint az e törvény alapján az eltérítés nélkül meghatározott
összeg.”
(17) A Ktv. 52. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) 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 kézbesítésétõl kezdve, annak
jogerõre emelkedéséig.”
(18) A Ktv. a következõ IV/A. fejezettel egészül ki:

„IV/A. fejezet
A közigazgatási államtitkárra és a helyettes államtitkárra vonatkozó szabályok
58/A. § E törvény rendelkezéseit a közigazgatási államtitkárra és a helyettes államtitkárra (a továbbiakban: szakmai
vezetõ) az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

A szakmai vezetõkre vonatkozó közös szabályok
58/B. § (1) A szakmai vezetõ társadalombiztosítási jogállására a közszolgálati jogviszonyban állókra vonatkozó
szabályok irányadók azzal, hogy illetménye társadalombiztosítási járulék, egészségügyi hozzájárulás, továbbá
egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék alapjául szolgáló jövedelem.
(2) A szakmai vezetõ megbízatásának idõtartama közszolgálati jogviszonyban töltött idõnek, illetõleg nyugdíjra
jogosító szolgálati idõnek számít.
58/C. § (1) Ha a szakmai vezetõ megbízatása megszûnik, jogosult az e megbízatására utaló megnevezést használni,
feltéve, hogy megbízatása nem választójogának elvesztése, összeférhetetlenségének megállapítása vagy hivatalvesztés fegyelmi büntetés miatt szûnt meg.
(2) A szakmai vezetõ a jogalap nélkül felvett juttatást az erre irányuló felhívás kézhezvételétõl számított tizenöt napon
belül köteles visszafizetni.
(3) Ha a szakmai vezetõ kinevezésérõl, felmentésérõl vagy közszolgálati jogviszonya lemondás miatti megszûnésének
megállapításáról szóló okiratban a közszolgálati jogviszony keletkezésének vagy megszûnésének idõpontja naptári
napként van meghatározva, a szakmai vezetõ a megjelölt naptári nap kezdetén lép hivatalba, illetve közszolgálati
jogviszonya a megjelölt naptári nap végén szûnik meg.
58/D. § (1) A szakmai vezetõ összeférhetetlenségére a 21. § és 21/A. § rendelkezéseit az e §-ban foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni.
(2) A szakmai vezetõ érdek-képviseleti szervezetben tisztséget, szövetkezetben vezetõ tisztséget nem viselhet, nem
lehet továbbá alapítvány kezelõ szervezetének tagja.
(3) Nem keletkeztet összeférhetetlenséget, ha a szakmai vezetõ a Magyar Nemzeti Bank felügyelõ bizottságának tagja
vagy a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács tagja.
(4) Ha az összeférhetetlenségi eljárás ideje alatt a szakmai vezetõ a vele szemben fennálló összeférhetetlenségi okot
megszünteti, az összeférhetetlenség megállapítását mellõzni kell.
58/E. § (1) A szakmai vezetõ végkielégítésre nem jogosult.
(2) A szakmai vezetõt minden naptári évben negyven munkanap szabadság illeti meg. A szabadság igénybevételét
a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium közigazgatási
államtitkárának elõzetesen be kell jelenteni.
58/F. § A fegyelmi vétséget elkövetõ szakmai vezetõvel szemben kiszabható fegyelmi büntetések:
a) megrovás,
b) hivatalvesztés.
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A közigazgatási államtitkár
58/G. § Közigazgatási államtitkárrá minden büntetlen elõéletû, az országgyûlési képviselõk választásán választójoggal
rendelkezõ személy kinevezhetõ, aki állam- és jogtudományi doktori vagy okleveles közgazdász képesítéssel vagy
okleveles közigazgatási menedzser szakképesítéssel vagy a feladat- és hatáskörének megfelelõ szakirányú felsõfokú
végzettséggel rendelkezik.
58/H. § (1) A közigazgatási államtitkárt a miniszterelnöknek a miniszter véleménye kikérését követõen tett javaslatára
a köztársasági elnök határozatlan idõre nevezi ki. A miniszter véleményét a közigazgatási minõségpolitikáért és
személyzetpolitikáért felelõs miniszter útján terjeszti a miniszterelnök elé. A közigazgatási minõségpolitikáért és
személyzetpolitikáért felelõs miniszter a véleményre észrevételt tehet.
(2) A közigazgatási államtitkár a kinevezésében megjelölt idõpontban, ennek hiányában a kinevezésével hivatalba lép.
58/I. § A kinevezett közigazgatási államtitkár a köztársasági elnök elõtt az Országgyûlés elõtt esküt tevõ, vezetõ közjogi
tisztséget betöltõ személyek esküjének megfelelõ szöveggel esküt vagy fogadalmat tesz.
58/J. § (1) A közigazgatási államtitkár közszolgálati jogviszonya megszûnik:
a) halálával,
b) választójogának elvesztésével,
c) összeférhetetlenségének megállapításával,
d) országgyûlési, helyi önkormányzati képviselõvé, polgármesterré vagy politikai vezetõvé történõ megválasztásával,
illetve kinevezésével.
(2) A közigazgatási államtitkár közszolgálati jogviszonya megszüntethetõ:
a) áthelyezéssel,
b) lemondással,
c) felmentéssel,
d) hivatalvesztés fegyelmi büntetéssel.
58/K. § (1) A közigazgatási államtitkár a miniszterelnök útján a köztársasági elnökhöz intézett írásbeli nyilatkozatával
bármikor lemondhat a közszolgálati jogviszonyáról. A nyilatkozatot a közigazgatási államtitkár a miniszterhez juttatja
el, aki azt haladéktalanul továbbítja a miniszterelnöknek.
(2) Ha a közigazgatási államtitkár e tisztségét legalább három évig betöltötte, a lemondási idõ a lemondásnak
a miniszterelnökhöz történõ eljuttatástól számított három hónap, ha e tisztsége három évnél hamarabb szûnt meg,
de azt legalább egy évig betöltötte, a lemondási idõ negyvenöt nap, amelynek idõtartama alatt a közigazgatási
államtitkár a munkavégzési kötelezettség alól mentesül. Ha a közigazgatási államtitkár tisztségét egy évnél rövidebb
ideig töltötte be, közszolgálati jogviszonya megszûnésének idõpontját a miniszterelnök javaslatára a köztársasági
elnök határozza meg.
58/L. § (1) A miniszterelnök a miniszter véleménye kikérését követõen bármikor javaslatot tehet a köztársasági
elnöknek a közigazgatási államtitkár felmentésére. A felmentést – kivéve, ha arra nyugdíjjogosultság miatti kérelem
alapján kerül sor – nem kell megindokolni.
(2) A közigazgatási államtitkár számára felmentését megelõzõen – kivéve, ha arra nyugdíjjogosultság miatti kérelem
alapján kerül sor – képzettségének, végzettségének megfelelõ vezetõ beosztást kell felajánlani valamely központi
közigazgatási szervnél.
(3) Ha a közigazgatási államtitkár a felajánlott vezetõ beosztást elfogadja, át kell helyezni. Ha a közigazgatási
államtitkár e tisztségét legalább három évig betöltötte az áthelyezésétõl számított hat hónapon át, ha e tisztsége
három évnél hamarabb szûnt meg, de azt legalább egy évig betöltötte, akkor három hónapon át megilleti a korábbi
illetménye és az új illetménye különbségének összege, ha az elõbbi magasabb volt.
(4) Ha a közigazgatási államtitkár a felajánlott vezetõ beosztást nem fogadja el és tisztségét legalább három évig
betöltötte hat hónapi, ha tisztsége három évnél hamarabb szûnt meg, de azt legalább egy évig betöltötte három
hónapi felmentési idõ illeti meg, amelynek idõtartama alatt a munkavégzési kötelezettség alól mentesül. Ha
a közigazgatási államtitkár tisztségét egy évnél rövidebb ideig töltötte be, közszolgálati jogviszonya megszûnésének
idõpontját a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök határozza meg.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott idõtartamokhoz a közigazgatási államtitkári tisztséget megelõzõen
folyamatosan betöltött állami vezetõi tisztség idõtartamát – a hatáskörgyakorlás megszûnésétõl az új tisztséggel
összefüggésben a hivatalba lépésig terjedõ, legfeljebb hat hónapos, valamint a megbízatás megszûnésétõl
a hatáskörgyakorlás megszûnéséig terjedõ megszakítást a folyamatosság szempontjából nem számítva – hozzá kell
számítani.
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(6) Ha a közigazgatási államtitkár felmentésére nyugdíjjogosultság miatti kérelem alapján kerül sor, a (4)–(5) bekezdés
rendelkezéseit kell alkalmazni.
58/M. § Ha a közigazgatási államtitkár az összeférhetetlenségét a kinevezésétõl számított harminc napon belül nem
szünteti meg, vagy a tisztsége gyakorlása során vele szemben összeférhetetlenségi ok merül fel, a köztársasági elnök
a miniszterelnök javaslatára az indítvány kézhezvételétõl számított harminc napon belül dönt az összeférhetetlenség
kérdésében.
58/N. § Ha a közigazgatási államtitkár megbízatása az 58/J. § (1) bekezdés a)–b) vagy d) pontja alapján szûnik meg,
ennek tényét a miniszterelnök elõterjesztésére a köztársasági elnök állapítja meg.
58/O. § (1) A közigazgatási államtitkár alapilletménye a köztisztviselõi illetményalap 12-szerese.
(2) A közigazgatási államtitkár illetménykiegészítésre jogosult, amelynek összege az alapilletmény 50%-a.
(3) A közigazgatási államtitkár vezetõi illetménypótléka az alapilletmény 65%-a.
(4) A közigazgatási államtitkár alapilletményét a miniszter át nem ruházható hatáskörében legfeljebb 30%-kal
megemelheti.
(5) A közigazgatási államtitkár jutalmazásáról a tevékenységét irányító miniszter és a közigazgatási minõségpolitikáért
és személyzetpolitikáért felelõs miniszter együttes javaslata alapján a miniszterelnök dönt.
(6) A közigazgatási államtitkár részére a tevékenységét irányító miniszter és a közigazgatási minõségpolitikáért és
személyzetpolitikáért felelõs miniszter együttes javaslata alapján a miniszterelnök célprémiumot állapíthat meg.
58/P. § (1) Közigazgatási államtitkár fegyelmi ügyében a kijelölt vizsgálóbiztos legalább közigazgatási államtitkári
tisztséget betöltõ állami vezetõ, az érdemi határozatot hozó háromtagú fegyelmi tanács elnöke a miniszter, tagjai
pedig – a miniszter javaslata alapján, a miniszterelnök által felkért – az eljárás alá vonttal azonos megbízatású
köztisztviselõk.
(2) A hivatalvesztést a fegyelmi tanácsnak a miniszterelnök útján elõterjesztett javaslatára a köztársasági elnök
mondja ki.
(3) A fegyelmi tanács hivatalvesztés büntetés kiszabására irányuló javaslatát – amely együtt jár a közigazgatási
államtitkár állásából való felfüggesztéssel – a közigazgatási államtitkár részére kézbesíteni kell. A közigazgatási
államtitkár a javaslattal szemben bírósághoz fordulhat. A kereset jogerõs elbírálásáig a javaslat nem terjeszthetõ
a miniszterelnök elé.

A helyettes államtitkár
58/Q. § Helyettes államtitkárrá minden büntetlen elõéletû, az országgyûlési képviselõk választásán választójoggal
rendelkezõ személy kinevezhetõ, aki állam- és jogtudományi doktori vagy okleveles közgazdász képesítéssel vagy
okleveles közigazgatási menedzser szakképesítéssel vagy a feladat- és hatáskörének megfelelõ szakirányú felsõfokú
végzettséggel rendelkezik.
58/R. § (1) A helyettes államtitkárt a miniszter javaslatára a miniszterelnök határozatlan idõre nevezi ki. A Miniszterelnökségen mûködõ helyettes államtitkárt a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár javaslatára nevezi ki
a miniszterelnök.
(2) A miniszter javaslatát – a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter
kivételével – a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium
közigazgatási államtitkára útján terjeszti a miniszterelnök elé.
(3) A közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium közigazgatási államtitkára a javaslat megküldésétõl számított tizenöt napon belül kifogással élhet, és a javaslatot
visszaküldheti a miniszternek, vagy továbbítja azt a miniszterelnöknek.
(4) A (2)–(3) bekezdés rendelkezéseit a Miniszterelnökségen mûködõ helyettes államtitkárra nem kell alkalmazni.
(5) A helyettes államtitkár a kinevezésében megjelölt idõpontban, ennek hiányában a kinevezésével hivatalba lép.
58/S. § A kinevezett helyettes államtitkár a miniszterelnök elõtt az Országgyûlés elõtt esküt tevõ, vezetõ közjogi
tisztséget betöltõ személyek esküjének megfelelõ szöveggel esküt vagy fogadalmat tesz.
58/T. § (1) A helyettes államtitkár közszolgálati jogviszonya megszûnik:
a) halálával,
b) választójogának elvesztésével,
c) összeférhetetlenségének megállapításával,
d) országgyûlési, helyi önkormányzati képviselõvé, polgármesterré, politikai vezetõvé vagy érdek-képviseleti
szervezet tisztségviselõjévé történõ megválasztásával, illetve kinevezésével.
(2) A helyettes államtitkár közszolgálati jogviszonya megszüntethetõ:
a) áthelyezéssel,
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b) lemondással,
c) felmentéssel,
d) hivatalvesztés fegyelmi büntetéssel.
58/U. § (1) A helyettes államtitkár a miniszter útján a miniszterelnökhöz intézett írásbeli nyilatkozatával bármikor
lemondhat a közszolgálati jogviszonyáról. A Miniszterelnökségen mûködõ helyettes államtitkár a Miniszterelnökséget
vezetõ államtitkár útján juttatja el lemondását a miniszterelnökhöz.
(2) Ha a helyettes államtitkár e tisztségét legalább három évig betöltötte, a lemondási idõ a lemondásnak
a miniszterhez, illetve a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkárhoz történõ eljuttatástól számított három hónap, ha
e tisztsége három évnél hamarabb szûnt meg, de azt legalább egy évig betöltötte, a lemondási idõ negyvenöt nap,
amelynek idõtartama alatt a helyettes államtitkár a munkavégzési kötelezettség alól mentesül. Ha a helyettes
államtitkár tisztségét egy évnél rövidebb ideig töltötte be, közszolgálati jogviszonya megszûnésének idõpontját
a miniszter, illetve a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár javaslatára a miniszterelnök határozza meg.
58/V. § A miniszter bármikor javaslatot tehet a miniszterelnöknek a helyettes államtitkár felmentésére.
A Miniszterelnökségen mûködõ helyettes államtitkár felmentésére a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár tehet
javaslatot. A helyettes államtitkár felmentésére egyebekben az 58/L. § (2)–(6) bekezdéseinek rendelkezéseit kell
megfelelõen alkalmazni, azzal, hogy ha a helyettes államtitkár tisztségét egy évnél rövidebb ideig töltötte be,
közszolgálati jogviszonya megszûnésének idõpontját a miniszter, illetve a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár
javaslatára a miniszterelnök határozza meg.
58/W. § Ha a helyettes államtitkár az összeférhetetlenségét a kinevezésétõl számított harminc napon belül nem
szünteti meg, vagy a tisztsége gyakorlása során vele szemben összeférhetetlenségi ok merül fel, a miniszterelnök
a miniszter javaslatára az indítvány kézhezvételétõl számított harminc napon belül dönt az összeférhetetlenség
kérdésében.
58/X. § Ha a helyettes államtitkár közszolgálati jogviszonya az 58/T. § (1) bekezdés a)–b) vagy d) pontja alapján szûnik
meg, ennek tényét a miniszter elõterjesztésére a miniszterelnök állapítja meg; a Miniszterelnökségen mûködõ
helyettes államtitkár esetében az elõterjesztést a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár teszi meg.
58/Y. § (1) A helyettes államtitkár alapilletménye a köztisztviselõi illetményalap 9-szerese.
(2) A helyettes államtitkár illetménykiegészítésre jogosult, amelynek összege az alapilletmény 50%-a.
(3) A helyettes államtitkár vezetõi illetménypótléka az alapilletmény 65%-a.
(4) A helyettes államtitkár alapilletményét minisztériumban a miniszter, a Miniszterelnökségen a Miniszterelnökséget
vezetõ államtitkár át nem ruházható hatáskörében legfeljebb 30%-kal megemelheti.
(5) A helyettes államtitkár jutalmazásáról a tevékenységét irányító közigazgatási államtitkár és a közigazgatási
minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium közigazgatási államtitkárának
együttes javaslata alapján a miniszter dönt. A Miniszterelnökségen mûködõ helyettes államtitkár jutalmazásáról
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár dönt.
(6) A helyettes államtitkár részére a tevékenységét irányító közigazgatási államtitkár és a közigazgatási
minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs minisztérium közigazgatási államtitkárának együttes javaslata
alapján a miniszter célprémiumot állapíthat meg. A Miniszterelnökségen mûködõ helyettes államtitkár részére
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár célprémiumot állapíthat meg.
58/Z. § (1) Helyettes államtitkár fegyelmi ügyében a kijelölt vizsgálóbiztos legalább helyettes államtitkári tisztséget
betöltõ állami vezetõ, az érdemi határozatot hozó háromtagú fegyelmi tanács elnöke a közigazgatási államtitkár,
tagjai pedig – a miniszter által felkért – az eljárás alá vonttal azonos megbízatású köztisztviselõk.
(2) A hivatalvesztést a fegyelmi tanács javaslatára a miniszter mondja ki.
(3) A fegyelmi tanács hivatalvesztés büntetés kiszabására irányuló javaslatát – amely együtt jár a helyettes államtitkár
állásából való felfüggesztéssel – a helyettes államtitkár részére kézbesíteni kell. A helyettes államtitkár a javaslattal
szemben bírósághoz fordulhat. A kereset jogerõs elbírálásáig a javaslat nem terjeszthetõ a miniszter elé.”
(19) A Ktv. 80. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[80. § (1) A Kormány rendeletben határozza meg]
„j) a közigazgatási versenyvizsga rendjére, szervezésére, lebonyolítására, teljesítésére, költségeire, a vizsgakövetelmények szintjére, tárgyköreire és megállapításának rendjére, valamint a közigazgatási versenyvizsga vizsgaszabályzatára,”
[vonatkozó további szabályokat.]
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(20) A Ktv. 80. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[80. § (1) A Kormány rendeletben határozza meg]
„l) a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv által lefolytatott pályáztatás rendjére, annak
szervezésére és lebonyolítására, a kompetencia-vizsgálatra és a toborzási adatbázisra”
[vonatkozó további szabályokat.]
79. §

(1) Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vnytv.) 3. §
(2) bekezdése a következõ új a) ponttal egészül ki, egyidejûleg az eredeti a)–f) pontok megjelölése b)–g) pontra
változik:
[(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól függetlenül vagyonnyilatkozat tételére kötelezett, aki]
„a) közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár,”
(2) A Vnytv. 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek a kötelezett
a) a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás létrejötte, munka- vagy feladatkör
betöltése érdekében azt megelõzõen,
b) a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás, munka- vagy feladatkör megszûnését követõ tizenöt napon belül,
c) a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás, munka- vagy feladatkör fennállása
alatt az elsõ vagyonnyilatkozatot követõen, ha törvény eltérõen nem rendelkezik,
ca) a 3. § (1) bekezdés b) pontjában a 3. § (2) bekezdés a) pontjában és a 3. § (3) bekezdés e) pont ea) alpontjában
meghatározott személy esetében évenként,
cb) a 3. § (1) bekezdés c)–e) pontjában és a 3. § (3) bekezdés e) pont eb)–ed) alpontjaiban meghatározott személy
esetében kétévenként,
cc) a 3. § (1)–(3) bekezdésében meghatározott, a c) pont ca)–cb) alpontok hatálya alá nem tartozó személy esetében
ötévenként
köteles eleget tenni.”
(3) A Vnytv. 8. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az õrzésért felelõs köteles a kötelezettet a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség fennállásáról és esedékességének idõpontjáról az esedékességet – vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget keletkeztetõ jogviszony, beosztás
létesítése, munka- vagy feladatkör betöltése kivételével – legalább 30 nappal, az 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján tett
vagyonnyilatkozat esetén 15 nappal megelõzõen tájékoztatni.”
(4) A Vnytv.12. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megszûnt, vagy a kötelezett új vagyonnyilatkozatot tett
– a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – az õrzésért felelõs a vagyonnyilatkozat általa õrzött példányát 8 napon belül
a kötelezettnek visszaadja.”
(5) A Vnytv. 12. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás, munka- vagy feladatkör
megszûnése esetén az õrzésért felelõs a vagyonnyilatkozat – jogviszony, beosztás, munka- vagy feladatkör
megszûnése idõpontjában – általa õrzött példányát, továbbá a kötelezett által az 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján
tett vagyonnyilatkozatot a kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás, munka- vagy feladatkör megszûnésétõl
számított három évig õrzi.”
(6) A Vnytv. 14. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„14. § (1) Az õrzésért felelõs személy ellenõrzési eljárást folytathat le
a) a kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás, munka- vagy feladatkör megszûnésétõl számított egy éven
belül, illetve
b) ha a kötelezett vagyoni helyzetére vonatkozó valamely bejelentés szerint alaposan feltehetõ, hogy vagyongyarapodása a nyilatkozattételi-kötelezettségét megalapozó jogviszonyából, illetve az õrzésért felelõs által ismert
egyéb törvényes forrásból származó jövedelme alapján nem igazolható.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti ellenõrzési eljárás lefolytatása esetén az õrzésért felelõs a kötelezettet meghallgatja. Nem lehet meghallgatást sem kezdeményezni, ha a bejelentõ névtelen, illetve, ha a bejelentés nyilvánvalóan
alaptalan, vagy olyan tényre, körülményre utal, amelyet az õrzésért felelõs már korábbi meghallgatás során tisztázott.
Meghallgatásra – a kötelezett kérelme alapján – érdekképviseleti szerv képviselõjének vagy a kötelezett által
megbízott más személynek a jelenlétében, jegyzõkönyvvezetés mellett kerülhet sor.
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(3) A meghallgatásra vonatkozó további szabályokat az õrzésért felelõs személy vagy szerv szabályzatban,
az érdekképviselettel egyeztetve állapítja meg.
(4) Az õrzésért felelõs – a vagyonnyilatkozat haladéktalan megküldésével – az állami adóhatóságnál a kötelezett
és a vele egy háztartásban élõ hozzátartozója vagyongyarapodásának az adózás rendjérõl szóló törvény szerinti
vizsgálatát kezdeményezi, ha
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti ellenõrzés során a vagyonnyilatkozatok tartalmából alaposan feltehetõ, hogy
a kötelezett vagyongyarapodása a nyilatkozattételi kötelezettséget megalapozó jogviszonyából, illetve az õrzésért
felelõs által ismert egyéb törvényes forrásból származó jövedelme alapján nem igazolható,
b) a kötelezett az 5. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt kötelezettségének az elõírt határidõben nem tett eleget, vagy
c) a meghallgatási eljárás során a (2) bekezdés szerinti meghallgatást követõen, a bejelentésben szereplõ tények,
adatok, körülmények nem tisztázódnak hitelt érdemlõen.
(5) Az õrzésért felelõs a vagyonnyilatkozat megküldésével az állami adóhatóságnál a kötelezett és a vele egy
háztartásban élõ hozzátartozója vagyongyarapodásának vizsgálatát kezdeményezheti akkor is, ha a kötelezett
vagyongyarapodása bejelentési kötelezettség alá esõ tevékenységbõl származik, de a kötelezett a bejelentést
elmulasztotta.
(6) Az állami adóhatóság az õrzésért felelõs (4) bekezdés szerinti kezdeményezésére soron kívül, az adózás rendjérõl
szóló, törvényben meghatározott vagyongyarapodási vizsgálatot folytat le.”
80. §

E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) az Állami Számvevõszékrõl szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 14. § (5) bekezdésében a „szakállamtitkárt” szövegrész
helyébe a „helyettes államtitkárt” szöveg,
b) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 33/A. § (1) bekezdés c) pontjában az „államtitkár,
szakállamtitkár” szövegrész helyébe az „államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár” szöveg,
c) az állampolgári jogok országgyûlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény 3. § (3) bekezdésében az „államtitkár,
szakállamtitkár” szövegrész helyébe az „államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár” szöveg, 28. §
(5) bekezdésében a „szakállamtitkári” szövegrész helyébe a „helyettes államtitkári” szöveg,
d) a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 30/O. § (1) bekezdésében az „államtitkár,
a szakállamtitkár” szövegrész helyébe az „államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár” szöveg,
e) a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 69. § (3) bekezdésének b) pontjában és 2. számú
mellékletének 2. pontjában az „államtitkárok” szövegrész helyébe az „államtitkárok, közigazgatási államtitkárok”
szöveg, 69. § (4) bekezdésének a) pontjában és 2. számú mellékletének 3. pontjában a „szakállamtitkárok”
szövegrész helyébe a „helyettes államtitkárok” szöveg,
f) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 32. § (10) bekezdésében a „szakállamtitkáréval”
szövegrész helyébe a „helyettes államtitkáréval” szöveg, 69. § (1) bekezdésében az „államtitkár, szakállamtitkár”
szövegrész helyébe az „államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár” szöveg, 86. § (2) bekezdés
a) pontjában az „államtitkár” szövegrész helyébe a „államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár”
szöveg,
g) a nemzeti hírügynökségekrõl szóló 1996. évi CXXVII. törvény 6. § (4) bekezdésében az „államtitkár,
szakállamtitkár” szövegrész helyébe az „államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár”szöveg,
h) a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 101. § (2) bekezdésében
a „szakállamtitkárral” szövegrész helyébe a „helyettes államtitkárral” szöveg,
i) a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 12. § (1) bekezdés d) pontjában az „államtitkár és
a szakállamtitkár” szövegrész helyébe az „államtitkár, a közigazgatási államtitkár és a helyettes államtitkár”
szöveg,
j) a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyûlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a Legfelsõbb
Bíróság elnöke tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló 2000. évi XXXIX. törvény 10. § (4) bekezdésében
a „szakállamtitkári” szövegrész helyébe a „helyettes államtitkári”, a „szakállamtitkárra” szövegrész helyébe
a „helyettes államtitkárra” szöveg,
k) az Európai Parlament magyarországi képviselõinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény 8. § (2) bekezdés
d) pontjában az „államtitkár, szakállamtitkár” szövegrész helyébe az „államtitkár, közigazgatási államtitkár,
helyettes államtitkár” szöveg,
l) a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 97. § (2) bekezdésében a „szakirányításra
jogosult személy” szövegrész helyébe a „közigazgatási államtitkárnak” szöveg, 100. § (1) és (2) bekezdésében
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a „miniszter által kijelölt személy” szövegrész helyébe a „közigazgatási államtitkár” szöveg, 100. § (3) és
(4) bekezdésében a „szakirányításra jogosult személy” szövegrész helyébe a „közigazgatási államtitkár” szöveg,
101. § (5) bekezdésében a „szakirányításra jogosult személlyel” szövegrész helyébe a „közigazgatási
államtitkárral” szöveg, 110. § (1) bekezdésében a „szakirányításra jogosult személy” szövegrész helyébe
a „honvédelemért felelõs miniszter által vezetett minisztérium közigazgatási államtitkára” szöveg,
m) a minõsített adat védelmérõl szóló 2009. évi CLV. törvény 4. § (2) bekezdés a) pontjában a „szakállamtitkárra”
szövegrész helyébe a „közigazgatási államtitkárra és a helyettes államtitkárra” szöveg, a 20. § (1) bekezdésében
a „polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító” szövegrész helyébe a „minõsített adatok védelmének szakmai
felügyeletéért felelõs” szöveg
lép.
81. §

2010. szeptember 1-jén
a) az Ötv. 63/C. § (1) bekezdésében a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szövegrész
helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg,
b) a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4/A. § (1) bekezdésében a „Kormány általános hatáskörû
területi államigazgatási szerve” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, 24. § (4) bekezdés
e) pontjában a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervének” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatalnak” szöveg,
c) a Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (8) bekezdésében a „Kormány általános hatáskörû területi
államigazgatási szervének a vezetõjét” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal vezetõjét” szöveg,
d) a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 28. § (2) bekezdésében a „Kormány
általános hatáskörû területi államigazgatási szervéhez” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatalhoz” szöveg,
29. § (1) bekezdésében a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szövegrész helyébe
a „közigazgatási hivatal” szöveg, 55. § (4) bekezdés a) pontjában a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervének a” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg
lép.

82. §

E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 69. § (3) bekezdés c) pontjában, valamint
2. számú mellékletének 8. pontjában a „Miniszterelnöki Hivatal” szövegrész helyébe a „Miniszterelnökség” szöveg,
b) a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 36. § (1) bekezdés a) pontjában
a „Miniszterelnöki Hivatal” szövegrész helyébe a „Miniszterelnökség” szöveg
lép.

83. §

E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény 137. § 1. pont d) alpontjában az „államtitkár és
a szakállamtitkár” szövegrész helyébe az „államtitkár, a közigazgatási államtitkár és a helyettes államtitkár”
szöveg,
b) a Ktv. 1. § (3) bekezdésében a „szakállamtitkárral” szövegrész helyébe a „helyettes államtitkárral” szöveg,
c) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 28. § (5) bekezdésében a „szakállamtitkári” szövegrész
helyébe a „helyettes államtitkári” szöveg,
d) a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 13. § (4) bekezdésében a „szakállamtitkári”
szövegrész helyébe a „helyettes államtitkári” szöveg,
e) a polgári védelemrõl szóló 1996. évi XXXVII. törvény 21. § c) pontjában az „államtitkár, a szakállamtitkár”
szövegrész helyébe az „államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár” szöveg,
f) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 202. §
c) pontjában az „államtitkár, felügyeleti hatáskörében a szakállamtitkár” szövegrész helyébe az „államtitkár,
közigazgatási államtitkár, felügyeleti hatáskörében a helyettes államtitkár” szöveg,
g) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletérõl szóló
1998. évi XXXIX. törvény 9/B. § (6) bekezdés b) pontjában az „államtitkár, vagy szakállamtitkár” szövegrész helyébe
az „államtitkár, közigazgatási államtitkár vagy helyettes államtitkár” szöveg,
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a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
228. § (1) bekezdésének f) pontjában és (4) bekezdés e) pontjában az „államtitkár” szövegrész helyébe
az „államtitkár, a közigazgatási államtitkár” szöveg,
az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti
Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény 9. § (1) bekezdésében az „államtitkár, szakállamtitkár”
szövegrész helyébe az „államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár” szöveg,
a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény 394. § (2) bekezdésében a „szakállamtitkárnak” szövegrész
helyébe a „helyettes államtitkárnak” szöveg, 395. § (7) bekezdésében a „szakállamtitkárt” szövegrész helyébe
a „helyettes államtitkárt” szöveg,
a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 13. § (3) bekezdésében, valamint a 14. §
(3) bekezdésében az „államtitkárra, illetve szakállamtitkárra” szövegrész helyébe az „államtitkárra, közigazgatási
államtitkárra, illetve helyettes államtitkárra” szöveg,
a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 2. § (1) bekezdés
d) pontjában az „államtitkár, a szakállamtitkár” szövegrész helyébe az „államtitkár, a közigazgatási államtitkár,
a helyettes államtitkár” szöveg

lép.
84. §

2010. szeptember 1-jén
a) a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejû rendelet 38. § (1) és (3) bekezdésében, valamint 41/A. §
(3) bekezdésében a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szövegrész helyébe
a „közigazgatási hivatal” szöveg,
b) az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl szóló 1982. évi 17. törvényerejû rendelet 3. §
(1)–(2) bekezdésében, 23. § (3) bekezdésében, 26/D. § (3) bekezdésében, 41/B. § (3) bekezdés d) pontjában,
41/C. § (2) bekezdés c) pontjában, 41/D. § (1) bekezdés a) pontjában, 41/D. § (2) bekezdés b) pontjában
a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal”
szöveg, 41/D. § (1) bekezdés c) pontjában a „Kormány jogosultságot biztosító általános hatáskörû területi
államigazgatási szerve” szövegrész helyébe a „jogosultságot biztosító közigazgatási hivatal” szöveg,
c) a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 16. § (2) bekezdésében a „Kormány általános hatáskörû területi
államigazgatási szerve” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg,
d) a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségû szervek
feladat- és hatásköreirõl szóló 1991. évi XX. törvény 17. § (1) bekezdésében a „Kormány általános hatáskörû
területi államigazgatási szervének a vezetõje” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal vezetõje” szöveg, 145. §
(3) bekezdésében a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szövegrész helyébe
a „közigazgatási hivatal” szöveg,
e) az egyes állami tulajdonban lévõ vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi
XXXIII. törvény 31. § (1)–(2) bekezdésében a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve”
szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg,
f) a Ktv. 1. § (1) bekezdésében, 45. § (7), (11) és (13) bekezdésében a „Kormány általános hatáskörû területi
államigazgatási szerve, a helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzésére hatáskörrel rendelkezõ szerv”
szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, 10/A. § (1) bekezdésében és 44. § (2) bekezdésében
a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervénél, a helyi önkormányzatok törvényességi
ellenõrzésére hatáskörrel rendelkezõ szervnél” szövegrész helyébe „a közigazgatási hivatalnál”, 40. §
(1) bekezdésében a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerveinek és a helyi önkormányzatok
törvényességi ellenõrzésére hatáskörrel rendelkezõ szerveknek a vezetõire” szövegrész helyébe a „közigazgatási
hivatalok vezetõire” szöveg, 30/B. § (4) bekezdésében és (7) bekezdésében a „helyi önkormányzatok
törvényességi ellenõrzésére hatáskörrel rendelkezõ szerv” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg,
33. § (6) bekezdésében és 62. § (4) bekezdésében a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve”
szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatalok” szöveg, 63. § (1) bekezdés k) pontjában és 63. § (2) bekezdés
d) pontjában a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szövegrész helyébe a „közigazgatási
hivatal” szöveg,
g) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 6. § (1) bekezdésében,
8. § (1)–(2) bekezdésében, 14. § k) pontjában, 30. § (1) bekezdésében a „Kormány általános hatáskörû területi
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államigazgatási szerve” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, 30. § (2) bekezdésében a „Kormány
általános hatáskörû területi államigazgatási szervének a vezetõje a szervnél” szövegrész helyébe a „közigazgatási
hivatal vezetõje közigazgatási hivatalnál” szöveg,
h) a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 38. § (5) bekezdésében a „Kormány általános hatáskörû területi
államigazgatási szerve” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg,
i) a termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény 88. § (1) bekezdésében az „a Kormány ingatlan fekvése szerint illetékes
általános hatáskörû területi államigazgatási szervének az engedélyével” szövegrész helyébe az „az ingatlan
fekvése szerint illetékes közigazgatási hivatal engedélyével” szöveg, 88. § (2) bekezdésében, 88/A. §
(1) bekezdésében, 88/C. § (1)–(2) bekezdésében a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve”
szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg,
j) az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl szóló 1994. évi LXXX. törvény 94/C. §
(1) bekezdés b) pontjában, 94/C. § (3) bekezdésben a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási
szervénél” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatalnál” szöveg,
k) a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérõl szóló 1995. évi LXVI. törvény 10. §
(1) bekezdés c) pontjában az „és a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervével” szövegrész
helyébe az „és a területileg illetékes közigazgatási hivatallal” szöveg,
l) a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény 10/A. § (4) bekezdésében, 10/D. §
(1) bekezdés b) pont bf) alpontjában, 10/G. § (2) bekezdésében, 12. § (7) bekezdésében, 15. § (15) bekezdésében,
15/B. § (13) bekezdésében, 16. § (10)–(13) bekezdésében a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási
szerve” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, 15. § (11) bekezdésében, 15/B. § (10) bekezdésében
a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervének a” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal”
szöveg, 16. § (12) és (16) bekezdésében a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervét”
szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatalt” szöveg, 16. § (14) bekezdésében a „Kormány általános hatáskörû
területi államigazgatási szervének” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatalnak” szöveg, 27. § (1) bekezdés
n) pontjában a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervének” szövegrész helyébe
a „közigazgatási hivataloknak” szöveg,
m) az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 103/A. § (1) bekezdés
c) pontjában a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervénél” szövegrész helyébe
a „közigazgatási hivataloknál” szöveg, 103/A. § (3) bekezdésben a „Kormány általános hatáskörû területi
államigazgatási szervénél” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatalnál” szöveg,
n) az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 27. § (1) és (10) bekezdésében, 30. §
(7) bekezdésében a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szövegrész helyébe
a „közigazgatási hivatal” szöveg,
o) a külföldi székhelyû vállalkozások magyarországi fióktelepeirõl és kereskedelmi képviseleteirõl szóló 1997. évi
CXXXII. törvény 17. § (5) bekezdésében a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve”
szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg,
p) az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 52. § (1) bekezdés h) pontjában a „Kormány általános
hatáskörû területi államigazgatási szervének” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatalnak” szöveg,
q) a szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény 116. § (2) bekezdés a) pontjában a „Kormány általános hatáskörû
területi államigazgatási szerve” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg,
r) a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 6. §-ában a „Kormány általános hatáskörû
területi államigazgatási szerve” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg,
s) az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 11. § (1) bekezdés f) pontjában a „Kormány általános hatáskörû
területi államigazgatási szerve” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, 116. § (5) bekezdésében
a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervéhez” szövegrész helyébe a „közigazgatási
hivatalhoz” szöveg, 116. § (6) bekezdésében a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervének a”
szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatalnak” szöveg,
t) a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekûségérõl és fejlesztésérõl szóló 2003. évi
CXXVIII. törvény 17. § (10) bekezdésében a „a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve”
szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg,
u) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 20. § (5)–(6) és
(8) bekezdésében, 41. § (8) bekezdésében, 106. § (4) bekezdésében és 107. § (2) bekezdésében a „Kormány
általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, 23. §
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(3) bekezdés a) pontjában az „a Kormánynak a vita eldöntését kérõ hatóság mûködési területe szerint illetékes
általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szövegrész helyébe az „a vita eldöntését kérõ hatóság
mûködési területe szerint illetékes közigazgatási hivatal” szöveg,
v) az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „Kormány
általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg,
mellékletének II. pont 2. alpontjában a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szövegrész
helyébe a „közigazgatási hivatalok” szöveg,
w) a vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 45. § (4) és (5) bekezdésében a „Kormány általános
hatáskörû területi államigazgatási szerve” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg,
x) a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 3. § (1) bekezdés d) pontjában, 22. § (2) bekezdés elsõ mondatában,
24. § (3) és (7) bekezdésében, 24/A. §-ában, 25. § (1)–(3) és (5) bekezdésében, 27. § (1) bekezdésében, 28. §
(1)–(2) bekezdésében, 29. § (2) bekezdés elsõ és második mondatában, 29. § (3)–(4) bekezdésében, 31. §-ában,
32. § (3) bekezdésében, 36. § (2) bekezdésében, 38. § (3) bekezdésében, 39. § (2) bekezdés második mondatában
és (4)–(5) bekezdésében a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szövegrész helyébe
a „közigazgatási hivatal” szöveg, 22. § (2) bekezdés második mondatában az „eljárásra a Kormánynak a kisajátítani
kért ingatlan fekvése szerinti általános hatáskörû területi államigazgatási szerve az illetékes” szövegrész helyébe
az „eljárásra a kisajátítani kért ingatlan fekvése szerinti közigazgatási hivatal illetékes” szöveg, 24. §
(6) bekezdésében a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervét” szövegrész helyébe
a „közigazgatási hivatalt” szöveg, 29. § (1) bekezdésében a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási
szervének” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatalnak” szöveg, 29. § (2) bekezdés harmadik mondatában
a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervének a székhelye” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal székhelye” szöveg, 34. § (3) bekezdésében a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási
szervének a” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, 34. § (7) bekezdésében az „a Kormánynak
a csereingatlan fekvése szerinti általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szövegrész helyébe
az „a csereingatlan fekvése szerinti közigazgatási hivatal” szöveg, 38. § (2) bekezdésében a „Kormány általános
hatáskörû területi államigazgatási szervétõl” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivataltól” szöveg, 39. §
(2) bekezdés elsõ mondatában a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervéhez” szövegrész
helyébe a „közigazgatási hivatalhoz” szöveg
lép.
85. §

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 5. §-ában, 13. § (2) bekezdésében, 24. § (2) bekezdésében, 36. §
(2) bekezdésében, 75. § c) pontjában, 81. § (1) bekezdés ab) alpontjában, 89. § (4) bekezdésében, 90. § (1) bekezdés
c) pontjában, 94. § b) pontjában a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szövegrész
a „közigazgatási hivatal” szöveggel, a 24. § (1) bekezdésében, 36. § (1) bekezdésében a „Kormány általános hatáskörû
területi államigazgatási szervéhez” szövegrész a „közigazgatási hivatalhoz” szöveggel lép hatályba.

86. §

E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 10/A. § (3) bekezdésében
a „Miniszterelnöki Hivatallal” szövegrész helyébe a „Miniszterelnökséggel” szöveg,
b) a Ktv. 1. § (1) bekezdésében, 61. § (2), (6) és (8) bekezdésében, 62. § (1) bekezdésében, 63. § (4), (6) és (8) bekezdésében a „Miniszterelnöki Hivatal” szövegrész helyébe a „Miniszterelnökség” szöveg, 3. § (4) bekezdésében, 44. §
(1) bekezdésében, 63. § (1) bekezdés l) pontjában és (2) bekezdés e) pontjában a „Miniszterelnöki Hivatalra”
szövegrész helyébe a „Miniszterelnökségre” szöveg, 63. § (4) bekezdésében a „miniszterelnöki hivatali”
szövegrész helyébe a „miniszterelnökségi” szöveg,
c) a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „Miniszterelnöki Hivatal” szövegrész
helyébe a „Miniszterelnökség” szöveg
lép.

87. §

E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a Ktv. 1. § (1) bekezdésében a „Rendõrség (a továbbiakban együtt: államigazgatási szerv)” szövegrész helyébe
a „Rendõrség, a Vám- és Pénzügyõrség (a továbbiakban együtt: államigazgatási szerv)”, 1. § (4) bekezdésében
a „10/A–10/C. § szövegrész helyébe a „10/B–10/C. §” szöveg, a 10/B. § (1) bekezdésében a „10/A. §-ban” szövegrész
helyébe a „10. §-ban” szöveg, 19. § (5) bekezdés c) pontjában a „11/A. § (11) bekezdése” szövegrész helyébe a „11/A. §
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(12) bekezdése” szöveg, 43. § (8) bekezdésében a „megbízást, kormánytanácsadói” szövegrész helyébe a „megbízást,
miniszterelnöki tanácsadói, miniszterelnöki fõtanácsadói, kormánytanácsadói ” szöveg
lép.
88. §

E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi
LXVII. törvény 22. § (2) bekezdésében és 57. § (1) bekezdés g) pontjában az „1997. évi LXXIX. törvény” szövegrész.

89. §

E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti
a) a Ktv. 10/A. §-a, 10/C. § (5) bekezdése, a 31. § (11)–(17) bekezdése, valamint 2. § b) pontjában „a Vám- és
Pénzügyõrség,” szövegrész,
b) a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló
1994. évi XLII. törvény 17. § (1) bekezdés b) pontja,
c) a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi
LVII. törvény,
d) a kormányzati szervezetalakítással összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2006. évi CIX. törvény 174. §
(5) bekezdése,
e) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb mûködésérõl szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. §
(3) bekezdése, valamint 9. § (3) bekezdése.

90. §

2010. szeptember 1-jén hatályát veszti e törvény 1. § (1) bekezdésében „a Kormány általános hatáskörû területi
államigazgatási szervére,” szövegrész, 2. § (3) bekezdésében a „vagy a Kormány általános hatáskörû területi
államigazgatási szerve” szövegrész, továbbá 74. §-a és az azt megelõzõ cím.

Átmeneti rendelkezések
91. §

(1) A miniszterek az általuk irányított minisztérium új szervezeti és mûködési szabályzatát úgy adják ki, hogy az e törvény
hatálybalépését követõ 30. napig hatályba lépjen.
(2) Azokra az állami vezetõkre, akiknek megbízatása e törvény hatálybalépését megelõzõen szûnt meg, a központi
államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni a 12/A. § kivételével.
(3) Az e törvény hatálybalépésekor hivatalban lévõ szakállamtitkár az adott szerv helyettes államtitkárainak kinevezéséig
gyakorolja hatáskörét.
(4) Az e törvény hatálybalépését megelõzõen a központi államigazgatási szervek, valamint területi és helyi szerveik,
továbbá a minisztérium fõosztályának vezetésére adott vezetõi megbízásokra a Ktv. 31. § (10)–(17) bekezdésének
e törvény hatálybalépését megelõzõ napon hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.
(5) A Vnytv. e törvénnyel módosított 5. § (1) bekezdés b) pontját és ezzel összefüggésben 8. § (4) bekezdését, 12. § (1) és
(3) bekezdését, valamint 14. § (1)–(6) bekezdését azokra a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettekre kell alkalmazni,
akiknek a kötelezettséget megalapozó jogviszonya, beosztása, munka- vagy feladatköre e törvény hatálybalépését
követõen szûnt meg.
Sólyom László s. k.,

Dr. Schmitt Pál s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter 12/2010. (V. 25.) MeHVM rendelete
a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény 6. §-ának
végrehajtásáról
A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény
41. §-ában foglaltakra tekintettel az átadás-átvétel jogszerû lebonyolításának halaszthatatlansága miatt, a Miniszterelnöki Hivatalt
vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 29/2008. (II. 19.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
hatáskörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

(1) A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 6. §-ában
meghatározott átvevõ elsõdlegesen az átadó munkakörébe kinevezett személy.
(2) Ha az átadás-átvétel során átvevõként az átadó munkakörébe kinevezett személy helyettese jár el, az átadás-átvétel
megkezdése elõtt a helyettesítést megalapozó kinevezési okirat eredeti példányát vagy a Magyar Közlönyben
közzétett szövegét, valamint
a) miniszterelnök-helyettes esetében a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és
az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 19. §-ban meghatározott
rendelet eredeti példányát vagy a Magyar Közlönyben kihirdetett szövegét,
b) államtitkár esetében a helyettesítési jogkör terjedelmét meghatározó, a Ksztv. 37. § (1) bekezdése szerinti
szervezeti és mûködési szabályzat eredeti példányát vagy a Hivatalos Értesítõben közzétett szövegét
az átadónak be kell mutatni.
(3) Az átadás-átvétel során meghatalmazottként olyan személy járhat el, aki az átadás-átvételi jegyzõkönyvben, valamint
azok mellékleteiben található, bárki által megismerhetõ adatnak nem minõsülõ adatok megismerésére egyébként,
a meghatalmazástól függetlenül törvény alapján jogosult. A meghatalmazást teljes bizonyító erejû magánokiratba
kell foglalni.

2. §

(1) Az átvevõ – a miniszterelnöki megbízatással rendelkezõ személy kivételével – az átadás-átvétel során minõsített
adatot a minõsített adat védelmérõl szóló 2009. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Mtv.) 13. § (1) bekezdésében
meghatározott feltételek teljesülése esetén ismerhet meg.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek való megfelelésrõl az átvevõ gondoskodik.
(3) Az átadó az átadás-átvételi jegyzõkönyvben, valamint azok mellékleteiben szereplõ, bárki által megismerhetõ adatnak
nem minõsülõ adatokat külön megjelöli.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott adatok kivételével az átadás-átvételi jegyzõkönyvben, valamint azok mellékleteiben szereplõ adatok kezelésére a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló
1992. évi LXIII. törvény III. Fejezetének rendelkezéseit kell alkalmazni.
(5) Az átadás-átvételi jegyzõkönyvben, valamint azok mellékleteiben szereplõ minõsített adat minõsítésének felülvizsgálatáról vagy felülbírálatáról az átvevõ az Mtv. rendelkezései szerint dönthet.

3. §

(1) Az átvevõ az átadót az átadás-átvétel pontos helyérõl és idõpontjáról írásban, a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó szabályok szerint kézbesített iratban tájékoztatja.
(2) Az átvevõ az átadó kifejezett egyetértésével dönthet arról, hogy a tájékoztatás nem az (1) bekezdésben meghatározottak szerint történik.

4. §

(1) A Tv. 6. § (4) és (14)–(15) bekezdésében meghatározott teljességi nyilatkozathoz az átadó jogosult olyan záradékot
csatolni, amelyben kijelenti, hogy az általa tett nyilatkozatok és az átadott, ismertetett adatok, információk, tények,
okiratok, dokumentumok valóságtartalmára és teljeskörûségére vonatkozó nyilatkozatot a vezetése alá tartozó szerv
állami vezetõinek, illetve vezetõi megbízással rendelkezõ köztisztviselõinek, továbbá az irányítása vagy felügyelete alá
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tartozó szervek vezetõinek nyilatkozata alapján, továbbá azon információk ismeretében tette meg, amelyeket a tõle
elvárható gondosság mellett ismernie kell.
(2) Az átadó által tett nyilatkozatok és az átadott, ismertetett adatok, információk, tények, okiratok, dokumentumok
érdemi vizsgálatra alkalmasnak minõsülnek különösen, ha azokat a magyar nyelv szabályainak megfelelõen, olvasható
formában tartalmazza az átadás-átvételi jegyzõkönyv, illetve annak mellékletei.
5. §

A Tv. 6. § (5) bekezdésében meghatározott általános jogutódnak az átadás-átvételi eljárás során – a Tv. 2. §
(1) bekezdésében meghatározottakra való tekintet nélkül – a Tv. 2. § (4) bekezdésében meghatározott szerveket kell
tekinteni.

6. §

A Tv. 6. § (6) bekezdésében meghatározott elháríthatatlan akadályoztatásnak minõsül az akadályoztatott személy
érdekkörén kívül felmerült olyan körülmény, amely az akadályoztatott személy által objektíven elháríthatatlan módon
nem teszi lehetõvé az átadás-átvételi eljárás lefolytatását.

7. §

(1) A Tv. 6. § (7) bekezdésében meghatározott kötelezettségeinek az átadó olyan módon tesz eleget, hogy a részére
a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó szabályok szerint megküldött megkeresésre írásban válaszol.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség teljesítése érdekében az átadó a lakcímét a kormányzati
tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter által vezetet központi államigazgatási szervnek az állami vezetõk
személyi anyagát kezelõ szervezeti egységének a hatáskörgyakorlásának megszûnését megelõzõen bejelenti.
(3) Az átadó – szabad döntése alapján, az átvevõvel történt megegyezés szerint – a Tv. 6. § (7) bekezdésében
meghatározott kötelezettségeit az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérõen is teljesíti.

8. §

(1) Az átadás-átvétel az átvevõ mulasztása miatt nem teljesíthetõ, ha az átvevõ az 1. § (2)–(3) bekezdésében, a 2. §
(1)–(2) bekezdésében és 3. §-ban meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget.
(2) Ha az átadás-átvétel a Tv.-ben meghatározott idõpontban
a) az átadónak az elháríthatatlan akadályoztatás körébe nem esõ mulasztása miatt nem teljesíthetõ, az átvevõ
az átadás-átvétel teljesítésével összefüggésben a továbbiakban mulasztásba nem eshet,
b) az átvevõnek az elháríthatatlan akadályoztatás körébe nem esõ mulasztása miatt nem teljesíthetõ, az átadó
az átadás-átvétel teljesítésével összefüggésben a továbbiakban mulasztásba nem eshet.

9. §

(1) A minisztériumok, illetve a Miniszterelnöki Hivatal esetében a Tv. 6. § (11) bekezdésében meghatározott kötelezettséget a Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság által mûködtetett információtechnológiai infrastruktúra és rendszerek
vonatkozásában a Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság legmagasabb beosztású, az információtechnológiáért felelõs
vezetõje útján, a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter mint átvevõ felé kell teljesíteni.
(2) A miniszter külön informatikai jegyzõkönyvet készít a Tv. 2. számú melléklet IV. pontjában meghatározott
adattartalommal.
(3) Az informatikai átadás-átvétel során a 4. § rendelkezését megfelelõen alkalmazni kell.

10. §

A Tv. 6. § (14) bekezdésben meghatározott kötelezettség teljesítésérõl a miniszterelnök
a) a Kormány vonatkozásában a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter,
b) a kormánybizottságok vonatkozásában a kormánybizottság elnöki tisztségét betöltõ miniszter,
c) a kormányhivatalok esetében a kormányhivatal felett felügyeletet gyakorló miniszter
útján gondoskodik.

11. §

Ha az átadás-átvételre a Kormány megbízatásának megszûnése miatt kerül sor,
a) a Tv. 1. számú melléklet 4. pontjában meghatározott adatokat a Kormány megbízatásának megszûnése napjával,
továbbá ettõl elkülönülten feltüntetve a Kormány megbízatásának megszûnése és az új Kormány megalakulása
közötti idõszak utolsó napjával,
b) a leltárkészítés idõigényére való tekintettel a Tv. 1. számú melléklet 10. pontjában és 12. pont c) alpontjában
meghatározott adatokat az új Kormány megalakulását megelõzõ naptári év utolsó napjával,
c) a kincstári zárás idõigényére való tekintettel a Tv. 1. számú melléklet 12. pont b) és e) alpontjában meghatározott
adatokat a Kormány megbízatásának megszûnése napjával
mint fordulónappal kell szolgáltatni.
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12. §

A Tv. 1. számú melléklet 1. pontjának alkalmazása során a közfeladatok kataszterének
a) minisztériumok és a Miniszterelnöki Hivatal, továbbá a tárca nélküli miniszter esetében a miniszter részletes
feladat- és hatáskörérõl szóló kormányrendeletben,
b) az a) pont hatálya alá nem tartozó, az 1. számú mellékletet alkalmazni köteles szerv esetében a szerv létrehozásáról szóló jogszabályban
tételesen meghatározott feladatok összességét kell tekinteni.

13. §

A Tv. 1. számú melléklet 2. pontjának alkalmazása során hitelesített másolatnak minõsül az a másolat, amelynek elsõ
oldalát az átadó vagy a helyettesítésére jogosult személy kézjegyével látott el.

14. §

(1) Ez a rendelet a Tv. 3. § (1) bekezdésében meghatározott idõpontban lép hatályba.
(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követõ negyedik napon hatályát veszti.
Dr. Molnár Csaba s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
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Határozatok Tára

Az Országgyûlés 25/2010. (V. 25.) OGY határozata
az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának megalakulásáról*
A Magyar Köztársaság Országgyûlése az Interparlamentáris Unió (IPU) tagszervezetének nyilvánítja magát.
Dr. Schmitt Pál s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Erdõs Norbert s. k.,

Szilágyi Péter s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés 26/2010. (V. 25.) OGY határozata
az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról
szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról**
1. Az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.)
OGY határozat a következõk szerint módosul:
Az Országgyûlés
a Gazdasági és informatikai bizottságba
Burány Sándor (MSZP) helyett
Göndör Istvánt (MSZP) 2010. május 31-ig,
Göndör István (MSZP) helyett 2010. június 1-jétõl
Burány Sándort (MSZP)
a bizottság tagjává
megválasztja.
2. E határozat elfogadásakor lép hatályba, és 2010. június 2-án hatályát veszti.
Dr. Schmitt Pál s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Erdõs Norbert s. k.,

Szilágyi Péter s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2010. május 20-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyûlés a 2010. május 20-i ülésnapján fogadta el.
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Miniszterelnöki Hivatal szerkeszti.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Petrétei József, a szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu
honlapon érhetõ el. Felelõs kiadó: dr. Tordai Csaba.
A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.

