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Törvények

2018. évi CXIII. törvény
egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról*
1. Az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló 2003. évi CXIII. törvény módosítása
1. §		
Az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló 2003. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: EPvjt.) 2/A. §-a
következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az Európai Parlament tagjainak választásán az a magyar állampolgár is választó, aki
a) Magyarországon élő, lakcímmel nem rendelkező választópolgár,
b) az Európai Unió területén kívüli lakóhellyel rendelkezik.”
2. §		
Az EPvjt. 51. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„51. § (1) Ez a törvény a Tanács az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok
aktív és passzív választójogának az európai parlamenti választások során történő gyakorlására vonatkozó részletes
szabályok megállapításáról szóló 1993. december 6-i 93/109/EK irányelvének valamint az azt módosító 2013/1/EU
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a törvény az 1976. szeptember 20-i 76/787/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi határozathoz csatolt, az Európai
Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány módosításáról
szóló 2018. július 13-i (EU, Euratom) 2018/994 tanácsi határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít
meg.”

2. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosítása
3. §		
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 92. §-a a következő (6) bekezdéssel
egészül ki:
„(6) A polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartásban nem szereplő választópolgár megadhatja
a lakcímét.”
4. §		
A Ve. 126. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Nem tekinthető érvénytelenségi oknak, ha az ajánló választópolgár
a) adatai az alábbi okból nem egyeznek meg a központi névjegyzék vagy a polgárok személyi és lakcím adatait
tartalmazó nyilvántartás, a központi útiokmány-nyilvántartás vagy a vezetőiengedély-nyilvántartás adataival, de
a választópolgár személyazonossága kétséget kizáróan megállapítható:
aa) ékezethiba,
ab) írásmódbeli eltérés,
ac) földrajzi név idegen nyelvű megjelölése,
ad) adat más nyelven történő megadása,
ae) több utóneve egyikének elhagyása, „dr.” megjelölés elhagyása vagy feltüntetése, az ifjabb, idősebb, özvegy vagy
más előtag, illetve ezen előtagok rövidítésének feltüntetése,
b) lakcímében a település nevét, a közterület elnevezését vagy jellegét a szavazóköri névjegyzékben szereplő
formától eltérően adta meg, de a lakcím az ellenőrzés során egyértelműen beazonosítható,
c) lakcímében a lépcsőház, emelet, ajtó megjelölését nem tüntette fel, vagy az eltér a szavazóköri névjegyzékben
szereplő adattól.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2018. december 12-i ülésnapján fogadta el.
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5. §		
A Ve. 142. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„142. § Nem minősül választási kampánynak a választási szervek tevékenysége, az állampolgárok – mint
magánszemélyek – közötti személyes kommunikáció, függetlenül annak tartalmától és formájától, továbbá
az Alkotmánybíróság, a bíróságok, a helyi önkormányzatok és más állami szervek jogszabályban meghatározott
feladatuk során végzett tevékenysége.”
6. §		
A Ve. 145. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„145. § (1) A választási gyűlésre a gyülekezési jogról szóló törvény rendelkezéseit az e §-ban foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni.
(2) Választási gyűlést kampányidőszakban lehet tartani. A szavazás napján választási gyűlés nem tartható.
(3) A választási kampány céljára az állami és önkormányzati költségvetési szervek a jelöltek, jelölő szervezetek
számára azonos feltételekkel bocsáthatnak rendelkezésre helyiséget és egyéb szükséges berendezést. Állami vagy
önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületben választási kampánytevékenységet folytatni, választási
gyűlést tartani tilos, kivéve az ötszáznál kevesebb lakosú településen, feltéve, hogy más közösségi célú épület nem
áll rendelkezésre.
(4) Választási gyűléssel kapcsolatos jogsértés esetén választási jogorvoslatnak csak az e törvényben foglalt
rendelkezések megsértése esetén van helye.”
7. §		
A Ve. 156. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az egyéni jelölt nevét valamennyi ajánlóíven és szavazólapon ugyanazon formában kell feltüntetni, függetlenül
a jelölt nevének megváltozásától. Ha az egyéni jelölt listán is jelöltként indul, a listás szavazólapon ugyanazon nevet
– ide nem értve a 157. § szerinti megkülönböztető jelzést – kell feltüntetni, mint az egyéni szavazólapon.”
8. §		
A Ve. 159. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„159. § A jelölő szervezet nevét valamennyi ajánlóíven és szavazólapon ugyanazon formában kell feltüntetni,
függetlenül a jelölő szervezet nevének megváltozásától.”
9. §		
A Ve. 301. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„301. § A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán e törvény I–XII. Fejezetét, továbbá a 250. §
(6) bekezdését az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”
10. §		
A Ve. 307/G. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A jelöltnek a szavazás napját megelőző napon 16.00 órát megelőző lemondása alkalmas joghatás kiváltására.”
11. §		
A Ve. 331. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„331. § (1) Az Európai Parlament tagjainak választásán e törvény I–XII. Fejezetét, a 244. § (2) bekezdése, a 245. § (2)
és (3) bekezdés, 247. § (1) és (3) bekezdés, a 250. §, a 251. §, a 257. § (3) bekezdés, a 258. § (1) bekezdés, a 259–270. §,
a 271. § (2) bekezdés, a 272–281. §, a 283–285. §, a 288–291. §, a 293. §, a 295. §, valamint a 298. § rendelkezéseit
az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Ha az Európai Parlament tagjainak választására és az országgyűlési képviselők általános választására ugyanazon
napon kerül sor, a 247. § (2) bekezdés, a 257. § (2) bekezdés, a 271. § (1) bekezdés, a 282. §, a 286. §, a 287. §, a 292. §,
a 294. §, a 296. § és a 297. § rendelkezéseit az Európai Parlament tagjainak választására is alkalmazni kell. Ebben
az esetben a 333. §, a 341/A. §, a 342. §, a 343. § (2) bekezdés és a 345. § rendelkezéseit nem kell alkalmazni.”
12. §		
A Ve. a következő 158/A. alcímmel egészül ki:

„158/A. A levélben szavazók névjegyzéke
333/A. § A polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartásban nem szereplő választópolgár csak abban
az esetben vehető fel a levélben szavazók névjegyzékébe, ha legkésőbb a szavazást megelőző huszonötödik napon
benyújtott kérelme alapján a lakcíme szerepel a központi névjegyzékben.”
13. §		
A Ve. 338. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár az ajánlóívre a személyi azonosítója és a lakcíme
helyett a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványa számát és a születési idejét is rávezetheti.”
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14. §		
A Ve. 164. alcíme a következő 341/A. §-sal egészül ki:
„341/A. § Nem vehető fel a szavazóköri névjegyzékbe és nem szavazhat személyesen az a választópolgár, aki
a választás napját megelőző hetedik napot követően magyarországi lakcímet létesített, és
a) számára a Nemzeti Választási Iroda a 277. § (1) bekezdése szerint megküldte a szavazási levélcsomagot, vagy
b) a szavazást megelőző tizenötödik és hetedik nap közötti bármely napon szerepelt a levélben szavazók
névjegyzékében, és a szavazólap személyes átvételét kérte.”
15. §		
A Ve. 343. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Nemzeti Választási Bizottság
a) a szavazóköri jegyzőkönyvek,
b) a külképviseleti szavazás eredményét megállapító jegyzőkönyv és
c) a levélben szavazás eredményét megállapító jegyzőkönyv
alapján megállapítja a választás eredményét.”
16. §		
A Ve. 355. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 332. § (2) bekezdése, 338. § (3a) bekezdése, 341/A. §, 343. § (2) bekezdése és 344. § – az Alaptörvény
XXXIII. cikk (2) bekezdésével és az Európai Parlament tagjainak választásáról és jogállásáról szóló 2003. évi
CXIII. törvénnyel együtt – az 1976. szeptember 20-i 76/787/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi határozathoz csatolt,
az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány
módosításáról szóló 2018. július 13-i (EU, Euratom) 2018/994 tanácsi határozat végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapít meg.”
17. §		
A Ve. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
18. §		
A Ve.
a)
5. § (3) bekezdésében a „magyar állampolgárságát igazoló okirata” szövegrészek helyébe
a „személyazonosságát igazoló hatósági igazolványa” szöveg,
b)
83. § (2) bekezdésében az „a magyar állampolgárságát igazoló okirat nyilvántartásából” szövegrész helyébe
az „a központi útiokmány-nyilvántartásból és a vezetőiengedély-nyilvántartásból” szöveg,
c)
83. § (3) bekezdésében az „m) pontja szerinti adatait” szövegrész helyébe a „c) és m) pontja szerinti adatait”
szöveg
d)
91. § (2) bekezdés c) pontjában az „elektronikusan azonosítás nélkül” szövegrész helyébe az „elektronikus
azonosítás nélkül” szöveg,
e)
103. § (2) bekezdés b) pontjában a „vagy levélben” szövegrész helyébe a „vagy meghatalmazással nem
rendelkező személy általi kézbesítésével” szöveg,
f)
112. § (3) bekezdésében az „ab) alpontja” szövegrész helyébe az „ac) alpontja” szöveg,
g)
113. § (2) bekezdésében az „a) pontja” szövegrész helyébe az „a) pont aa) és ab) alpontja” szöveg, a „b) pontja”
szövegrész helyébe az „a) pont ac) alpontja és b) pontja” szöveg,
h)
116. § (1) bekezdésében az „ötvennyolcadik napot követően” szövegrész helyébe a „hatvanhetedik napot
követően” szöveg,
i)
122. § (6) bekezdésében a „nevét és aláírását” szövegrész helyébe a „nevét, személyi azonosítóját – ha nem
rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának számát – és
aláírását” szöveg,
j)
212. § (2) bekezdés d) pontjában a „magyar állampolgárságát igazoló okiratának” szövegrész helyébe
a „személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának” szöveg,
k)
224. § (3) bekezdés c) pontjában az „ a magyar állampolgárságát igazoló okiratának” szövegrész helyébe az „
a személyazonosságát igazoló igazolványának” szöveg,
l)
237. §-ában az „az állampolgárságot igazoló okiratok” szövegrész helyébe az „a személyazonosságot igazoló
hatósági igazolvány” szöveg,
m)
307/E. § (1) bekezdésében a „hatvanhatodik napot követő munkanapon” szövegrész helyébe
a „hatvanhatodik napon” szöveg,
n)
307/E. § (2) bekezdésében a „hatvanhatodik napi” szövegrész helyébe a „hatvanhetedik napi” szöveg,
o)
308. § -ában az „a 307/F. § és” szövegrész helyébe az „a 307/F. §, a 307/G. § (3) bekezdés és” szöveg,
p)
338. § (1) bekezdésében a „harmincnegyedik napon” szövegrész helyébe a „harminchetedik napon” szöveg,
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q)
r)

350. § (1) bekezdésében a „307/G. § (4) bekezdését” szövegrész helyébe a „307/F. § (2) bekezdését” szöveg
4. melléklet b) pont bb) alpontjában a „személyazonosító igazolványának számát” szövegrész helyébe
a „személyazonosító igazolványának vagy vezetői engedélyének számát” szöveg

lép.
19. §		
Hatályát veszti a Ve.
a)
94. § (3) bekezdése,
b)
104. § (2) bekezdésében az „átteszi a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékébe, és” szövegrész,
c)
122. § (2) bekezdésében a „ , valamint az anyja nevét” szövegrész,
d)
259. § (2) bekezdésében az „a választás kitűzését követően,” szövegrész.

3. A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási
eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény módosítása
20. §		
A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló
2013. CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Nemzeti Választási Bizottság a kérdés hitelesítéséről vagy annak megtagadásáról a benyújtásától számított
harminc napon belül dönt. A Nemzeti Választási Bizottság a kérdést akkor hitelesíti, ha az az Alaptörvényben,
valamint az e törvényben a kérdéssel szemben támasztott követelményeknek megfelel.”
21. §		
Az Nsztv. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A választópolgár adatainak a kérdéssel azonos oldalon kell szerepelniük. Az aláírásgyűjtő ívet az ajánló
választópolgár saját kezűleg aláírja. Az aláírásgyűjtő ívre rá kell vezetni az aláírást adó választópolgár olvasható
családi és utónevét, valamint személyi azonosítóját és lakcímét. A magyarországi lakcímmel nem rendelkező
választópolgár az aláírásgyűjtő ívre a személyi azonosítója és a lakcíme helyett a személyazonosságát igazoló
hatósági igazolványa számát és a születési idejét is rávezetheti.”
22. §		
Az Nsztv. 34. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A kezdeményezéshez szükséges választópolgárok számát a központi névjegyzéknek az aláírásgyűjtő ív
hitelesítési záradékkal történő ellátásának napján érvényes adatai alapján kell megállapítani.”
23. §		
Az Nsztv. 43. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kérdést hitelesítő döntés elleni jogorvoslati határidő eredménytelen elteltét – jogorvoslat esetén
a törvényszék hitelesítő határozatot helybenhagyó vagy a kérdést hitelesítő döntésének a helyi választási
bizottsággal való közlését – követő öt napon belül a helyi választási iroda vezetője hitelesítési záradékkal látja el
az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát, és azt átadja a szervezőnek.”
24. §		
Az Nsztv. 44. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A kezdeményezés támogatására a településen lakóhellyel vagy – ha legkésőbb az aláírásgyűjtő ív hitelesítését
megelőző harmincadik napig tartózkodási helyet létesített – bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező
választópolgár jogosult.”
25. §		
Az Nsztv. a 21. alcímet megelőzően a következő 66/A. §-sal egészül ki:
„66/A. § A köztársasági elnököt, illetve a Kormányt az általa kezdeményezett népszavazás esetén a népszavazási
eljárásban megilletik az e fejezetben a szervezők számára biztosított jogok.”
26. §		
Az Nsztv. 69. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„69. § (1) Országos népszavazási kampányidőszakban politikai reklámot a kezdeményezés szervezői, továbbá
a kezdeményezés szervezésében részt nem vevő, de országgyűlési képviselőcsoporttal rendelkező pártok tehetnek
közzé.
(2) A Nemzeti Választási Bizottság az országos népszavazás kitűzését követő öt munkanapon belül határozza meg,
hogy a közszolgálati médiaszolgáltató lineáris médiaszolgáltatásaiban milyen időtartamban köteles közzétenni
az (1) bekezdés szerinti jogosultak politikai reklámjait. A politikai reklámok közzétételére rendelkezésre álló
időtartam összesen háromszáz perc, amelyet a jogosultak között egyenlő arányban kell felosztani.
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(3) A politikai reklámot a közszolgálati médiaszolgáltató a legnagyobb éves átlagos közönségaránnyal bíró lineáris
audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatásában, egyenlő arányban megosztva teszi közzé.
(4) A közszolgálati médiaszolgáltató naponta három alkalommal, a 6–8, 12–14 és 18–20 óra között kezdődő
idősávokban, megszakítás nélkül köteles biztosítani a politikai reklámok közzétételét. Az (1) bekezdés szerinti
jogosultak politikai reklámjait egymást követően kell közzétenni. A politikai reklámok megjelenési sorrendjét
az esélyegyenlőség biztosítása érdekében naponta változtatni kell.
(5) A közszolgálati médiaszolgáltató az (1) bekezdés szerinti jogosultak által megjelölt napon és idősávban köteles
a politikai reklámot közzétenni. Az (1) bekezdés szerinti jogosult politikai reklám közzétételét egy idősávban
naponta csak egyszer, legfeljebb harminc másodperces időtartamban kérheti.
(6) A médiaszolgáltató abban az esetben köteles a politikai reklámot közzétenni, ha az (1) bekezdés szerinti jogosult
legkésőbb a közzétételt megelőző harmadik napon átadja az általa készített politikai reklámot.”
27. §		
Az Nsztv. 29. alcíme a következő 76/A. §-sal egészül ki:
„76/A. § Ha a külképviseletről érkezett urnában lezáratlan boríték van, az le nem adott szavazatnak számít, és külön
kell csomagolni.”
28. §		
Az Nsztv. 80. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„80. § (1) A helyi népszavazási eljárásban az e fejezetben foglalt eltérésekkel alkalmazni kell a Ve. 307/A. § és
a 307/B. § rendelkezéseit is.
(2) A helyi népszavazáson a településen (lakott területrész átadása tárgyában tartott helyi népszavazás esetén
a lakott területrészen) lakóhellyel vagy – ha legkésőbb a népszavazás kitűzését megelőző harmincadik napig
tartózkodási helyet létesített – bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező választópolgár jogosult részt venni.
(3) A szavazás, az eredmény megállapítása és a jogorvoslat során a helyi népszavazásra feltett minden kérdést
külön-külön kell figyelembe venni.”
29. §		
Az Nsztv.
a)
3. § (2) bekezdésében az „aláírásgyűjtő íven” szövegrész helyébe a „kezdeményezésben” szöveg,
b)
3. § (3) bekezdésében a „magyar állampolgárságát igazoló okirata számát” szövegrész helyébe
a „személyazonosságát igazoló hatósági igazolványa számát” szöveg,
c)
15. § (4) bekezdés b) pontjában a „magyar állampolgárságát igazoló okiratának számát” szövegrész helyébe
a „személyazonosságát igazoló hatósági igazolványa számát” szöveg,
d)
19. § (1) bekezdésében a „19/B. § (6) bekezdés a) pontja” szövegrész helyébe a „19/B. § (6) bekezdés b) pontja”
szöveg,
e)
65. §-ában a „245. §” szövegrész helyébe a „245. § (1) bekezdés a), c) és d) pontját, valamint (2) és
(3) bekezdése” szöveg,
f)
65. §-ában a „275. § (1) és (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „275. §” szöveg,
g)
65. §-ában a „297. §, valamint 298. §” szövegrész helyébe a „297. §, 298. §, valamint 341/A. §”
lép.
30. §		
Hatályát veszti az Nsztv.
a)
4. § (2) bekezdése,
b)
10. § (1) bekezdésében a „ , továbbá ha az aláírásgyűjtő ív nem felel meg a jogszabályi feltételeknek”
szövegrész.

4. Záró rendelkezések
31. §		
Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
32. §

(1) Az 1. § az Alaptörvény XXIII. cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
(2) A 3–8. §, a 17. §, a 18. § a)–l) és r) pontja, a 19. § a)–c) pontja az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése, 2. cikk
(1) bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
(3) A 9–10. § és a 18. § m)–n) pontja az Alaptörvény 35. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
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(4) A 19. § d) pontja az Alaptörvény 2. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
(5) A 18. § o) pontja az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
(6) A 26. § az Alaptörvény IX. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
33. §		
Az 1. §, a 12. §, a 13. §, a 14. §, és a 15. § az 1976. szeptember 20-i 76/787/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi határozathoz
csatolt, az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló
okmány módosításáról szóló, 2018. július 13-i (EU, Euratom) 2018/994 tanácsi határozat végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapít meg.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2018. évi CXIII. törvényhez
1. Hatályát veszti a Ve. 2. mellékletének c) pontjában a „magyarországi” szövegrész.
2. A Ve. 2. mellékletének p) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A központi névjegyzék tartalmazza)
„p) a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár esetében
pa) az átvételre megjelölt település megjelölését, ha a szavazási levélcsomag személyes átvételét kérte,
pb) a postacímet, ha a szavazási levélcsomag postai kézbesítését kérte.”

2018. évi CXIV. törvény
a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról*
Magyarország a honvédelmi szervezetektől alkotmányos kötelezettségeik teljesítését, feladataiknak a jogszabályok keretei
közötti hatékony és a köz érdekének megfelelő ellátását várja el. Az Országgyűlés – elismerve a honvédelmi szervezeteknél
foglalkoztatottak áldozatvállalását, és az azzal arányban álló erkölcsi, valamint anyagi megbecsülés indokoltságát – a következő
törvényt alkotja:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A törvény hatálya
1. §

(1) A törvény hatálya a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 80. § 13. pontja szerinti honvédelmi
szervezetekre – ide nem értve a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett
minisztériumot –, valamint az ott jogviszonyban álló honvédelmi alkalmazottakra terjed ki.
(2) A 26. § (4) bekezdése, a 31. §, a 34. §, az 51. § – az ott meghatározottak szerint – kiterjed a honvédelmi szervezet
fenntartójára is.

2. §		
A honvédelmi alkalmazotti jogviszony alanya a honvédelmi szervezet és a honvédelmi alkalmazott.
3. §

(1) A honvédelmi alkalmazott kinevezésében vállalja a honvédelmi szervezet feladatkörébe tartozó közszolgáltatások
végrehajtását, valamint azt, hogy a honvédelmi alkalmazottak részére tartott, szakterületének megfelelő
éves kötelező honvédelmi továbbképzéseken részt vesz, a honvédelemért felelős miniszter rendeletében
(a továbbiakban: miniszteri rendelet) meghatározottak szerint.
* A törvényt az Országgyűlés a 2018. december 12-i ülésnapján fogadta el.
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(2) A honvédelmi alkalmazott az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően önkéntesen vállalhatja, hogy rendkívüli
állapot vagy megelőző védelmi helyzet idején a hadkötelezettség bevezetését követően tényleges katonai
szolgálatot teljesít. Ebben az esetben a honvédelmi alkalmazott az (1) bekezdésben meghatározott továbbképzésen
felül a hadkötelezettség bevezetését követően a katonai szolgálathoz szükséges kiképzésen, illetve felkészítésen is
köteles részt venni.
(3) A (2) bekezdés szerinti többletkötelezettség vállalását miniszteri rendelet szerint ellentételezni kell.
4. §

(1) A honvédelmi alkalmazotti jogviszonyra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.)
szabályait az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A honvédelmi alkalmazotti jogviszony tekintetében kollektív szerződés nem köthető.
(3) A honvédelmi alkalmazotti jogviszony tekintetében az Mt. 12. § (3) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni,
hogy a munkaerő-piaci viszonyokat nem kell figyelembe venni.
(4) Az Mt. 13. §-a, 198–207. §, 213. §-a és 228. §-a a honvédelmi alkalmazotti jogviszony tekintetében nem
alkalmazható.
(5) E törvény alkalmazásában munkaviszonyra vonatkozó szabály a jogszabály és az Mt. 293. §-ban foglaltak szerint
kötelező határozat.
(6) Az Mt. 41. §-ának, 56. § (1) bekezdésének, 94. § (3) és (4) bekezdésének, 103. § (3) bekezdésének, 135. §
(1)–(3) bekezdésének, 209. §-ának, 222. §-ának, 272. § (1) bekezdésének, XXII. Fejezetének, 285. §-ának, 289. §-ának,
290. §-ának, 291. §-ának és 295. §-ának kollektív szerződésre vonatkozó rendelkezése nem alkalmazhatóak.

2. A honvédelmi alkalmazotti jogviszony alanyai
5. §		
A honvédelmi alkalmazotti jogviszony a honvédelmi szervezet és az annak feladatkörébe tartozó közszolgáltatások
ellátásában történő közreműködést vállaló honvédelmi alkalmazott közötti közszolgálati jogviszony.

3. A munkáltatói jogkör gyakorlása
6. §

(1) A munkáltatói jogkörök gyakorlására jogosultak körét és hatáskörüket miniszteri rendelet határozza meg.
(2) A miniszter magához vonhatja a Magyar Honvédség parancsnokának, a honvédelmi szervezet vezetőjének, valamint
a központi személyügyi szerv vezetőjének munkáltatói jogköreit.
(3) A Magyar Honvédség parancsnoka magához vonhatja a honvédségi szervezet vezetőjének és a központi
személyügyi szerv vezetőjének munkáltatói jogköreit.
(4) A honvédelmi alkalmazott honvédelmi alkalmazotti jogviszonyával kapcsolatos jogviták a közigazgatási
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény hatálya alá tartoznak.

II. FEJEZET
A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK
4. Az országos, ágazati érdekegyeztetés
7. §		
A honvédelmi alkalmazott vonatkozásában a munkaügyi, foglalkoztatási, bér- és jövedelempolitikai kérdések
országos szintű érdekegyeztetési fóruma az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács, valamint ágazati
érdekegyeztetési fóruma a Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum.

5. A honvédelmi alkalmazottak részvételi jogai
8. §

(1) A részvételi jogokat a honvédelmi szervezettel honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban álló honvédelmi
alkalmazottak közössége nevében az általuk közvetlenül választott honvédelmi alkalmazottak tanácsa, illetve
honvédelmi alkalmazottak képviselője gyakorolja.
(2) Honvédelmi alkalmazottak tanácsát kell választani minden olyan honvédelmi szervezetnél, ahol a honvédelmi
alkalmazottak létszáma a tizenöt főt eléri. A tizenöt főnél kevesebb honvédelmi alkalmazottat foglalkoztató
honvédelmi szervezetnél honvédelmi alkalmazottak képviselőjét kell választani.
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(3) A honvédelmi alkalmazottak képviselőjére a honvédelmi alkalmazottak tanácsára, illetve a honvédelmi
alkalmazottak tanácsának tagjára vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
9. §		
A honvédelmi szervezet legalább félévente köteles tájékoztatni a honvédelmi alkalmazottak tanácsát a honvédelmi
szervezetnél megvalósuló részmunkaidős és a határozott időre szóló foglalkoztatás helyzetének alakulásáról.
10. §

(1) A honvédelmi alkalmazottak tanácsa e törvényben meghatározott jogai körében a honvédelmi szervezettel
együttesen megalkotja a honvédelmi alkalmazottak szabályzatát.
(2) A honvédelmi alkalmazottak tanácsa és a honvédelmi szervezet kapcsolatrendszerét érintő egyes kérdéseket
a honvédelmi alkalmazottak szabályzata állapítja meg.

11. §		
A honvédelmi alkalmazotti jogviszony tekintetében az Mt. üzemi tanácsra vonatkozó rendelkezései (XX. fejezet)
közül a 235. § (2) bekezdése, 236. § (1) bekezdése, 251. §-a, 268. §-a és 269. §-a nem alkalmazható.

III. FEJEZET
A HONVÉDELMI ALKALMAZOTTI JOGVISZONY
6. A honvédelmi alkalmazotti jogviszony létesítése és módosítása
12. §

(1) Honvédelmi alkalmazotti jogviszony
a)
büntetlen előéletű,
b)
tizennyolcadik életévét betöltött,
c)
magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező,
illetve bevándorolt vagy letelepedett,
d)
cselekvőképes,
e)
állam elleni bűncselekmény [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.)
XXIV. Fejezet, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi
IV. törvény) X. fejezet], igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény (Btk. XXVI. Fejezet, illetve az 1978. évi
IV. törvény XV. fejezet VI. cím), korrupciós bűncselekmény (Btk. XXVII. Fejezet) vagy közélet tisztasága,
valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény (1978. évi IV. törvény XV. fejezet VII. és
VIII. cím), hivatali bűncselekmény (Btk. XXVIII. Fejezet, illetve az 1978. évi IV. törvény XV. fejezet IV. cím), illetve
közbizalom elleni bűncselekmény (Btk. XXXIII. Fejezet, illetve az 1978. évi IV. törvény XVI. fejezet III. cím) miatt
indult büntetőeljárás hatálya alatt nem álló
személlyel létesíthető.
(2) Honvédelmi alkalmazotti jogviszony nem létesíthető
a)
azzal, aki
aa)
a 2013. június 30-ig hatályban volt emberölés [1978. évi IV. törvény 166. § (2) bekezdés i) pont],
öngyilkosságban való közreműködés [1978. évi IV. törvény 168. § (2) bekezdés], személyi szabadság
megsértése [1978. évi IV. törvény 175. § (3) bekezdés e) pont], emberkereskedelem [1978. évi
IV. törvény 175/B. § (2) bekezdés a) pont és (5) bekezdés], családi állás megváltoztatása [1978. évi
IV. törvény 193. § (2) bekezdés b) pont], kiskorú veszélyeztetése [1978. évi IV. törvény 195. §
(1)–(3) bekezdés], erőszakos közösülés [1978. évi IV. törvény 197. § (2) bekezdés a) pont és
(3) bekezdés], szemérem elleni erőszak [1978. évi IV. törvény 198. § (2) bekezdés a) pont és
(3) bekezdés], megrontás (1978. évi IV. törvény 201–202/A. §), tiltott pornográf felvétellel
visszaélés (1978. évi IV. törvény 204. §), üzletszerű kéjelgés elősegítése [1978. évi IV. törvény
205. § (3) bekezdés a) pont], visszaélés kábítószerrel [1978. évi IV. törvény 282/B. § (1) bekezdés,
(2) bekezdés a) és c) pont, 282/B. § (5) bekezdés és (7) bekezdés a) pont],
ab)
tiltott toborzás [Btk. 146. § (3) bekezdés], emberölés [Btk. 160. § (2) bekezdés i) pont],
öngyilkosságban közreműködés [Btk. 162. § (2) bekezdés], emberi test tiltott felhasználása
[Btk. 175. § (3) bekezdés a) pont], kábítószer-kereskedelem [Btk. 177. § (1) bekezdés a) és b) pont],
kábítószer birtoklása [Btk. 179. § (1) bekezdés a) pont és (2) bekezdés], kóros szenvedélykeltés
(Btk. 181. §), teljesítményfokozó szerrel visszaélés [Btk. 185. § (3) és (5) bekezdés], emberrablás
[Btk. 190. § (2) bekezdés a) pont és (3) bekezdés a) pont], emberkereskedelem [Btk. 192. §
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(4) bekezdés a) pont, (5) és (6) bekezdés], kényszermunka [Btk. 193. § (2) bekezdés c) pont], személyi
szabadság megsértése [Btk. 194. § (2) bekezdés a) pont és (3) bekezdés], szexuális kényszerítés
[Btk. 196. § (2) bekezdés a) pont és (3) bekezdés], szexuális erőszak [Btk. 197. § (2) bekezdés,
(3) bekezdés a) pont és (4) bekezdés], szexuális visszaélés (Btk. 198. §), kerítés [Btk. 200. §
(2) bekezdés és (4) bekezdés a) pont], prostitúció elősegítése [Btk. 201. § (1) bekezdés c) pont és
(2) bekezdés], gyermekprostitúció kihasználása (Btk. 203. §), gyermekpornográfia (Btk. 204. §),
szeméremsértés [Btk. 205. § (2) bekezdés], kiskorú veszélyeztetése (Btk. 208. §), gyermekmunka
(Btk. 209. §), családi jogállás megsértése [Btk. 213. § (2) bekezdés b) pont]
miatt büntetőeljárás hatálya alatt áll,
b)
azzal, aki a Btk. 52. § (3) bekezdése szerinti foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, vagy
c)
azzal, aki az a) pontban meghatározott bűncselekmények elkövetése miatt kényszergyógykezelés alatt áll.
Honvédelmi alkalmazotti jogviszony nem létesíthető azzal, akivel szemben a (2) bekezdés a) pontjában
meghatározott
a)
szándékos bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztést szabtak ki,
aa)
öt évet el nem érő szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított öt évig,
ab)
ötévi vagy azt meghaladó szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított nyolc évig,
b)
szándékos bűncselekmény miatt közérdekű munkát vagy pénzbüntetést szabtak ki, a mentesítés beálltától
számított két évig,
c)
szándékos bűncselekmény miatt végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztést szabtak ki, a mentesítés
beálltától számított három évig.
A honvédelmi alkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy
büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll az (1) bekezdés e) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és vele
szemben nem állnak fenn a (2) és (3) bekezdésben foglalt kizáró okok.
Indokolt esetben a honvédelmi szervezet írásban felszólíthatja a honvédelmi alkalmazottat, hogy a felhívástól
számított tizenöt munkanapon belül – ha e határidőn belül menthető ok miatt nem lehetséges, annak megszűnését
követően haladéktalanul – hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű, nem áll az (1) bekezdés
e) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, illetve nem állnak fenn vele szemben a (2) és (3) bekezdésben foglalt
kizáró okok.
A honvédelmi szervezet az (1) bekezdés a) pontjában, a (2) és (3) bekezdésben, valamint az (5) bekezdésben
meghatározott feltételeknek való megfelelés ellenőrzése céljából kezeli
a)
a honvédelmi alkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó személy,
b)
a honvédelmi alkalmazott
azon személyes adatait, amelyeket a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány tartalmaz.
A (4)–(6) bekezdésben foglaltak alapján megismert személyes adatokat a honvédelmi szervezet a honvédelmi
alkalmazotti jogviszony létesítéséről meghozott döntés időpontjáig vagy – honvédelmi alkalmazotti jogviszony
létesítése esetén – a honvédelmi alkalmazotti jogviszony megszűnéséig (megszüntetéséig) kezeli.

13. §

(1) Ha a munkáltatói jogkört gyakorló döntése alapján a megüresedett vagy a megüresedő munkakör betöltése
pályázati eljárással történik, a munkakör csak olyan személlyel tölthető be, aki a pályázaton részt vett, és
a pályázati feltételeknek megfelelt. Ha a munkakör betöltése honvédelmi alkalmazotti jogviszony létesítésével jár,
a munkáltatói jogkört gyakorló a pályázat nyertesével honvédelmi alkalmazotti jogviszonyt létesít.
(2) A pályázati eljárás szabályait miniszteri rendelet határozza meg.

14. §

(1) A honvédelmi alkalmazotti jogviszony határozatlan időre történő kinevezéssel és annak elfogadásával jön létre.
A kinevezést és annak elfogadását írásba kell foglalni.
(2) Honvédelmi alkalmazotti jogviszony
a)
helyettesítés céljából, vagy
b)
meghatározott munka elvégzésére, illetve feladat ellátására
határozott időre történő kinevezéssel létesíthető.
(3) A kinevezési okmánynak tartalmaznia kell a honvédelmi alkalmazott munkakörét, a besorolásának alapjául szolgáló
fizetési osztályt és fokozatot, az illetményét és a munkavégzés helyét. A tárgyév március 1-jétől a következő év
február végéig terjedő időszakra vonatkozó havi illetmény és a havi rendszeres illetménypótlékok együttes összege
nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó
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nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. A kinevezési okmányban más, a honvédelmi alkalmazotti
jogviszonyt érintő kérdés is meghatározható.
(4) A honvédelmi alkalmazotti jogviszonyt határozatlan idejűnek kell tekinteni, ha a határozott időre történő kinevezés
nem felel meg a (2) bekezdésben foglaltaknak.
15. §

(1) A kinevezésben a honvédelmi alkalmazotti jogviszony létesítésekor – a (4)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel –
három hónap próbaidő megállapítása kötelező.
(2) A kinevezésben a honvédelmi alkalmazotti jogviszony létesítésekor három hónapot meghaladó próbaidő köthető
ki, amelynek tartama legfeljebb négy hónapig terjedhet.
(3) A próbaidő nem hosszabbítható meg. A próbaidő tartama alatt a honvédelmi alkalmazotti jogviszonyt bármelyik fél
azonnali hatállyal indokolás nélkül megszüntetheti.
(4) Nem kell próbaidőt megállapítani – kivéve, ha a honvédelmi alkalmazotti jogviszony a 16. § (16) bekezdése szerint
szűnt meg, és az újabb honvédelmi alkalmazotti jogviszony létesítésekor a gyakornoki idő kikötése kötelező –
a)
áthelyezés,
b)
meghatározott munka elvégzésére vagy feladat ellátására szóló határozott idejű kinevezés, illetve
c)
azonos felek közötti újabb kinevezés
esetén.
(5) Miniszteri rendelet megállapíthatja munkakörönként azt a szakmai gyakorlatot, amelynek megléte esetén
az (1) bekezdés szerinti próbaidőt nem lehet megállapítani.

16. §

(1) Az E–H fizetési osztályba sorolt, a honvédelmi szervezet alaptevékenységének ellátásával összefüggő munkakörbe
történő határozatlan időre szóló kinevezés esetén – ideértve az ilyen tartalmú áthelyezést is – a gyakornoki idő
kikötése kötelező, ha a honvédelmi alkalmazott nem rendelkezik a munkaköréhez szükséges iskolai végzettséget és
szakképzettséget, szakképesítést igénylő, legalább három év időtartamú szakmai gyakorlattal.
(2) A gyakornoki idő folyamatosságát nem érinti a 21. § (2) bekezdés b) pont 1. alpontja szerinti áthelyezés. Ha
a honvédelmi alkalmazotti jogviszony a gyakornoki idő alatt megszűnt, annak tartamát a szakmai gyakorlat
megállapításakor abban az esetben kell figyelembe venni, ha a honvédelmi alkalmazott a honvédelmi alkalmazotti
jogviszonya megszűnését követően a korábbival azonos vagy – a (4) bekezdésben foglaltak megfelelő alkalmazása
alapján – azzal egyenlő értékű munkakörre honvédelmi alkalmazotti jogviszonyt létesít. Ettől eltérően, nem
lehet a szakmai gyakorlat megállapításakor beszámítani a honvédelmi alkalmazotti jogviszony időtartamát, ha
az a gyakornoki idő alatt
a)
a (16) bekezdésben foglaltak szerint megszűnik, vagy
b)
rendkívüli felmentéssel, illetve a honvédelmi alkalmazott munkaköri feladatainak ellátására való
– az egészségügyi alkalmatlanság kivételével – tartós alkalmatlansága vagy nem megfelelő munkavégzése
miatt felmentéssel megszüntetésre került.
(3) A szakmai gyakorlat
a)
a 83. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés a) pontjában felsorolt jogviszonyok, valamint
b)
munkavégzésre irányuló további jogviszonyban, így különösen vállalkozási és megbízási szerződésen alapuló
jogviszonyban, személyes közreműködéssel járó gazdasági és polgári jogi társasági viszonyban, egyéni cég
személyesen közreműködő tagjaként, továbbá ügyvédi és egyéni vállalkozói tevékenység
során szerezhető meg. Az a)–b) pont szerinti, több jogviszonyban megszerzett szakmai gyakorlat időtartamát össze
kell számítani. Az összeszámításkor egy évnek 365 nap felel meg.
(4) Az (1) és (2) bekezdés alkalmazásával kapcsolatban miniszteri rendelet állapítja meg a honvédelmi szervezet
alaptevékenységének ellátásával összefüggő munkakört. Miniszteri rendelet meghatározhatja munkakörönként
– a kinevezéshez szükséges iskolai végzettséggel, szakképesítéssel, illetve szakképzettséggel egyenértékű – azon
iskolai végzettséget, szakképesítést, illetve szakképzettséget, amellyel a honvédelmi alkalmazott által korábban
ellátott, a (3) bekezdés szerinti jogviszony tartamát a szakmai gyakorlat idejébe be kell számítani. A szakmai
gyakorlat meglétét a honvédelmi alkalmazott köteles igazolni.
(5) A gyakornoki idő az E fizetési osztályba tartozó munkakörben két, az F–H fizetési osztályba tartozó, illetve
az (1) bekezdésben meghatározott tudományos kutatói munkakörben három év. Ha a honvédelmi alkalmazott
a)
az E fizetési osztályba tartozó munkakörben egy évet,
b)
az F–H fizetési osztályba tartozó, illetve a tudományos kutatói munkakörben két évet
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meghaladó szakmai gyakorlattal rendelkezik, a gyakornoki idő tartama egy év. Miniszteri rendelet meghatározhatja
azokat a munkaköröket, ahol – az egyenértékű követelményrendszer, vizsga, illetve továbbképzések miatt – nem
kell gyakornoki időt kikötni.
A gyakornoki idő tartamát a kinevezéskor kell előírni. A gyakornoki idő megszűnik,
a)
a honvédelmi alkalmazotti jogviszony határozott idejűre történő módosításakor, vagy
b)
ha a honvédelmi alkalmazott munkaköre úgy változik, hogy az (1)–(3) bekezdés alapján nem lenne kötelező
a gyakornoki idő kikötése.
Ha a kinevezés módosításakor vagy az áthelyezés időpontjában a honvédelmi alkalmazott megváltozott munkaköre
tekintetében nem rendelkezik az (1)–(4) bekezdés szerinti feltételekkel, a gyakornoki idő kikötését mellőzni kell,
ha a 83. § (1) bekezdése szerinti honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban töltött idő tartama a tíz évet meghaladja.
Ekkor a honvédelmi alkalmazott és a honvédelmi szervezet köteles a (6) bekezdés b) pontjában, valamint
a (8)–(11) bekezdésben foglaltakat teljesíteni azzal, hogy a „nem megfelelt” minősítés a honvédelmi alkalmazotti
jogviszony fennállását nem érinti.
A gyakornoki idő tartamába nem számít be:
a)
a harminc napot meghaladó keresőképtelenséggel járó betegség,
b)
a harminc napot meghaladó fizetés nélküli szabadság, valamint
c)
a szabadságvesztés, a szigorított javító-nevelő munka, a javító-nevelő munka, valamint a közérdekű munka
tartama.
A gyakornoki idő kikötésekor a honvédelmi szervezet köteles tájékoztatni a honvédelmi alkalmazottat a gyakornoki
idő alatti szakmai segítő személyéről. Másik szakmai segítőt kell kijelölni, ha a kinevezésben a munkavégzés
helyének vagy a munkakörnek a módosítása ezt indokolttá teszi.
A gyakornokkal szembeni szakmai követelmények biztosítják a munkakör ellátásához szükséges gyakorlati
ismeretek elsajátítását. Miniszteri rendelet a gyakornoki idő szakmai követelményeit részletesen megállapíthatja.
A szakmai segítő
a)
figyelemmel kíséri a gyakornok tevékenységét,
b)
segíti a gyakornoki követelmények teljesítését,
c)
félévente, illetve a szakmai segítő személyének a (9) bekezdés szerinti változása előtt írásban értékeli
a gyakornok munkavégzését.
Az értékeléshez a gyakornok írásban észrevételt tehet.
A szakmai követelményekre figyelemmel közjogi szervezetszabályozó eszköz állapítja meg a gyakornoki idővel
kapcsolatos kötelezettségeket, különösen:
a)
a szakmai követelmények részletes tartalmát,
b)
a gyakornok és a szakmai segítő egyes kötelezettségeit,
c)
a gyakornoki idő alatti számonkérés feltételeit,
d)
az értékelés részletes szabályait.
A gyakornoknak és szakmai segítőjének munkavégzési kötelezettségét úgy kell megállapítani, hogy ennek
teljesítése mellett rendes munkaidőben a gyakornoki idővel kapcsolatos kötelezettségének is eleget tehessen.
A gyakornoki idő lejártának hónapjában a honvédelmi alkalmazottat minősíteni kell. A minősítés során a 45. §-t
azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
a)
a munkáltatói jogkört gyakorló a honvédelmi alkalmazott közvetlen felettese véleménye mellett – ha
személyük nem azonos – a szakmai segítő értékelését is köteles mérlegelni, valamint
b)
a minősítés eredményeként
ba)
harminctól száz százalékig „megfelelt” és
bb)
harminc százalék alatt „nem megfelelt”
eredmény adható.
A honvédelmi alkalmazotti jogviszony e törvény erejénél fogva megszűnik, ha a honvédelmi alkalmazott „nem
megfelelt” minősítést kap. A honvédelmi alkalmazotti jogviszony a minősítés eredményének 45. § (7) bekezdése
szerinti ismertetését követő tizedik napon szűnik meg.

17. §		
A honvédelmi alkalmazottra a gyakornoki idő tartama alatt a 31–33. §-ban foglalt szabályok nem alkalmazhatók.
18. §

(1) A magasabb vezetői, illetve vezetői feladat ellátása magasabb vezető, illetve vezető beosztásra történő megbízással
(a továbbiakban: megbízott vezető) történik. A magasabb vezetői, illetve vezetői megbízás feltétele, hogy
a honvédelmi alkalmazott – a kinevezés szerinti munkaköre mellett – látja el a magasabb vezetői, illetve vezetői
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(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
(7)

(8)

(9)
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19. §

beosztásból eredő feladatait. A megbízást és annak elfogadását írásba kell foglalni. Magasabb vezető csak felsőfokú
iskolai végzettséggel rendelkező honvédelmi alkalmazott lehet. Nem lehet megbízott vezető a honvédelmi
alkalmazott a gyakornoki idő tartama alatt.
A magasabb vezetői, valamint vezetői megbízások körét, továbbá a megbízás feltételeit miniszteri rendelet
határozza meg.
A magasabb vezetői, valamint a vezetői megbízás jogszabályban megjelölt, legfeljebb öt évig terjedő határozott
időre szól.
A magasabb vezető és a vezető a vezetői beosztásáról írásban lemondhat. A lemondási idő két hónap.
A munkáltatói jogkört gyakorló a megbízást írásban visszavonhatja, amelyet – a honvédelmi alkalmazott
kérelmére – indokolni kell. Az indokolásból a visszavonás okának világosan ki kell tűnnie. Vita esetén a visszavonás
indokának valóságát és okszerűségét a honvédelmi szervezetnek kell bizonyítania. A honvédelmi alkalmazott
az indokolást a visszavonás kézbesítésétől számított három munkanapon belül, írásban kérheti. Ha a honvédelmi
alkalmazott a kérelmet menthető okból e határidőn belül nem tudja benyújtani, az akadály elhárultától számított
három munkanapon belül ezt pótolhatja azzal, hogy a megbízás visszavonásától számított hat hónapon túl
az indokolás kérésének nincs helye. A munkáltatói jogkört gyakorló az indokolást a kérelem benyújtásától számított
öt munkanapon belül köteles a honvédelmi alkalmazott részére írásban megadni.
A lemondás, a megbízás visszavonása, valamint a megbízás határozott idejének letelte után a honvédelmi
alkalmazottat a kinevezése szerinti munkakörében kell továbbfoglalkoztatni.
Ha a bíróság megállapítja, hogy a megbízás visszavonása jogellenes, a honvédelmi alkalmazottat – kérelmére –
az eredeti magasabb vezető, illetve vezető beosztásában kell továbbfoglalkoztatni. Ezen túlmenően a vezetői pótlék
elmaradt összegét a honvédelmi alkalmazott részére meg kell téríteni.
A bíróság mellőzi a honvédelmi alkalmazott magasabb vezető, illetve vezető beosztásba történő visszahelyezését,
ha a jogvita elbírálásáig a megbízás visszavonás nélkül is megszűnt volna. A honvédelmi alkalmazottat ebben
az esetben a vezetői pótléknak a határozott idő leteltéig számított összege illeti meg.
A honvédelmi alkalmazottat, ha a megbízás jogellenes visszavonása esetén nem kéri a magasabb vezető, illetve
vezető beosztásba való visszahelyezését, a vezetői pótléknak a határozott idő leteltéig, de legfeljebb hat hónapra
számított összege illeti meg.
A vezetői pótlék (7)–(9) bekezdés szerinti megtérítésén túlmenően a honvédelmi szervezet a honvédelmi
alkalmazott felmerült kárát is köteles megtéríteni.

(1) A teljes munkaidőben foglalkoztatott honvédelmi alkalmazott írásbeli kérelmére a honvédelmi szervezet köteles
a kinevezésben heti húszórás részmunkaidőt kikötni, ha a honvédelmi alkalmazott a kérelem benyújtásakor az Mt.
128. §-ában foglalt fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe.
(2) A honvédelmi szervezet a honvédelmi alkalmazottnak a munkaidő egyenlőtlen beosztására vonatkozó kérelmét
csak abban az esetben tagadhatja meg, ha az számára lényegesen nagyobb munkaszervezési terhet jelentene.
A honvédelmi szervezet köteles írásban megindokolni a kérelem megtagadását.
(3) A részmunkaidő kikötése
a)
a fizetés nélküli szabadság megszűnését követő naptól,
b)
– ha a honvédelmi alkalmazott betegsége vagy a személyét érintő más elháríthatatlan akadály esetén
az akadályoztatás megszűnésétől számított harminc napon belül ki kell adni rendes szabadságát –
a szabadság leteltét követő naptól
hatályos.
(4) A (3) bekezdés b) pontjában foglaltak alkalmazása esetén – a felek eltérő megállapodása hiányában – a rendes
szabadság kiadását a fizetés nélküli szabadság lejártát követő első munkanapon meg kell kezdeni. Eltérő
megállapodás esetén a rendes szabadság kiadását a fizetés nélküli szabadság lejártát követő harminc napon belül
meg kell kezdeni.
(5) A kérelmet az (1) bekezdés szerinti fizetés nélküli szabadság igénybevételének megszűnése előtt legalább hatvan
nappal kell a honvédelmi szervezettel közölni. A kérelemben a honvédelmi alkalmazott köteles tájékoztatni
a honvédelmi szervezetet
a)
a fizetés nélküli szabadság igénybevételére jogosító gyermeke harmadik életéve betöltésének időpontjáról,
továbbá
b)
ha egyenlőtlen munkaidő-beosztásban kíván dolgozni, a munkaidő-beosztásra vonatkozó javaslatáról.
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(6) A (3) bekezdés szerinti időponttól a honvédelmi alkalmazotti jogviszony alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott
pénzbeli vagy természetbeni juttatás tekintetében e törvény erejénél fogva az időarányosság elve alkalmazandó, ha
a juttatásra való jogosultság a munkaidő mértékével összefügg.
(7) Az (1) bekezdés szerinti kérelem alapján kikötött részmunkaidőben a honvédelmi szervezet a honvédelmi
alkalmazottat
a)
a kérelem szerinti időpontig, de
b)
legfeljebb a gyermek hároméves, fogyatékos gyermek esetén tizennégy éves koráig, három vagy több
gyermeket nevelő honvédelmi alkalmazott esetén a gyermek ötéves, fogyatékos gyermek esetén tizennyolc
éves koráig
köteles foglalkoztatni. Ezt követően a honvédelmi alkalmazott munkaidejét a kérelem benyújtása előtti mérték
szerint kell megállapítani.
(8) Az (1)–(7) bekezdés nem alkalmazható a magasabb vezetői és vezetői megbízású honvédelmi alkalmazott
tekintetében.
(9) A honvédelmi alkalmazott gyermeke harmadik életéve betöltéséig – a gyermek gondozása céljából – fizetés nélküli
szabadságra jogosult, amelyet a honvédelmi alkalmazott kérésének megfelelő időpontban kell kiadni.
20. §

(1) Ha a honvédelmi alkalmazott munkaköre ellátása mellett a honvédelmi szervezet rendelkezése alapján átmenetileg
más munkakörébe tartozó feladatokat is ellát, és ezáltal jelentős többletmunkát végez, illetményén felül a végzett
munkával arányos külön díjazás (helyettesítési díj) is megilleti.
(2) A honvédelmi alkalmazotti jogviszony tekintetében az Mt.-nek a munkaviszony alanyairól, a munkaviszony
létesítéséről és a munkaszerződés módosításáról szóló rendelkezései (V., VII. és IX. fejezet) közül a 32–35. §,
a 42–43. §, a 44/A. §, a 45. § (1) bekezdése, a 45. § (5) bekezdése, az 50. § és a 62. § nem alkalmazható.
(3) A honvédelmi alkalmazotti jogviszony tekintetében az Mt.-nek a munkáltató személyében bekövetkező változásról
szóló VI. fejezete megfelelően abban az esetben alkalmazható, ha az átadó és az átvevő munkáltató e törvény
hatálya alá tartozik.
(4) A honvédelmi alkalmazotti jogviszony tekintetében az Mt. 40. § (1) bekezdése azzal az eltéréssel alkalmazandó,
hogy a 38. § (2)–(3) bekezdésben és a 42. §-ban foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni, ha
a honvédelmi alkalmazott honvédelmi alkalmazotti jogviszonyát lemondással arra hivatkozva szünteti meg, hogy
a honvédelmi szervezet személyében bekövetkezett változás miatt a rá irányadó munkafeltételek lényeges és
hátrányos megváltozása következtében a honvédelmi alkalmazotti jogviszony fenntartása számára aránytalan
sérelemmel járna vagy lehetetlenné válna.
(5) A honvédelmi alkalmazotti jogviszony tekintetében az Mt. 40. § (2) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni,
hogy a honvédelmi alkalmazott a (4) bekezdés szerinti lemondást – a 27. § (1) bekezdésében foglalt szabályok
alkalmazásával – köteles megindokolni.

7. A honvédelmi alkalmazotti jogviszony megszűnése
21. §

(1) A honvédelmi alkalmazotti jogviszony megszűnik:
a)
a kinevezésben foglalt határozott idő lejártával,
b)
a honvédelmi alkalmazott halálával,
c)
a honvédelmi szervezet jogutód nélküli megszűnésével, vagy
d)
a 16. § (16) bekezdésében és a 22. § (1) bekezdésében meghatározott esetben, továbbá ha törvény így
rendelkezik.
(2) A honvédelmi alkalmazotti jogviszony megszüntethető:
a)
közös megegyezéssel,
b)
áthelyezéssel
1.
az e törvény,
2.
az e törvény és a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény,
3.
az e törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény,
4.
az e törvény és a hivatásos és szerződéses katonák szolgálati viszonyát, valamint a rendvédelmi
feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyát szabályozó jogszabályok,
5.
az e törvény és az állami tisztviselőkről szóló törvény,
6.
az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló törvény
hatálya alá tartozó munkáltatók között,
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c)
d)
e)
f)

lemondással,
rendkívüli lemondással,
felmentéssel,
azonnali hatállyal
fa)
a próbaidő alatt,
fb)
a 27. § (2) bekezdése szerint,
fc)
az 50. § (4) bekezdése szerint, vagy
fd)
a (3) bekezdés szerint, valamint
g)
rendkívüli felmentéssel.
(3) A honvédelmi szervezet köteles a honvédelmi alkalmazotti jogviszonyt az Mt. 29. § (1) bekezdése alapján azonnali
hatállyal megszüntetni, ha
a)
a honvédelmi alkalmazott a 12. § (5) bekezdésében foglalt kötelezettségének a felhívástól számított tizenöt
munkanapon belül nem tesz eleget és nem igazolja, hogy a kötelezettség elmulasztása menthető ok
következménye,
b)
a 12. § (1) bekezdés a) pontjában, (2) és (3) bekezdésében meghatározott feltételnek való megfelelést
a honvédelmi alkalmazott a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvánnyal nem tudja
igazolni.
(4) A honvédelmi alkalmazotti jogviszony (3) bekezdésben meghatározott azonnali hatályú megszüntetését írásban
indokolni kell.
(5) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről
szóló 2011. évi CXIII. törvény IX. Fejezetében szabályozott különleges jogrend kihirdetése esetén a honvédelmi
alkalmazott nem gyakorolhatja a (2) bekezdés c) és d) pontjában foglalt megszüntetési okokat.
22. §

(1) Ha a honvédelmi szervezet azért változik meg, mert a honvédelmi szervezet egésze vagy egy része (szervezeti
egysége, anyagi és nem anyagi erőforrásainak vagy feladat- és hatáskörének meghatározott csoportja) az Mt.
hatálya alá tartozó munkáltató számára kerül átadásra, a honvédelmi szervezet átadásra kerülő szervezete vagy
tevékenysége keretében foglalkoztatott honvédelmi alkalmazottak honvédelmi alkalmazotti jogviszonya az átadás
időpontjában megszűnik.
(2) Az átadó honvédelmi szervezet és az átvevő munkáltató legkésőbb az átadást megelőzően harminc nappal
korábban köteles tájékoztatni a honvédelmi alkalmazottat, a munkáltatónál képviselettel rendelkező
szakszervezetet és a honvédelmi alkalmazottak tanácsát (honvédelmi alkalmazottak képviselőjét) az átadás
a)
időpontjáról,
b)
okáról és
c)
honvédelmi alkalmazottakat érintő jogi, gazdasági és szociális következményeiről,
továbbá köteles a szakszervezettel és a honvédelmi alkalmazottak tanácsával (honvédelmi alkalmazottak
képviselőjével) konzultációt kezdeményezni a honvédelmi alkalmazottakat érintő tervbe vett egyéb
intézkedésekről. A konzultációnak ki kell terjednie az intézkedések elveire, a hátrányos következmények
elkerülésének módjára, eszközére, továbbá a következmények enyhítését célzó eszközökre.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott tájékoztatással egyidejűleg az átadó honvédelmi szervezet és az átvevő
munkáltató köteles írásban tájékoztatni a honvédelmi alkalmazottat arról, hogy az átadást követően a honvédelmi
alkalmazott foglalkoztatását az átvevő biztosítja. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a további foglalkoztatást
biztosító munkaszerződés tartalmi elemeire vonatkozó ajánlatot. Az ajánlatot a 23. § rendelkezéseire figyelemmel
kell megtenni. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell azokat a kötelezettségeket is, amelyeknek a honvédelmi
alkalmazott a honvédelmi alkalmazotti jogviszony létesítését követően a honvédelmi alkalmazotti jogviszonya
fenntartása érdekében köteles eleget tenni.
(4) Ha a (2) bekezdésben meghatározott időpontban az átvevő munkáltató megalapítására még nem került sor,
az átvevő munkáltató számára a (2) és (3) bekezdésben előírt kötelezettség teljesítése az átvevő munkáltató
alapítóját terheli.
(5) A honvédelmi alkalmazott – a (7) bekezdésben meghatározott esetet kivéve – a (3) bekezdésben meghatározott
tájékoztatás kézhezvételétől számított tizenöt napon belül az átadó honvédelmi szervezetnek írásban nyilatkozik,
hogy az átvevő munkáltatónál történő további foglalkoztatásához hozzájárul-e. Ha a honvédelmi alkalmazott
az előírt határidőn belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, mintha nem járulna hozzá a további foglalkoztatásához.
(6) Ha a honvédelmi alkalmazott az átvevő munkáltatónál történő további foglalkoztatásához nem járul hozzá, az átadó
honvédelmi szervezet az átadás napjával köteles írásban értesíteni a honvédelmi alkalmazottat a honvédelmi
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alkalmazotti jogviszony (1) bekezdés szerinti megszűnéséről, valamint köteles a honvédelmi alkalmazott számára
a 42. § (2) és (4)–(6) bekezdése alkalmazásával megállapított végkielégítést – határozott idejű honvédelmi
alkalmazotti jogviszony esetén a 27. § (2) bekezdésében meghatározott távolléti díjat – megfizetni.
(7) Ha a honvédelmi szervezet azért változik meg, mert az alapító a költségvetési szerv útján ellátott közfeladatot
a)
az alapító közvetett vagy közvetlen, legalább többségi befolyása alatt álló, vagy
b)
az államháztartásról szóló törvény szerint az alapításra jogosult szerv által alapított és annak közvetett vagy
közvetlen, legalább többségi befolyása alatt álló
gazdasági társaság utódszervezet vagy alapítvány részére adja át közfeladat-ellátási és továbbfoglalkoztatási
kötelezettséggel, a honvédelmi alkalmazotti jogviszony megszűnik, és a megszűnését követő nappal az új
munkáltatóval munkaviszony létesül. Ebben az esetben az átadó honvédelmi szervezet és átvevő munkáltató
tájékoztatási kötelezettsége kizárólag a (2) és (3) bekezdésben foglaltakra kiterjedően áll fenn. A munkaviszony
tartalmi elemeit az e bekezdésben foglaltak szerint adott tájékoztatás és a 23. § rendelkezései alapján kell
meghatározni és legkésőbb az átadás napjáig írásba foglalni.
23. §

(1) Ha a honvédelmi alkalmazott az átvevő munkáltatónál történő további foglalkoztatásához hozzájárul, az átvevő
munkáltató köteles a honvédelmi alkalmazottal munkaszerződést kötni. A munkaszerződés megkötése során
az átvevő munkáltatót köti a 22. § (3) és (4) bekezdése alapján adott tájékoztatás, az abban foglaltaktól csak
a honvédelmi alkalmazott kifejezett hozzájárulásával lehet eltérni. Az átadó honvédelmi szervezet az átadás
napjával köteles írásban értesíteni a honvédelmi alkalmazottat a honvédelmi alkalmazotti jogviszony 22. §
(1) bekezdése szerinti megszűnéséről.
(2) Ha az átvevő munkáltatónál munkaviszony létesül, a munkaszerződés alapján a honvédelmi alkalmazott
munkabére (alapbérének, bérpótlékainak és egyéb bérelemeinek együttes összege) nem lehet alacsonyabb
mértékű, mint az átadást megelőzően irányadó illetményének és a jogszabály alapján járó illetménypótlékainak
együttes összege, kivéve, ha valamely honvédelmi alkalmazott illetménypótlék megállapításának alapjául szolgáló
körülmény a munkaszerződés megkötését követően már nem áll fenn. Az alapbérbe a honvédelmi alkalmazott
illetménypótlékok beépíthetőek.
(3) Határozatlan időtartamú honvédelmi alkalmazotti jogviszony esetén – eltérő törvényi rendelkezés hiányában –
az átvevő munkáltatónál határozatlan időtartamú jogviszonyt kell létesíteni. Teljes munkaidőben történő
foglalkoztatás esetén az átvevő munkáltatónál teljes munkaidős jogviszonyt kell létesíteni. Az átvevő munkáltatónál
létesítendő jogviszony tekintetében próbaidő nem köthető ki.
(4) Az átvevő munkáltatóval létesített munkaviszonyra az Mt. rendelkezéseit kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy
a honvédelmi alkalmazottnak az átadó honvédelmi szervezetnél honvédelmi alkalmazotti jogviszonyként elismert
idejét úgy kell tekinteni, mintha azt az átvevő munkáltatónál töltötte volna el.
(5) Ha a munkaszerződés megkötésével létesített jogviszony megszűnése vagy megszüntetése esetén a honvédelmi
alkalmazottat felmondási idő, valamint végkielégítés illeti meg, annak mértékét az átadó honvédelmi szervezet
és az átvevő munkáltatónál jogviszonyban töltött idő együttes tartamának figyelembevételével, a jogviszonyra
irányadó szabályok alapján kell megállapítani. Ettől eltérően a felmondási időt, valamint a végkielégítés mértékét
az átadó honvédelmi szervezet és az átvevő munkáltatónál jogviszonyban töltött idő együttes tartamának
figyelembevételével és e törvénynek az átadás napján hatályos szabályai szerint kell megállapítani, ha
az a honvédelmi alkalmazottra nézve kedvezőbb.

24. §

(1) A 22. §-t és a 23. §-t, valamint a 25. §-t nem kell alkalmazni, ha a 22. § (2) bekezdése vagy az (5) bekezdés szerinti
időpont előtt
a)
tett honvédelmi szervezeti vagy honvédelmi alkalmazotti egyoldalú jognyilatkozat, vagy
b)
megkötött megállapodás – ideértve az áthelyezést is –
alapján a honvédelmi alkalmazotti jogviszony a 22. § (2) bekezdése vagy (5) bekezdése szerinti időpontot
követően megszűnik. Az a)–b) pont szerinti, a 22. § (1) bekezdésében vagy (4) bekezdésében foglalt időpont előtti
jognyilatkozattal vagy megállapodással kapcsolatban a honvédelmi alkalmazott által kezdeményezett munkaügyi
jogvita esetén a 22. § (1) bekezdésében vagy(4) bekezdésében foglalt időpontot követően az átadó honvédelmi
szervezet helyébe az átvevő munkáltató lép, valamint ezen időpont után a keresetlevelet az átvevő munkáltató ellen
kell előterjeszteni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben az átadás 22. § (1) bekezdésében vagy a (4) bekezdésben meghatározott időpontját
követően a honvédelmi alkalmazottat az átvevő munkáltatónál munkavégzési kötelezettség nem terheli, továbbá
a korábbi megszüntető nyilatkozat vagy megállapodás alapján az átadás és a honvédelmi alkalmazotti jogviszony
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megszűnésének időpontja közötti időtartam alatt esedékes díjazást, valamint juttatást az átadó honvédelmi
szervezetnek – a honvédelmi alkalmazotti jogviszony megszűnésével összefüggő juttatások kifizetésére vonatkozó
szabályok alkalmazásával – legkésőbb az átadás időpontjában ki kell fizetnie. Ezek összegét – e törvény eltérő
rendelkezése hiányában – a távolléti díj alapulvételével kell meghatározni.
(3) A honvédelmi alkalmazotti jogviszony jogellenes megszüntetése esetén – ha a honvédelmi alkalmazottat eredeti
munkakörében kell továbbfoglalkoztatni – az átvevő munkáltató köteles az ítélet jogerőre emelkedésekor
a 22. §-ban és a 23. §-ban, valamint a 25. §-ban foglaltak megfelelő alkalmazásával az állásfelajánlási és
foglalkoztatási kötelezettséget teljesíteni. Az átvevő munkáltató a 22. § (2)–(3) bekezdése, és a 25. § (2) bekezdés
szerinti tájékoztatási kötelezettséget a jogerős ítélet közlésétől számított tizenöt napon belül köteles teljesíteni.
25. §

(1) A honvédelmi szervezet személyében a jogszabály rendelkezése folytán bekövetkező olyan változás esetén,
ha a honvédelmi szervezet egésze vagy egy része (szervezeti egysége, anyagi és nem anyagi erőforrásainak
vagy feladat- és hatáskörének meghatározott csoportja) a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény, az állami
tisztviselőkről szóló törvény, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról vagy a közalkalmazottak
jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó munkáltatóhoz kerül, a munkáltató érintett szervezete vagy
tevékenysége keretében foglalkoztatott honvédelmi alkalmazott honvédelmi alkalmazotti jogviszonya
– a (3) és (4) bekezdésben, valamint a (9) bekezdésben foglalt kivétellel – a jogállásváltozás időpontjában
kormányzati szolgálati, közszolgálati, állami szolgálati, igazságügyi szolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonnyá
alakul át.
(2) A honvédelmi alkalmazotti jogviszony átalakulásáról az érintetteket az átvevő munkáltató az átalakulást követő
harminc napon belül tájékoztatja.
(3) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem alakul át a honvédelmi alkalmazott honvédelmi alkalmazotti
jogviszonya, ha az átvevő munkáltató a közszolgálati tisztviselőkről szóló, az állami tisztviselőkről szóló,
az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló vagy a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény
rendelkezései alapján nem létesíthet kormányzati szolgálati, közszolgálati, állami szolgálati, igazságügyi szolgálati
vagy közalkalmazotti jogviszonyt az átadással érintett honvédelmi alkalmazottal, ebben az esetben a honvédelmi
alkalmazotti jogviszony a törvény erejénél fogva az átadás időpontjában megszűnik. A honvédelmi alkalmazotti
jogviszony megszűnéséről a honvédelmi alkalmazottat az átadás napjával írásban értesíteni kell. A honvédelmi
alkalmazotti jogviszony megszűnése esetén a honvédelmi alkalmazott számára a 42. § (2) és (4)–(7) bekezdése
alkalmazásával megállapított végkielégítést – határozott idejű jogviszony esetén a 27. § (2) bekezdésében
meghatározott távolléti díjat – kell megfizetni.
(4) A (3) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni, ha az átadással érintett honvédelmi alkalmazottal
szemben a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény vagy
az igazságügyi alkalmazottak szolgálati viszonyáról szóló törvény alapján összeférhetetlenség áll fenn, kivéve, ha
az összeférhetetlenséget kiváltó ok megszüntethető, és ennek érdekében a honvédelmi alkalmazott a honvédelmi
alkalmazotti jogviszony átalakulását megelőzően intézkedik, és ezt igazolja.
(5) A honvédelmi alkalmazotti jogviszony kormányzati szolgálati, közszolgálati, állami szolgálati, igazságügyi szolgálati
vagy közalkalmazotti jogviszonnyá történő átalakulását követő negyvenöt napon belül a honvédelmi alkalmazottat
a kormányzati szolgálati jogviszonyra, közszolgálati jogviszonyra, állami szolgálati jogviszonyra, az igazságügyi
szolgálati vagy a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályok szerint be kell sorolni, és illetményét meg kell
állapítani.
(6) Határozatlan időtartamú honvédelmi alkalmazotti jogviszony – eltérő törvényi rendelkezés hiányában –
határozatlan időtartamú kormányzati szolgálati, közszolgálati, állami szolgálati, igazságügyi szolgálati vagy
közalkalmazotti jogviszonnyá alakul át. Teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a honvédelmi
alkalmazotti jogviszony teljes munkaidős kormányzati szolgálati, közszolgálati, állami szolgálati, igazságügyi
szolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonnyá alakul át.
(7) Az átalakult jogviszony esetén a honvédelmi alkalmazottnak az átalakulással érintett, e törvény hatálya alá tartozó
honvédelmi szervezetnél honvédelmi alkalmazotti jogviszonyként elismert idejét úgy kell tekinteni, mintha azt
az átvevő munkáltatónál töltötte volna el.
(8) A honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban álló vezető honvédelmi alkalmazotti jogviszonyának átalakulását
követően – a kormányzati szolgálati, közszolgálati, állami szolgálati, igazságügyi szolgálati vagy közalkalmazotti
jogviszonyra vonatkozó szabály figyelembevételével – kell a vezetői munkakör szintjét és megnevezését
megállapítani.
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(9) Az (1) bekezdéstől eltérően a honvédelmi alkalmazotti jogviszony munkaviszonnyá alakul át, ha a honvédelmi
alkalmazott a munkakörére tekintettel a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény vagy az állami tisztviselőkről
szóló törvény szabályai szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény, az állami tisztviselőkről szóló törvény
hatálya vagy a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alá tartozó munkáltatóval nem kormányzati szolgálati,
közszolgálati, állami szolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban, hanem munkaviszonyban állhat. Ebben
az esetben a honvédelmi alkalmazott átalakulás utáni munkabére (alapbérének, bérpótlékainak és egyéb
bérelemeinek együttes összege) az átalakulást megelőzően irányadó illetményének és a jogszabály alapján
járó illetménypótlékainak együttes összege, kivéve, ha valamely honvédelmi alkalmazotti illetménypótlék
megállapításának alapjául szolgáló körülmény a munkaviszonyban már nem áll fenn. Az alapbérbe a honvédelmi
alkalmazotti illetménypótlékok beépíthetőek. A munkabérről való tájékoztatást a jogviszony átalakulását követő
hatvan napon belül meg kell adni. E bekezdés alkalmazása során megfelelően alkalmazni kell a (2) és (3) bekezdést,
továbbá a (6)–(8) bekezdést.
(10) Ha a jogviszony átalakulása időpontjában munkaügyi per fegyelmi elbocsátás tekintetében folyik, a honvédelmi
alkalmazotti kereset elbírálásánál
a)
az azonnali hatályú felmondás szabályait kell megfelelően alkalmazni, ha a honvédelmi alkalmazotti
jogviszonya munkaviszonnyá,
b)
a hivatalvesztés fegyelmi büntetés szabályait kell megfelelően alkalmazni, ha a honvédelmi alkalmazott
honvédelmi alkalmazotti jogviszonya kormányzati szolgálati vagy közszolgálati jogviszonnyá
alakul át.
26. §

(1) Az áthelyezésben a két munkáltatónak egymással és a honvédelmi alkalmazottal kölcsönösen meg kell állapodnia.
(2) Az áthelyezés során meg kell állapodni a honvédelmi alkalmazott új munkakörében, munkahelyében,
illetményében és az áthelyezés időpontjában.
(3) Az áthelyezett honvédelmi alkalmazottnak az áthelyezést megelőző honvédelmi alkalmazotti jogviszonyát úgy kell
tekinteni, mintha azt új munkáltatójánál töltötte volna el.
(4) A honvédelmi szervezet fenntartója – törvény eltérő rendelkezése hiányában – az általa fenntartott, e törvény
hatálya alá tartozó honvédelmi szervezetek között kezdeményezheti az honvédelmi alkalmazott határozatlan
időre szóló áthelyezését. Erre rendkívül indokolt esetben, így különösen akkor kerülhet sor, ha annak a honvédelmi
szervezetnek, ahová az áthelyezés irányul, a feladatai – különösen a munka- és pihenőidő, illetve a rendes szabadság
kiadása szabályaira tekintettel – munkaszervezési eszközök alkalmazásával sem teljesíthetők.

27. §

(1) A határozott idejű honvédelmi alkalmazotti jogviszonyt a honvédelmi alkalmazott írásban indokolt lemondással
akkor szüntetheti meg, ha a lemondás indoka olyan ok, amely számára a honvédelmi alkalmazotti jogviszony
fenntartását lehetetlenné tenné vagy körülményeire tekintettel, aránytalan sérelemmel járna.
(2) A határozott idejű honvédelmi alkalmazotti jogviszonyt a 30. § (1) bekezdés a), b) és d) pontjában foglalt okok
alapján a honvédelmi szervezet azonnali hatállyal megszüntetheti, a honvédelmi alkalmazott részére azonban
egyévi, ha a határozott időből még hátralévő idő egy évnél rövidebb, a hátralévő időre jutó távolléti díját
köteles előre megfizetni. Ettől eltérően, ha a megszüntetésre a 30. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott,
a honvédelmi alkalmazott nem megfelelő munkavégzése vagy – nem egészségügyi okkal összefüggő –
alkalmatlansága miatt került sor, a honvédelmi alkalmazottat egyhavi távolléti díj illeti meg. Ha ekkor a határozott
időből még hátralévő idő egy hónapnál rövidebb, a honvédelmi szervezet a hátralévő időre járó távolléti díjat
köteles megfizetni.

28. §

(1) A honvédelmi alkalmazott a határozatlan idejű honvédelmi alkalmazotti jogviszonyt lemondással bármikor
megszüntetheti.
(2) Lemondás esetén a lemondási idő két hónap. Ezen időtartam egy részére vagy annak egészére a honvédelmi
szervezet mentesítheti a honvédelmi alkalmazottat a munkavégzés alól.

29. §

(1) Rendkívüli lemondással a honvédelmi alkalmazott a honvédelmi alkalmazotti jogviszonyát akkor szüntetheti meg,
ha a honvédelmi szervezet
a)
a honvédelmi alkalmazotti jogviszonyból eredő lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos
gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy
b)
olyan magatartást tanúsít, amely a honvédelmi alkalmazotti jogviszony fenntartását lehetetlenné teszi.
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(2) A rendkívüli lemondást indokolni kell. Az indokolásból a rendkívüli lemondás okának világosan ki kell tűnnie. Vita
esetén a rendkívüli lemondás indokának valóságát és okszerűségét a honvédelmi alkalmazottnak kell bizonyítania.
(3) A rendkívüli lemondás jogát az annak alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon
belül, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén
a büntetőeljárás megindítására nyitva álló elévülési idő alatt lehet gyakorolni.
(4) Rendkívüli lemondás esetén a honvédelmi szervezet a honvédelmi alkalmazott részére annyi időre járó távolléti díját
köteles kifizetni, amennyi felmentése esetén járna, továbbá a honvédelmi alkalmazotti jogviszony megszűnésének
időpontját a honvédelmi alkalmazottra irányadó felmentési idő figyelembevételével kell meghatározni.
A honvédelmi alkalmazott követelheti felmerült kárának megtérítését is.
(5) Rendkívüli lemondás esetén – e törvényben előírt kivételektől eltekintve – a lemondás szabályai nem
alkalmazhatók.
30. §

(1) A honvédelmi szervezet a honvédelmi alkalmazotti jogviszonyt – a 31–33. §-ban és a 37. §-ban foglalt korlátozással –
felmentéssel akkor szüntetheti meg, ha
a)
megszűnt a honvédelmi szervezetnek az a tevékenysége, amelyben a honvédelmi alkalmazottat
foglalkoztatták,
b)
az Országgyűlés, a Kormány, a költségvetési fejezetet irányító szerv vezetője döntése alapján a honvédelmi
szervezetnél létszámcsökkentést, illetve átszervezést kell végrehajtani, és emiatt a honvédelmi alkalmazott
további foglalkoztatására nincs lehetőség,
c)
a munkaköri feladatainak ellátására tartósan alkalmatlanná vált vagy munkáját nem végzi megfelelően,
d)
a honvédelmi alkalmazott legkésőbb a felmentési idő letöltésének napján nyugdíjasnak minősül [Mt. 294. §
(1) bekezdés g) pont].
(2) A honvédelmi szervezet a felmentést köteles megindokolni. Az indokolásból a felmentés okának világosan ki kell
tűnnie, és a honvédelmi szervezetnek kell bizonyítania, hogy a felmentés indoka valós és okszerű.
(3) Az (1) bekezdés a) és b) pontja esetén a munkáltatói jogkört gyakorló legkésőbb a felmentés közlésekor írásban
tájékoztatja az állami foglalkoztatási szervet a felmentéssel érintett honvédelmi alkalmazottak személyes adatairól,
utolsó munkaköréről, szakképzettségéről és illetményéről.
(4) A (3) bekezdésben foglalt tájékoztatási kötelezettség feltétele, hogy a felmentésre az (1) bekezdés a) pont vagy
b) pontjában meghatározott okból kerüljön sor és a felmentéssel érintett honvédelmi alkalmazottak létszáma
harminc napon belül
a)
húsz főnél kevesebb honvédelmi alkalmazott foglalkoztatása esetén legalább öt fő,
b)
húsznál több, száznál kevesebb honvédelmi alkalmazott foglalkoztatása esetén legalább tíz fő,
c)
száz vagy annál több, de háromszáznál kevesebb honvédelmi alkalmazott foglalkoztatása esetén legalább
a honvédelmi alkalmazottak tíz százaléka,
d)
háromszáz vagy annál több honvédelmi alkalmazott foglalkoztatása esetén legalább harminc fő.
(5) A (4) bekezdés alkalmazása szempontjából a hivatásos és szerződéses, a kormányzati szolgálati jogviszonyban,
a közalkalmazotti jogviszonyban, a honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban és a munkaviszonyban állók létszámát
össze kell számítani.
(6) Ha az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott alkalmatlanság a honvédelmi alkalmazott munkavégzésével vagy
magatartásával függ össze, a felmentés előtt lehetőséget kell adni számára a vele szemben felhozott kifogások elleni
védekezésre, kivéve, ha az eset összes körülményeiből következően ez a honvédelmi szervezettől nem várható el.
(7) A honvédelmi alkalmazotti jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha a társadalombiztosítási nyugellátásról
szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdésében foglalt feltételt legkésőbb a felmentési idő leteltekor teljesítő
honvédelmi alkalmazott kérelmezi.
(8) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdésében foglalt feltétel
megállapításához szükséges jogosultsági időt a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv határozatával kell igazolni.

31. §

(1) A 30. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetben, valamint, ha a 30. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt
alkalmatlanság egészségügyi ok következménye – feltéve, hogy a honvédelmi alkalmazott e törvény alkalmazása
szempontjából nem minősül nyugdíjasnak –, a honvédelmi szervezet a honvédelmi alkalmazottat írásban
tájékoztatja
a)
a honvédelmi szervezeten belül,
b)
a honvédelmi szervezet irányítása alatt álló másik honvédelmi szervezethez, illetve
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c)

a honvédelmi szervezet fenntartója által fenntartott más, e törvény hatálya alá tartozó honvédelmi
szervezethez
az iskolai végzettségének és szakképzettségének, szakképesítésének, továbbá – egészségügyi alkalmatlanság
esetén – egészségi állapotának megfelelő másik betöltetlen munkakör felajánlásának lehetőségéről. A honvédelmi
alkalmazott a tájékoztatás közlésétől számított két munkanapon belül írásban nyilatkozik a munkakör-felajánlási
lehetőség igénybevételéről. Ha a honvédelmi alkalmazott a határidő leteltéig a nyilatkozattételt elmulasztja, azt úgy
kell tekinteni, mintha a munkakör-felajánlási lehetőséget nem igényelte volna. A munkakör-felajánlási lehetőség
igénybevételekor a honvédelmi alkalmazotti jogviszony felmentéssel történő megszüntetésére csak akkor kerülhet
sor, ha az a)–c) pontban foglalt honvédelmi szervezetnél a honvédelmi alkalmazott az iskolai végzettségének és
szakképzettségének, szakképesítésének, továbbá – egészségügyi alkalmatlanság esetén – egészségi állapotának
megfelelő másik betöltetlen munkakör nincs, vagy ha a honvédelmi alkalmazott az ilyen munkakörbe történő
áthelyezéshez, illetve kinevezése módosításához nem járul hozzá.
(2) Ha a honvédelmi alkalmazott az (1) bekezdés szerint kéri betöltetlen munkakör felajánlását, a honvédelmi szervezet
a fenntartóját, illetve az (1) bekezdés b) pontja szerinti honvédelmi szervezetet köteles haladéktalanul megkeresni.
A megkeresés kizárólag az érintett honvédelmi alkalmazottnak az 1. melléklet szerinti honvédelmi alkalmazotti
alapnyilvántartás II–VII. pontjaiban foglalt adatait és az általa betöltött munkakör megnevezését tartalmazza.
(3) A honvédelmi szervezet fenntartója a 34. § szerinti nyilvántartás felhasználásával a megkereséstől számított
öt napon belül közvetlenül tájékoztatja a honvédelmi alkalmazott honvédelmi szervezetét azokról a betöltetlen
munkakörökről, amelyek az (1) bekezdés alapján a honvédelmi alkalmazott részére felajánlhatók.
(4) Az (1)–(3) bekezdést, továbbá a 33. § (1) bekezdés a) pontját, (2) bekezdés a) pontját és (3)–(4) bekezdését
megfelelően alkalmazni kell a honvédelmi szervezet jogutód nélküli megszűnésekor is azzal, hogy
a)
felmentésen a honvédelmi szervezet jogutód nélküli megszűnését kell érteni, és
b)
a 31. § és 33. § szerinti eljárást legalább a honvédelmi szervezet jogutód nélküli megszűnése előtt tíz nappal
be kell fejezni.
32. §

(1) A 30. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti létszámcsökkentést elrendelő döntés esetén nem szüntethető meg
felmentéssel azoknak az azonos munkakört betöltő, e törvény alkalmazásában nyugdíjasnak nem minősülő
honvédelmi alkalmazottnak a honvédelmi alkalmazotti jogviszonya, akik együttesen írásban, egy nyilatkozatba
foglaltan olyan tartalommal kérik kinevezésükben a munkaidő mértékének módosítását, hogy az a honvédelmi
szervezet által közölt, a honvédelmi alkalmazottak között kérelmük szerint elosztható napi vagy heti munkaidő
együttes mértékét nem haladja meg. A kérelmet az abban részes valamennyi honvédelmi alkalmazottnak alá kell
írnia, megjelölve a kinevezésében kikötendő munkaidő mértékét, amely napi négy óránál rövidebb nem lehet,
kivéve, ha a 33. § (1) bekezdés b) pontja alapján a honvédelmi szervezet erre lehetőséget ad. Több, a feltételeknek
megfelelő kérelem esetén a honvédelmi szervezet – a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően – mérlegelési
jogkörében dönt arról, hogy mely kérelem alapján módosítja az azt benyújtó honvédelmi alkalmazottak kinevezését.
(2) A honvédelmi szervezet köteles a kérelemben foglaltak szerint a kinevezést módosítani. Az illetmény összegét
– a felek honvédelmi alkalmazottra kedvezőbb megállapodásának hiányában – a kinevezés módosítását közvetlenül
megelőző illetmény alapulvételével, a rész- és a teljes munkaidő arányában kell megállapítani.

33. §

(1) A honvédelmi szervezet a 31. §-ban foglalt állásfelajánlás során a felmentés közlésének tervezett időpontja előtt
legalább tíz nappal köteles írásban tájékoztatni a honvédelmi alkalmazottat
a)
a 31. § (3) bekezdése szerinti felajánlható munkakörről (munkakörökről), továbbá
b)
a 32. § szerinti lehetőségről és a tervezett felmentéssel esetlegesen érintettek nevéről, munkakörük
megnevezéséről, továbbá a kinevezésmódosítással a honvédelmi alkalmazottak között elosztható munkaidő
mértékének felső határáról, illetve – döntése esetén – a napi négy óránál rövidebb munkaidő kikötésének
lehetőségéről.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást követő öt napon belül
a)
a honvédelmi alkalmazott írásban nyilatkozik a felajánlott munkakör elfogadásáról, illetve
b)
a 32. § (1) bekezdés szerinti kérelmet a honvédelmi szervezettel közölni kell.
(3) A munkakör elfogadása esetén a honvédelmi szervezet gondoskodik a kinevezés megfelelő módosításáról,
illetve kezdeményezi a honvédelmi alkalmazott áthelyezését. Ha felajánlható munkakör nincs vagy a honvédelmi
alkalmazott a felajánlott munkakört elutasította, ezt a felmentést tartalmazó iratban a honvédelmi szervezetnek fel
kell tüntetnie. A (2) bekezdés szerinti nyilatkozat elmaradását a munkakör elutasításának kell tekinteni.
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(4) A 31. §-ban foglaltak teljesítésével felajánlott munkakör elfogadását a kinevezés módosításához vagy
az áthelyezéshez történő honvédelmi alkalmazotti hozzájárulásnak kell tekinteni. A (2) bekezdés a) pontjában foglalt
nyilatkozat elmaradását a felajánlott munkakör elutasításának kell tekinteni.
34. §

(1) Az e törvény hatálya alá tartozó honvédelmi szervezet fenntartója elektronikus adatnyilvántartást vezet
a)
a honvédelmi szervezet, továbbá
b)
a saját szervezete e törvény hatálya alá tartozó
betöltetlen munkaköreiről, az ahhoz szükséges képesítési előírásokról és egészségügyi feltételeiről.
(2) A honvédelmi szervezet legkésőbb a honvédelmi alkalmazotti jogviszony megszűnésekor köteles tájékoztatni
a fenntartót a megszűnés következtében betöltetlenné váló munkakör
a)
megnevezéséről, továbbá
b)
a betöltéséhez szükséges iskolai végzettségről, szakképzettségről és szakképesítésről, illetve egészségügyi
alkalmassági feltételekről.

35. §		
Felmentés esetén a felmentési idő legkorábban az alábbiakban meghatározott tartam lejártát követő napon
kezdődik:
a)
a külföldön nemzetközi szervezetnél, vagy államközi egyezmény végrehajtásaként idegen állami, illetve
egyéb intézménynél munkára kötött megállapodás alapján, külföldön végzett munka,
b)
a tartósan külföldi szolgálatot teljesítő személy külföldre utazására tekintettel fizetés nélküli szabadságban
részesült házastársánál, élettársánál a fizetés nélküli szabadság,
c)
az ösztöndíjjal külföldi tanulmányútra kiküldött a tanulmányút és az esetleges előzetes tanfolyam, valamint
d)
a honvédelmi szervezet hozzájárulásával iskolai vagy iskolarendszeren kívüli képzésre tekintettel biztosított
munkavégzés alóli felmentés
tartama.
36. §		
A felmentési védelem fennállása szempontjából a felmentés közlésének időpontja az irányadó. Ettől eltérően
a)
a 31. § (1) bekezdésében foglalt munkakör-felajánlási lehetőség, illetve
b)
a 32. § (1) bekezdése szerinti kinevezés módosítási lehetőség esetén
az erről szóló tájékoztatás közlésének időpontja irányadó a felmentési védelem fennállása tekintetében.
37. §

(1) A honvédelmi alkalmazotti jogviszony csak különösen indokolt esetben szüntethető meg felmentéssel, ha
a)
a honvédelmi alkalmazott házastársa, élettársa nem rendelkezik önálló, legalább az országosan kötelező
legkisebb munkabérnek megfelelő jövedelemmel és legalább három eltartott gyermeke van, vagy
b)
a honvédelmi alkalmazott egyedülálló, eltartott gyermeke tizennyolc éves koráig.
(2) Ha a 31. § (1) bekezdése szerinti honvédelmi szervezetnél van olyan munkakör, amelynek ellátására
az (1) bekezdésben említett honvédelmi alkalmazott alkalmas, a honvédelmi alkalmazotti jogviszonyt mindaddig
nem lehet felmentéssel megszüntetni, amíg a honvédelmi alkalmazott ilyen munkahelyre áthelyezhető,
feltéve, hogy ezt elvállalja. Nem terheli ez a kötelezettség a honvédelmi szervezetet, ha a felmentés indoka
– az egészségügyi alkalmatlanság esetét kivéve – a 30. § (1) bekezdés c)–d) ponttján és (7) bekezdésén alapul.
A honvédelmi szervezet munkakör-felajánlásával kapcsolatban a 31. § és a 33. § szerint köteles eljárni.

38. §

(1) Felmentés esetén a felmentési idő legalább két hónap, de a nyolc hónapot nem haladhatja meg. Ettől eltérően, ha
a felmentés – az egészségügyi alkalmatlanság esetét kivéve – a 30. § (1) bekezdés c) pontján alapul, a felmentési idő
egy hónap.
(2) A két hónapos felmentési idő a honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban töltött
a)
öt év után egy hónappal,
b)
tíz év után két hónappal,
c)
tizenöt év után három hónappal,
d)
húsz év után négy hónappal,
e)
huszonöt év után öt hónappal,
f)
harminc év után hat hónappal
meghosszabbodik.
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(3) A honvédelmi szervezet legalább a felmentési idő felére köteles a honvédelmi alkalmazottat mentesíteni
a munkavégzés alól. A munkavégzés alól a honvédelmi alkalmazottat – a mentesítési idő legalább felének megfelelő
időtartamban – a kérelmének megfelelő időben és részletekben kell felmenteni.
39. §		
A honvédelmi alkalmazott a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés idejére járó távolléti díjra havonta egyenlő
részletekben jogosult.
40. §

(1) A honvédelmi szervezet a honvédelmi alkalmazotti jogviszonyt rendkívüli felmentéssel megszüntetheti, ha
a honvédelmi alkalmazott
a)
a honvédelmi alkalmazotti jogviszonyból eredő lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos
gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy
b)
olyan magatartást tanúsít, amely a honvédelmi alkalmazotti jogviszony fenntartását lehetetlenné teszi.
(2) A honvédelmi szervezet köteles a rendkívüli felmentést megindokolni. Az indokolásból a rendkívüli felmentés
okának világosan ki kell tűnnie. Vita esetén a rendkívüli felmentés indokának valóságát és okszerűségét
a honvédelmi szervezetnek kell bizonyítania.
(3) A rendkívüli felmentés jogát az annak alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon
belül, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén
a büntethetőség elévüléséig lehet gyakorolni.
(4) Rendkívüli felmentés esetén – az e törvényben meghatározott kivételektől eltekintve – a felmentés szabályai nem
alkalmazhatók.

41. §

(1) A honvédelmi szervezet a honvédelmi alkalmazotti jogviszony megszűnésekor a honvédelmi alkalmazott részére
honvédelmi alkalmazotti igazolást ad.
(2) A honvédelmi alkalmazotti igazolás tartalmazza
a)
a honvédelmi alkalmazott természetes személyi azonosító adatait (név, születési név, anyja neve, születési
hely, év, hónap, nap),
b)
a honvédelmi alkalmazott társadalombiztosítási azonosító jelét, a honvédelmi alkalmazott pénztártag által
választott magánnyugdíjpénztár megnevezését, címét, pénzforgalmi számlaszámát,
c)
a honvédelmi alkalmazott munkakörét,
d)
a honvédelmi szervezetnél honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban töltött idő tartamát,
e)
a 16. § (8) bekezdés a)–c) pontjában meghatározottakat és a szülési szabadság időtartamát,
f)
minden olyan, a honvédelmi alkalmazotti jogviszony megszűnésének évében munkában nem töltött időt,
amely alatt a honvédelmi alkalmazott illetményben részesült,
g)
a honvédelmi alkalmazott illetményéből jogerős határozat vagy jogszabály alapján levonandó tartozást,
illetve ennek jogosultját, vagy pedig azt, hogy a honvédelmi alkalmazott illetményét tartozás nem terheli,
h)
a jubileumi jutalom kifizetését és ennek időpontját,
i)
a honvédelmi alkalmazott 42. § (7) bekezdésében meghatározott, emelt összegű végkielégítésben való
részesülését, továbbá
j)
a honvédelmi alkalmazotti jogviszony megszűnésének módját.

42. §

(1) Végkielégítés illeti meg a honvédelmi alkalmazottat, ha honvédelmi alkalmazotti jogviszonya
a)
felmentés,
b)
rendkívüli lemondás,
c)
a honvédelmi szervezet jogutód nélküli megszűnése következtében vagy
d)
a (3) bekezdés szerint szűnik meg.
(2) Nem jogosult végkielégítésre a honvédelmi alkalmazott, ha felmentésére – az egészségügyi okot kivéve – tartós
alkalmatlansága vagy nem megfelelő munkavégzése miatt került sor. Nem jár továbbá végkielégítés a honvédelmi
alkalmazottnak, ha
a)
legkésőbb a honvédelmi alkalmazotti jogviszony megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül
[Mt. 294. § (1) bekezdés g) pont],
b)
felmentésére a 30. § (7) bekezdése alapján kerül sor,
c)
honvédelmi alkalmazotti jogviszonya a 22. § (7) bekezdése vagy a 25. § (9) bekezdése szerint alakult át.
(3) Ha a honvédelmi alkalmazottal ugyanazon honvédelmi szervezet legalább két alkalommal határozott időre szóló
honvédelmi alkalmazotti jogviszonyt létesít, és a korábbi honvédelmi alkalmazotti jogviszony megszűnése,
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(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
(9)

valamint az újabb honvédelmi alkalmazotti jogviszony létesítésének időpontja között hat hónapnál hosszabb idő
nem telt el, a honvédelmi alkalmazott végkielégítésre jogosult, feltéve, hogy honvédelmi alkalmazotti jogviszonya
a 27. § (2) bekezdés szerinti eljárásban, a 30. § (1) bekezdés a) pont vagy b) pontjában foglalt okok alapján kerül
megszüntetésre, vagy a 31. § (1) bekezdés a) pontja szerint szűnik meg. Kettőnél több határozott idejű honvédelmi
alkalmazotti jogviszony esetén a hat hónapnál hosszabb megszakítás előtt fennállt jogviszonyok időtartamát
nem lehet figyelembe venni. A végkielégítésre való jogosultság megállapításakor a (6) bekezdést kell alkalmazni
azzal, hogy az e bekezdés szerinti jogcímen megszűnt vagy megszüntetett határozott idejű jogviszonyok
időtartamát kell összeszámítani. Ha az első mondatban szereplő okokra alapított megszüntetés vagy megszűnés
alapján a honvédelmi alkalmazott végkielégítésre vált jogosulttá, az azonos felek közötti újabb határozott idejű
kinevezés esetén a végkielégítésre való jogosultság megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni azon honvédelmi
alkalmazotti jogviszonyok időtartamát, amelyekre tekintettel a korábbi végkielégítés kifizetése megtörtént.
A végkielégítésre való jogosultság feltétele, hogy a honvédelmi alkalmazott legalább a (6) bekezdés a) pontjában
meghatározott időtartamú honvédelmi alkalmazott jogviszonnyal rendelkezzen. A honvédelmi alkalmazott
végkielégítésre való jogosultságának megállapításánál – az áthelyezést kivéve – nem lehet beszámítani
a korábbi honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban töltött időt. A végkielégítésre való jogosultság szempontjából
emellett figyelmen kívül kell hagyni a 16. § (8) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott időtartamot is, kivéve
a hozzátartozó, valamint a tizennégy éven aluli gyermek gondozása, ápolása céljából, továbbá a tizenkét éven aluli
gyermek betegsége esetén az otthoni ápolás érdekében igénybe vett fizetés nélküli szabadság időtartamát.
A végkielégítésre való jogosultság megállapításánál figyelembe kell venni
a)
jogutódlás esetén a jogelődnél,
b)
a honvédelmi szervezet egészének vagy egy részének átadása esetén az átadó honvédelmi szervezetnél
munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban vagy honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban töltött
időt is [23. § (5) bekezdés].
A honvédelmi alkalmazott végkielégítésének mértéke, ha a honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban töltött idő
legalább
a)
három év: egyhavi,
b)
öt év: kettőhavi,
c)
nyolc év: háromhavi,
d)
tíz év: négyhavi,
e)
tizenhárom év: öthavi,
f)
tizenhat év: hathavi,
g)
húsz év: nyolchavi,
h)
huszonöt év: kilenchavi
i)
harminc év: tízhavi
távolléti díjnak megfelelő összeg.
A végkielégítés a (6) bekezdésben meghatározott mértéke négyhavi távolléti díj összegével emelkedik, ha
a honvédelmi alkalmazott honvédelmi alkalmazotti jogviszonya az öregségi nyugdíjra [Mt. 294. § (1) bekezdés
g) pont ga) alpont] való jogosultság megszerzését megelőző öt éven belül szűnik meg. Nem illeti meg az emelt
összegű végkielégítés a honvédelmi alkalmazottat, ha valamelyik jogcímen korábban már emelt összegű
végkielégítésben részesült.
A végkielégítés mértéke a (6)–(7) bekezdésben foglaltak kétszeresének megfelelő összeg, ha a honvédelmi
alkalmazotti jogviszony rendkívüli lemondás folytán szűnt meg.
A végkielégítés összegének a felére jogosult a honvédelmi alkalmazott, ha felmentésére vagy honvédelmi
alkalmazotti jogviszonyának a 21. § (1) bekezdés c) pontja szerinti megszűnésére azért került sor, mert a honvédelmi
szervezet által felajánlott, a 31. § szerinti munkakörbe helyezéséhez szükséges kinevezés módosításához, illetve
áthelyezéséhez nem járult hozzá vagy a felajánlott megfelelő munkakör elfogadásáról nem nyilatkozott, kivéve, ha
a hozzájárulását alapos indokkal tagadta meg, így különösen, ha
a)
a felajánlott illetmény összege kevesebb a korábbi illetménye nyolcvan százalékánál,
b)
teljes munkaidőre szóló kinevezés esetén hat óránál rövidebb részmunkaidőben történő foglalkoztatást,
illetve hat óránál rövidebb részmunkaidő esetén teljes munkaidőben történő foglalkoztatást ajánlanak fel,
és utóbbi esetben a munkaidő mértékének növekedése a honvédelmi alkalmazott személyes, illetve családi
körülményeire figyelemmel aránytalan sérelemmel járna,
c)
a korábbi határozatlan idejű helyett határozott idejű honvédelmi alkalmazotti jogviszonyt ajánlanak fel, vagy
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d)

(10)
(11)
(12)
(13)

43. §

az új munkahely és a lakóhely között – tömegközlekedési eszközzel – történő oda- és visszautazás ideje
naponta a két órát, illetve tíz éven aluli gyermeket nevelő honvédelmi alkalmazott esetében a másfél
órát meghaladja, kivéve, ha az utazási idő mértéke honvédelmi alkalmazotti jogviszonyában az említett
időtartamot elérte.
A (9) bekezdés a) pontjának alkalmazásakor a felajánlott illetmény a honvédelmi alkalmazott fizetési osztálya és
fokozata szerinti garantált illetménye mértékénél nem lehet alacsonyabb összegű.
Ha a honvédelmi alkalmazotti jogviszony felmentés következtében szűnik meg, a végkielégítést a honvédelmi
szervezet a felmentési idő utolsó napján köteles a honvédelmi alkalmazott részére kifizetni.
A végkielégítést a honvédelmi szervezet költségére a honvédelmi alkalmazott tartózkodási helyére történő
megküldéssel vagy az általa megjelölt fizetési számlára történő átutalással kell teljesíteni.
Ha a honvédelmi alkalmazott a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés ideje alatt bármely költségvetési
szervvel vagy költségvetési szerv legalább többségi befolyása alatt álló bármely gazdálkodó szervezettel teljes vagy
részmunkaidős jogviszonyt létesít,
a)
ezt a tényt korábbi honvédelmi szervezetének haladéktalanul köteles írásban bejelenteni,
b)
a felmentési időből hátralevő idő tekintetében távolléti díjra nem jogosult,
c)
végkielégítésre nem jogosult, azonban új jogviszonyában a végkielégítés alapjául szolgáló időszak számítása
során a felmentéssel megszüntetett jogviszony alapján végkielégítésre jogosító idejét is számításba kell
venni.

(1) A honvédelmi alkalmazotti jogviszony tekintetében az Mt.-nek a munkaviszony megszűnéséről és megszüntetéséről
szóló rendelkezései (X. fejezet) közül a 63–64. §, 65. § (1)–(2) bekezdés, 66. § (1)–(3) és (8)–(9) bekezdés, a 69–79. § és
a 85. § nem alkalmazható.
(2) A létszámcsökkentést eredményező döntést megelőzően a miniszter a 7. § szerinti érdekegyeztető fórumban
– az érdekegyeztetésben részt vevő felekkel – tárgyalást kezdeményez.
(3) A honvédelmi alkalmazotti jogviszony tekintetében az Mt. 83. §-át azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
a honvédelmi alkalmazott kérelmére – az Mt. 82. § (1) bekezdésében meghatározott jogkövetkezményen
túlmenően – a bíróság a honvédelmi alkalmazotti jogviszonyt abban az esetben is helyreállítja, ha a honvédelmi
szervezet, vagy annak fenntartója megsérti a felmentési korlátozásokra vonatkozó rendelkezéseket [29–31. §, 35. §].

8. A munkavégzés
44. §

(1) A honvédelmi szervezet biztosítja a honvédelmi alkalmazott munkakörével összefüggő, rendszeres képzésben,
illetve továbbképzésben való részvételét.
(2) Amennyiben a honvédelmi alkalmazott nem vesz részt a munkakörével összefüggő, rendszeres képzésben,
továbbképzésben, vagy nem teljesíti azt, nem sorolható magasabb fizetési fokozatba annak teljesítéséig.
(3) A honvédelmi alkalmazott a munkaköri feladatait a honvédelmi alkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályoknak,
az egyéb szakmai szabályoknak és szokásoknak, valamint a honvédelmi szervezet utasításainak megfelelően,
a közérdek figyelembevételével látja el. A honvédelmi alkalmazott köteles a honvédelmi szervezetet tájékoztatni
arról, ha vele szemben közvádra üldözendő bűntett megalapozott gyanúját közölték. A kötelezett a honvédelmi
szervezetet erről a megalapozott gyanú közlését követő tizenöt napon belül köteles írásban tájékoztatni,
e határidő elmulasztása esetén a honvédelmi alkalmazott igazolással élhet. Igazolásnak nincs helye akkor,
ha a büntetőeljárásról a honvédelmi szervezet tudomást szerzett. Ha a honvédelmi alkalmazott tájékoztatási
kötelezettségének önhibáján kívül nem tud eleget tenni, ez esetben a határidőt az akadály elhárultát követő naptól
kell számítani.
(4) Ha a honvédelmi alkalmazott a (2) bekezdésben foglalt tájékoztatási kötelezettségét nem teljesíti és mulasztása
miatt igazolással nem élt, de a honvédelmi szervezet tudomására jut, hogy a honvédelmi alkalmazott ellen közvádra
üldözendő bűntett miatt büntetőeljárás indult és a megalapozott gyanú közlése is megtörtént, a honvédelmi
szervezet megvizsgálja a 21. § (2) bekezdésében foglalt munkáltatói intézkedések alkalmazhatóságát.
(5) A honvédelmi szervezet tartósan magas színvonalú munkavégzés vagy kiemelkedő munkateljesítmény esetén
a)
a „B”, „C” vagy „D” fizetési osztályba besorolt honvédelmi alkalmazottnak munkatársi, illetve főmunkatársi,
b)
az „E”, „F”, „G”, „H”, „I” vagy „J” fizetési osztályba besorolt honvédelmi alkalmazottnak tanácsosi, illetve
főtanácsosi
címet adományozhat.
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(6) Miniszteri rendelet a (4) bekezdésben foglaltakon kívül egyéb címeket is alapíthat és megállapíthatja
az adományozás feltételeit.
45. §

(1) A honvédelmi alkalmazottat
a)
vezetőként a vezetői megbízást követő második év elteltével, valamint a magasabb vezetői vagy vezetői
megbízás lejárta előtt legalább három hónappal,
b)
a várakozási idő 62. § (3) bekezdés szerinti csökkentése előtt, kivéve, ha a várakozási idő csökkentése
kötelező,
c)
a 67. § (1)–(5) bekezdés szerinti garantáltnál magasabb összegű illetmény megállapítása előtt,
d)
a 67. § (9) bekezdés szerinti esetben, illetve
e)
kérésére, legkorábban honvédelmi alkalmazotti jogviszonyának keletkezését, illetve a korábbi minősítését
követő három évet követően, illetve honvédelmi alkalmazotti jogviszonyának megszűnése esetén,
f)
címadományozást megelőzően, illetve
g)
gyakornoki ideje alatt a 16. § (15) bekezdésében foglalt esetben
minősíteni kell.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően, a honvédelmi szervezet mérlegelési jogkörében eljárva is minősítheti
a honvédelmi alkalmazottat.
(3) Nem kerülhet sor a honvédelmi alkalmazott minősítésére – az (1) bekezdés e) pontban és a (2) bekezdésben
foglaltak kivételével –, ha korábbi minősítésének, illetve a honvédelmi alkalmazotti jogviszonya létesítésének
időpontjától tizenkét hónap nem telt el. Ez esetben a korábbi minősítés eredményét kell irányadónak tekinteni.
(4) A minősítés célja a honvédelmi alkalmazott munkaköri feladatai ellátásának megítélése, az ezt befolyásoló
ismeretek, képességek, személyi tulajdonságok értékelése, továbbá a szakmai fejlődés elősegítése.
(5) A minősítés a munkáltatói jogkört gyakorló feladata.
(6) A minősítés a honvédelmi alkalmazott azonosításához szükséges személyes adatain túl csak a munkakör
betöltésével kapcsolatos tényeket és a ténymegállapításokon alapuló értékelést tartalmazhat. A minősített
alkalmasságának megítélését a minősítő írásban indokolni köteles.
(7) A honvédelmi alkalmazottal minősítését ismertetni kell, és annak egy példányát az ismertetésekor a honvédelmi
alkalmazottnak át kell adni. A megismerés tényét a honvédelmi alkalmazott a minősítésen aláírásával igazolja,
továbbá feltüntetheti esetleges észrevételeit is.
(8) A minősítési lap egy példányát a honvédelmi alkalmazotti alapnyilvántartás tartalmazza.
(9) A honvédelmi alkalmazott a minősítés hibás vagy valótlan ténymegállapításának, személyiségi jogát sértő
megállapításának megsemmisítését a minősítés közlésétől számított harminc napon belül a bíróságtól kérheti.

46. §

(1) A honvédelmi alkalmazott nem létesíthet munkavégzésre irányuló további jogviszonyt, ha az a honvédelmi
alkalmazotti jogviszonya alapján betöltött munkakörével összeférhetetlen.
(2) A magasabb vezető, vezető, továbbá a pénzügyi kötelezettségvállalásra jogosult honvédelmi alkalmazott
munkakörével, vezető megbízásával összeférhetetlen
a)
ha hozzátartozójával [Mt. 294. § (1) bekezdés b) pont] irányítási (felügyeleti), ellenőrzési vagy elszámolási
kapcsolatba kerülne,
b)
a honvédelmi szervezetével azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, illetve a honvédelmi
szervezettel rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdasági társaságban betöltött vezető
tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagság.
(3) A (2) bekezdés az egészségügyi szolgáltatónál létesített honvédelmi alkalmazotti jogviszonyhoz kapcsolódó
munkakörre, magasabb vezetői, vezetői megbízásra nem alkalmazható.

47. §		
A honvédelmi szervezet a vele honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban álló honvédelmi alkalmazottal munkaköri
feladatai ellátására munkavégzésre irányuló további jogviszonyt nem létesíthet.
48. §

(1) Ha a honvédelmi alkalmazott munkaideje a honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban és a munkavégzésre irányuló
további jogviszonyban – részben vagy egészben – azonos időtartamra esik, a munkavégzésre irányuló további
jogviszony csak a honvédelmi szervezet előzetes írásbeli hozzájárulásával létesíthető.
(2) A hozzájárulás megtagadásával szemben munkaügyi jogvita nem kezdeményezhető.
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49. §		
A 46–48. §-ban foglaltakon túlmenően a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál összeférhetetlen a munkavégzésre
irányuló további jogviszony létesítése, ha
a)
a munkavégzés a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat jogszabályban előírt tevékenysége eredményességét
veszélyezteti,
b)
a munkavégzés a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat tevékenységi körébe is tartozik, vagy ha
a munkavégzésre a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálattal gazdasági vagy egyéb elszámolási kapcsolatban
álló munkáltatónál kerül sor,
c)
a munkavégzés veszélyezteti a honvédelmi alkalmazott munkaköri kötelezettségének teljesítését.
50. §

(1) A honvédelmi alkalmazott a munkaidejét nem érintő további munkavégzésre irányuló jogviszony létesítését
– a tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, a jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység, a közérdekű
önkéntes tevékenység, valamint az állami projektértékelői jogviszony kivételével – köteles a honvédelmi
szervezetnek előzetesen írásban bejelenteni, amely összeférhetetlenség esetén a további jogviszony létesítését
írásban megtiltja.
(2) A honvédelmi szervezetnek a munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítését megtiltó intézkedése ellen
munkaügyi jogvita kezdeményezhető.
(3) Ha a honvédelmi szervezet az összeférhetetlenségről nem az (1) bekezdés szerinti bejelentés alapján szerez
tudomást, a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül írásban felszólítja a honvédelmi alkalmazottat
az összeférhetetlenség megszüntetésére.
(4) Ha a honvédelmi alkalmazott az (1) bekezdés szerinti tiltás vagy a (3) bekezdés szerinti felszólítás kézhezvételét
követő harminc napon belül az összeférhetetlenséget nem szünteti meg, a honvédelmi szervezet a honvédelmi
alkalmazotti jogviszonyt azonnali hatállyal megszünteti.
(5) Az (1)–(4) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni a további jogviszony létesítésének megtiltására, illetve a már
fennálló összeférhetetlenség jogkövetkezményeire vonatkozóan akkor is, ha az összeférhetetlenség a 46. §, valamint
a 49. § alapján áll fenn.

51. §

(1) A honvédelmi alkalmazotti jogviszony tekintetében az Mt.-nek a munkaszerződés teljesítésére vonatkozó
rendelkezései (VIII. fejezet) közül az 57. § nem alkalmazható.
(2) Az Mt. 53. §-a alapján más munkáltatónál történő munkavégzésre akkor kerülhet sor, ha ez alapján a honvédelmi
alkalmazott az e törvény vagy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, az állami tisztviselőkről
szóló törvény vagy a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál végez munkát.
(3) Az Mt. 53. § (2) bekezdésétől a honvédelmi alkalmazottak tekintetében a felek írásbeli megállapodás alapján
eltérhetnek.
(4) A honvédelmi alkalmazottak tekintetében miniszteri rendelet a honvédelmi feladatok ellátásával összefüggésben,
az Mt. 143. és 144. §-a szerinti pótlék helyett napi átalány illetménypótlékot is megállapíthat.
(5) Az Mt. 55. § (1) bekezdése szerinti eseteken túl a honvédelmi alkalmazott a honvédelmi szervezet engedélye alapján
is mentesülhet a munkavégzési kötelezettség teljesítése alól. A mentesítés miatt kiesett munkaidő az Mt. 115. §
(2) bekezdése alkalmazásában munkában töltött időnek minősül, és ezen időtartamra a honvédelmi alkalmazott
az Mt. 146. § (2) bekezdésétől eltérően távolléti díjra jogosult.
(6) A Hvt. 36. § (1) bekezdés h) pontja vagy (2) bekezdés a) pontja szerinti feladat-végrehajtásban, valamint
az egészségügyről szóló törvény szerinti egészségügyi válsághelyzet kezelésében személyesen részt vevő
honvédelmi alkalmazott által a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet, a katasztrófa elleni védekezés,
az egészségügyi válsághelyzet vagy a honvédelmi válsághelyzet időtartama alatt teljesített munkavégzés
tekintetében a felek az Mt. 99. § (2) bekezdés b) pontjától, 109. § (1) bekezdésétől és 135. § (3) bekezdésétől írásbeli
megállapodással eltérhetnek, azzal, hogy a megállapodás alapján teljesített munkaidő
a)
nem vehető figyelembe a rendkívüli munkaidő éves felső korlátja szempontjából,
b)
időtartamát a más munkaköri feladatokhoz kapcsolódó rendkívüli munkavégzéstől elkülönítve tartja nyilván
a munkáltató, és
c)
időtartama a rendes munkaidőn és a más munkaköri feladatokhoz kapcsolódó rendkívüli munkaidőn felül
naptári évenként legfeljebb 832 óra lehet.
(7) A Hvt. 36. § (1) bekezdés h) pontja vagy (2) bekezdés a) pontja szerinti feladat-végrehajtásban, valamint
az egészségügyről szóló törvény szerinti egészségügyi válsághelyzet kezelésében személyesen részt vevő
honvédelmi alkalmazott által a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet, a katasztrófa elleni védekezés,
az egészségügyi válsághelyzet vagy a honvédelmi válsághelyzet időtartama alatti munkavégzés tekintetében
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az Mt. 56. § (1) bekezdésétől eltérően miniszteri rendelet határozza meg a vétkes kötelezettségszegés esetén
alkalmazható hátrányos jogkövetkezményeket.

9. A munkaidő és pihenőidő
52. §		
A munka jellegétől függően miniszteri rendelet meghatározhatja a teljes munkaidőből kötelezően a munkahelyen
töltendő idő tartamát, továbbá az ezen időtartam alatti munkavégzés egyes sajátos szabályait.
53. §		
A honvédelmi alkalmazottat
a)
az „A”, „B”, „C” és „D” fizetési osztályban évi húsz munkanap,
b)
az „E’’, „F’’, „G’’, „H’’, „I’’, „J’’ fizetési osztályban említett munkakör betöltése esetén évi huszonegy munkanap
alapszabadság illeti meg.
54. §

(1) A honvédelmi alkalmazottnak a fizetési fokozatával egyenlő számú munkanap pótszabadság jár. Az 1. fizetési
fokozatban a honvédelmi alkalmazottat e címen pótszabadság nem illeti meg.
(2) A magasabb vezető megbízású honvédelmi alkalmazottat évi tíz munkanap, a vezető megbízásút évi öt munkanap
pótszabadság illeti meg.
(3) A föld alatt állandó jelleggel dolgozó, illetve az ionizáló sugárzásnak kitett munkahelyen naponta legalább három
órát töltő honvédelmi alkalmazottat évenként öt munkanap pótszabadság illeti meg. Ha a honvédelmi alkalmazott
ilyen munkahelyen legalább öt évet eltöltött, évenként tíz munkanap pótszabadságra jogosult.
(4) A jogszabályban meghatározott egészségkárosító kockázatok között munkahelyen eltöltött napi munkaidőtől
függetlenül a (3) bekezdésben meghatározott pótszabadság megilleti azt a honvédelmi alkalmazottat is, akit
rendszeresen kettős egészségkárosító kockázatnak kitett munkakörben foglalkoztatnak, feltéve, hogy az egyik
kockázat nem ionizáló sugárzással függ össze.

55. §		
Az apának gyermeke születése esetén, legkésőbb a születést követő második hónap végéig öt, ikergyermekek
születése esetén hét munkanap pótszabadság jár, amelyet kérésének megfelelő időpontban kell kiadni. A szabadság
akkor is jár, ha a gyermek halva születik vagy meghal.
56. §		
A férjnek és a feleségnek a házasságkötést követően öt munkanap pótszabadság jár, feltéve, hogy legalább az egyik
házastárs első házasságát kötötte. Ezt a pótszabadságot az igénybe vevő kérésének megfelelően a házasságkötés
napját követő 365 napon belül kell kiadni.
57. §

(1) A pótszabadság a honvédelmi alkalmazottat alapszabadságán felül – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivételekkel –
egyszerre többféle jogcímen is megilleti.
(2) A fizetési fokozathoz kapcsolódó [54. § (1) bekezdés] és a munkakör [54. § (3) bekezdése] alapján járó pótszabadság
közül a magasabb mértékű pótszabadság jár.
(3) A munkakör és a beosztás [54. § (2) bekezdése] alapján járó pótszabadság közül a magasabb mértékű pótszabadság
jár.

58. §

(1) A honvédelmi alkalmazottnak – kérelmére – a külszolgálat időtartamára fizetés nélküli szabadságot kell
engedélyezni, ha a honvédelmi alkalmazott házastársa, élettársa külszolgálatot teljesít.
(2) A honvédelmi szervezet – ha a kutatónak a kutatás-fejlesztési munka eredménye hasznosításában érdekelt
vállalkozásnál történő munkavégzéshez e törvény szerint előzetesen hozzájárult – a kutatóval kötött megállapodás
alapján a kutató számára a megállapodásban meghatározott időtartamra fizetés nélküli szabadságot engedélyez.
(3) Az (1) és (2) bekezdés, valamint az Mt. 128–132. §-án túl a honvédelmi alkalmazott kérelmére – méltányolható egyéb
egyéni indokból – a munkáltatói jogkört gyakorló fizetés nélküli szabadságot engedélyezhet.

59. §

(1) A szabadságot az esedékesség évében kell kiadni.
(2) Ha erre a honvédelmi szervezet kivételesen fontos érdeke vagy a működését közvetlenül és súlyosan érintő ok miatt
nincs lehetőség, úgy azt a következő év június 30-ig, a honvédelmi alkalmazott betegsége vagy a személyét érintő
más elháríthatatlan akadály esetén az akadályoztatás megszűnésétől számított harminc napon belül kell kiadni, ha
az esedékesség éve letelt.
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(3) A munkáltatói jogkört gyakorló a honvédelmi szervezet kivételesen fontos érdeke vagy a működését közvetlenül és
súlyosan érintő ok esetén a honvédelmi alkalmazott szabadság kiadásának közölt időpontját módosíthatja, illetve
a honvédelmi alkalmazott már megkezdett szabadságát megszakíthatja.
(4) A honvédelmi alkalmazott szabadság kiadására vonatkozó igénye a honvédelmi alkalmazotti jogviszony fennállása
alatt nem évül el. A szabadság megváltásával kapcsolatos igény elévülése a honvédelmi alkalmazotti jogviszony
megszűnésének napján kezdődik.
60. §

(1) A honvédelmi alkalmazotti jogviszony tekintetében
a)
az Mt. munka- és pihenőidőről szóló rendelkezései (XI. Fejezet) közül a 92. § (4) bekezdése, a 116–117. §,
a 118. § (4) bekezdése, a 119. § (2) bekezdése, a 123. § (1)–(6) bekezdése és a 135. § (4)–(6) bekezdése nem
alkalmazható,
b)
miniszteri rendelet – ágazati, szakmai sajátosságokra tekintettel – az Mt. 86. § (3) bekezdés a) pontjától
a honvédelmi alkalmazott javára eltérhet.
(2) A honvédelmi alkalmazotti jogviszony tekintetében
a)
az Mt. 95. § (2) bekezdés c) pontjában és (3) bekezdés c) pontjában foglalt, a munkáltató 79. § (1) bekezdése
szerinti azonnali hatályú felmondásán
aa)
a munkáltató általi próbaidő alatti azonnali hatályú megszüntetést, valamint
ab)
a 27. § (2) bekezdése szerinti – ide nem értve a honvédelmi alkalmazott szakmai alkalmatlanságával
vagy nem megfelelő munkavégzésével indokolt – azonnali hatályú megszüntetést,
b)
az Mt. 95. § (2) bekezdés d) pontjában és (3) bekezdés d) pontjában foglalt, a munkáltató működésével
összefüggő okkal indokolt felmondásán a 30. § (1) bekezdés a) vagy b) pontjával indokolt felmentést,
c)
az Mt. 95. § (4) bekezdés d) pontjában foglalt, a munkáltatónak a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos
magatartásával, valamint e) pontjában foglalt, nem egészségi okkal összefüggő képességével indokolt
felmondásán a 27. § (2) bekezdés és a 30. § (1) bekezdés c) pontja szerinti, a honvédelmi alkalmazott tartós
szakmai alkalmatlanságával vagy nem megfelelő munkavégzésével indokolt azonnali hatályú megszüntetést
vagy felmentést
kell érteni.
(3) Az Mt. 95. § (4) bekezdését alkalmazni kell a 30. § (7) bekezdése szerinti felmentés esetén is.
(4) A munkáltató a felek naptári évre kötött írásbeli megállapodása alapján
a)
az 54. § (1) bekezdés szerinti, a fizetési fokozat alapján, és
b)
az 54. § (2) bekezdés szerinti, a magasabb vezetői vagy vezetői megbízás alapján
megállapított pótszabadságot az esedékesség évét követő év végéig adja ki.
(5) A honvédelmi alkalmazotti jogviszony tekintetében az Mt. 298. § (7) bekezdése nem alkalmazható.

10. A honvédelmi alkalmazottak előmeneteli és illetményrendszere
61. §		
E törvény biztosítja a honvédelmi alkalmazott számára a honvédelmi alkalmazotti pályán való előmenetel
lehetőségét.
62. §

(1) A honvédelmi alkalmazotti munkakörök az ellátásukhoz jogszabályban előírt iskolai végzettség, illetve állam által
elismert szakképesítés, szakképzettség, doktori cím, tudományos fokozat, valamint akadémiai tagság alapján fizetési
osztályokba tagozódnak:
a)
az „A” fizetési osztályba
aa)
a legfeljebb alapfokú iskolai végzettséghez kötött munkakör,
ab)
az alapfokú iskolai végzettséget nem igénylő szakképesítéshez kötött munkakör,
b)
a „B” fizetési osztályba az alapfokú iskolai végzettséget igénylő szakképesítéshez kötött munkakör,
c)
a „C” fizetési osztályba
ca)
a „B” fizetési osztály szerinti szakképesítésre épülő szakképesítéshez kötött munkakör,
cb)
a középfokú végzettséget igénylő szakképesítéshez kötött munkakör,
cc)
az érettségi végzettséghez kötött munkakör,
d)
a „D” fizetési osztályba
da)
a „C” fizetési osztály cb) pontja szerinti szakképesítésre épülő szakképesítéshez kötött munkakör,
db)
az érettségi végzettséget igénylő szakképesítéshez kötött munkakör,
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e)

(2)

(3)
(4)

(5)

az „E” fizetési osztályba
ea)
az egyetemi, főiskolai végzettséget nem tanúsító felsőfokú szakképesítéshez, felsőoktatási
szakképzésben szerzett szakképzettséghez kötött munkakör,
eb)
az érettségi végzettséghez kötött akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképesítéshez kötött
munkakör,
f)
az „F” fizetési osztályba a főiskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez kötött munkakör,
g)
a „G” fizetési osztályba a főiskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez és a munkakör
betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgát vagy jogszabályban azzal egyenértékűnek elismert vizsgát
igazoló oklevélhez kötött munkakör,
h)
a „H” fizetési osztályba
ha)
az egyetemi végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez kötött munkakör,
hb)
a főiskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez kötött munkakör és ehhez
az oklevélhez kapcsolódó tudományos fokozat,
i)
az „I” fizetési osztályba
ia)
az egyetemi végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez és a munkakör betöltéséhez
jogszabályban előírt szakvizsgát vagy jogszabályban azzal egyenértékűnek elismert vizsgát igazoló
oklevélhez kötött munkakör,
ib)
az egyetemi végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez kötött munkakör és 1984.
szeptember 1-je előtt doktori cselekmény alapján szerzett egyetemi doktori cím, vagy egyetemi
végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevél és 1984. szeptember 1-je után szerzett egyetemi
tudományos fokozat (dr.univ.),
j)
a „J” fizetési osztályba
ja)
az egyetemi végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez kötött munkakör és
a felsőoktatásról szóló törvény szerinti tudományos fokozat,
jb)
a Magyar Tudományos Akadémia hazai rendes és levelező tagsága, az akadémiai doktori cím.
Az (1) bekezdés szerint iskolai végzettséget, illetve szakképesítést, szakképzettséget a köznevelési, a szakképzési
és a felsőoktatási törvényekben használt fogalmakkal azonosan kell értelmezni. Ennek során a részszakképesítés
és a szakképesítés-elágazás is szakképesítésnek, a szakképesítés-ráépülés pedig szakképesítésre épülő
szakképesítésnek tekintendő.
Az Országos Képzési Jegyzék szerinti emelt szintű szakképesítést az (1) bekezdés, valamint a 64. § (2) bekezdésének
alkalmazásakor felsőfokú szakképesítésnek, a középszintű szakképesítést középfokú szakképesítésnek kell tekinteni.
Azon szakképesítés esetében, ahol a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye a szakképzésben való
részvétel feltételeként az iskolai végzettség megléte helyett a bemeneti kompetenciák meglétét is elfogadja,
a szakképesítéssel rendelkező személyt a besorolás szempontjából minden esetben úgy kell tekinteni, mintha
rendelkezne az előírt iskolai végzettséggel is.
Miniszteri rendelet rendelkezhet az (1) és (3) bekezdésben foglaltak alól indokolt esetben lehetséges felmentésről.
A felmentéssel egyidejűleg elő kell írni a szükséges iskolai végzettség, illetve szakképesítés, szakképzettség
legfeljebb öt éven belüli megszerzését. Nem számítható be az ötéves határidőbe mindazon időtartam, amelyet
a gyakornoki időnél figyelmen kívül kell hagyni. A felmentés időtartamának eredménytelen eltelte esetén
a honvédelmi alkalmazotti jogviszony a törvény erejénél fogva megszűnik.

63. §		
A fizetési osztályok fizetési fokozatokra tagozódnak. Az egyes fizetési osztályok tizenhét fizetési fokozatot
tartalmaznak.
64. §

(1) A honvédelmi alkalmazott fizetési osztályát (besorolását) – a 62. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével –
az ellátandó munkakör betöltésére előírt annak a legmagasabb iskolai végzettségnek, illetve szakképesítésnek,
szakképzettségnek, doktori címnek, tudományos fokozatnak alapján kell meghatározni, amellyel a honvédelmi
alkalmazott rendelkezik.
(2) A művészeti területen foglalkoztatottak esetében az „F” fizetési osztály helyett a „G” fizetési osztályba, a „H” fizetési
osztály helyett az „I” fizetési osztályba kell besorolni azt a honvédelmi alkalmazottat, aki a Kossuth-díjról
és a Széchenyi-díjról szóló törvény vagy a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint
állami kitüntetéseiről szóló törvény, a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes
Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja-díjjal vagy a kultúráért felelős miniszter által jogszabály alapján
adományozható művészeti díjjal rendelkezik. E rendelkezést kell alkalmazni a korábban hatályos jogszabályok
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alapján Kossuth-díjban vagy állami díjban, illetve a jelenleg hatályos jogszabályokban szereplőkkel azonos
elnevezésű művészeti díjban vagy kitüntető címben részesült, művészeti területen foglalkoztatott honvédelmi
alkalmazottak besorolásánál is.
(3) Nem érinti a 62. § (1) bekezdése szerinti besorolást, ha a munkakör ellátásához az iskolai végzettségen, illetve
szakképesítésen, szakképzettségen, doktori címen, tudományos fokozaton, valamint akadémiai tagságon túl egyéb
más képesítés is szükséges.
65. §

(1) A honvédelmi alkalmazott fizetési fokozatát honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján kell
megállapítani.
(2) A fizetési fokozat megállapításánál a honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban töltött idő számítására a 83. §-ban
foglaltakat kell alkalmazni.
(3) A honvédelmi alkalmazotti jogviszony létesítésekor a fizetési fokozat megállapításánál a várakozási időnek a 66. §
(3)–(5) bekezdése alapján megelőzőleg történt csökkentését is figyelembe lehet venni.

66. §

(1) A honvédelmi alkalmazott a honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján háromévenként eggyel
magasabb fizetési fokozatba lép. A honvédelmi alkalmazottat a tárgyév első napján kell a magasabb fizetési
fokozatba besorolni. A magasabb fizetési fokozat elérésével a hároméves várakozási idő újra kezdődik.
(2) A fizetési fokozatok közötti várakozási időbe nem számítható be mindazon időtartam, amelyet a 42. §
(4) bekezdésének harmadik mondata alapján a végkielégítésre való jogosultság tekintetében figyelmen kívül kell
hagyni.
(3) A honvédelmi alkalmazott várakozási ideje tartósan magas színvonalú munkavégzése esetén csökkenthető.
A tartósan magas színvonalú munkavégzés megállapításához kiválóan alkalmas vagy alkalmas eredményű
minősítés szükséges. A várakozási időt csökkenteni kell, ha a honvédelmi alkalmazott miniszteri vagy állami
kitüntetésben részesült.
(4) A várakozási idő csökkentésének mértéke fizetési fokozatonként nem haladhatja meg az egy évet.
(5) A várakozási idő csökkentése esetén az annak megfelelő időpontban a honvédelmi alkalmazott eggyel magasabb
fizetési fokozatba lép.

67. §

(1) A fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény garantált összegét, valamint a növekvő számú fizetési
fokozatokhoz tartozó – az első fizetési fokozat garantált illetményére épülő – legkisebb szorzószámokat miniszteri
rendelet határozza meg. Ez az összeg és a szorzószámok nem lehetnek alacsonyabbak, mint a közalkalmazotti
jogviszony tekintetében az éves költségvetési törvényben meghatározott, a fizetési osztályok első fizetési
fokozatához tartozó illetmény garantált összege, valamint a növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó – az első
fizetési fokozat garantált illetményére épülő – legkisebb szorzószámok.
(2) Ha a honvédelmi alkalmazottnak a munkaköre ellátásához a besorolás alapjául szolgáló iskolai végzettség, illetve
szakképesítés, szakképzettség mellett a kinevezésében feltüntetett további szakképesítésre, szakképzettségre
vagy azzal jogszabályban egyenértékűnek elismert képesítésre is szükség van, és azzal a honvédelmi alkalmazott
rendelkezik, az (1) bekezdés szerint járó garantált illetménye
a)
egy további szakképesítés esetén legalább öt százalékkal,
b)
kettő vagy több további szakképesítés esetén legalább nyolc százalékkal növekszik.
(3) A (2) bekezdés szerinti illetménynövekedés feltétele, hogy a honvédelmi alkalmazott a további szakképesítését
munkaidejének legalább tíz százalékában hasznosítja.
(4) A (2) bekezdés szerinti illetménynövekedés mértéke a „H”, „I” vagy „J” fizetési osztályba besorolt honvédelmi
alkalmazott által megszerzett
a)
egy további szakképesítés esetén legalább hét százalék,
b)
kettő vagy több további szakképesítés esetén legalább tíz százalék.
(5) Azokban az esetekben, ahol a további szakképesítés hasznosításának mértéke előre nem határozható meg,
az illetménynövekedés feltételeit miniszteri rendelet állapítja meg.
(6) További szakképesítésként a honvédelmi alkalmazott besorolásánál alapul vettel azonos képzettségi szinten szerzett
szakképesítést, szakképzettséget lehet figyelembe venni.
(7) A (6) bekezdés alkalmazása során a képzettségi szintek a következők:
a)
alsó képzettségi szint az „A” fizetési osztályban meghatározott iskolai végzettség, illetve szakképesítés,
b)
közép képzettségi szint a „B”, „C” és „D” fizetési osztályokban meghatározott iskolai végzettség, illetve
szakképesítés,
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c)
(8)

(9)

(10)

(11)
(12)

68. §

felső képzettségi szint a „E”, „F”, „G”, „H”, „I” és „J” fizetési osztályokban meghatározott iskolai végzettség, illetve
szakképesítés, szakképzettség.
Az (1)–(6) bekezdésben foglaltak alkalmazásával meghatározott illetménynél (garantált illetmény) magasabb
összegű illetmény akkor állapítható meg, ha a honvédelmi alkalmazott kiválóan alkalmas vagy alkalmas minősítést
kapott.
A (8) bekezdéstől eltérően, a honvédelmi alkalmazotti jogviszony létesítésekor a garantált illetménynél magasabb
összegű illetmény megállapítható, azzal, hogy – az egy évet meg nem haladó időtartamú határozott idejű
honvédelmi alkalmazotti jogviszony kivételével – egy év elteltével a honvédelmi alkalmazottat minősíteni kell.
Ha ekkor a honvédelmi alkalmazott alkalmatlan vagy kevéssé alkalmas minősítést kapott, illetményét – e törvény
erejénél fogva a besorolása szerinti – garantált mértékre kell csökkenteni.
A honvédelmi alkalmazottat garantált illetményként legalább
a)
a kötelező legkisebb munkabérnek,
b)
középfokú vagy magasabb iskolai végzettséget, illetve középfokú vagy magasabb szakképzettséget igénylő
munkakör betöltése esetén a garantált bérminimumnak
megfelelő összeg illeti meg.
A garantált illetmény összegét a kerekítés általános szabályai szerint száz forintra kerekítve kell megállapítani, azzal,
hogy a kerekítésre egy alkalommal, a garantált illetmény végösszegének megállapítása során kerül sor.
A (2)–(5) bekezdés szerinti illetményrész azon időszak alatt illeti meg a honvédelmi alkalmazottat, amely alatt
a további szakképesítést alkalmazza. Ha a (2)–(5) bekezdés szerinti további szakképesítések alkalmazásának
időtartama egybefüggően nem éri el az egy hónapot, akkor a (2)–(5) bekezdés szerinti illetményrész nem állapítható
meg.

(1) A honvédelmi alkalmazott a fizetési fokozata alapján járó illetményén felül gazdálkodási illetménykiegészítésben
részesülhet.
(2) A honvédelmi szervezet határozza meg, hogy a gazdálkodás eredményének mely hányadát és milyen feltételek
szerint fordítja gazdálkodási illetménykiegészítésre.
(3) A honvédelmi szervezet, ha az elért teljesítménytől függően térítésben részesül, annak meghatározott hányadát
gazdálkodási illetménykiegészítésre fordíthatja jogszabályban foglaltak szerint. Ebben az esetben a honvédelmi
alkalmazottal külön megállapodásban kell meghatározni a részére járó gazdálkodási illetménykiegészítés feltételeit
és mértékét.

69. §		
Az e törvényben megállapított feltételek mellett a honvédelmi alkalmazott a 70–74. § szerinti illetménypótlékra
jogosult. A 70–74. § szerinti illetménypótlék számításának alapja (a továbbiakban: pótlékalap) a mindenkori éves
költségvetési törvény által a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti illetménypótlék számításaként
megállapított összeg.
70. §

(1) A megbízott vezetőt vezetői pótlék illeti meg.
(2) A pótlék mértéke
a)
magasabb vezető megbízással rendelkező honvédelmi alkalmazott esetén a pótlékalap száz-ötszáz százaléka,
b)
vezető megbízással rendelkező honvédelmi alkalmazott esetén a pótlékalap száz-kétszázötven százaléka.
(3) A pótlék munkakörönkénti mértékét a (2) bekezdésben foglalt keretek között miniszteri rendelet állapítja meg.

71. §

(1) A főtanácsost, a főmunkatársat, a tanácsost, valamint a munkatársat címpótlék illeti meg.
(2) A pótlék mértéke
a)
munkatársi cím esetén a pótlékalap huszonöt százaléka,
b)
tanácsosi cím esetén a pótlékalap ötven százaléka,
c)
főmunkatársi cím esetén a pótlékalap hetvenöt százaléka,
d)
főtanácsosi cím esetén a pótlékalap száz százaléka.
(3) Miniszteri rendelet által alapított cím esetén a pótlék mértéke nem haladhatja meg a pótlékalap száz százalékát.
(4) Ha a honvédelmi alkalmazott vezetői és címpótlékra is jogosult, részére a vezetői pótlék jár.

72. §

(1) A honvédelmi alkalmazott illetménypótlékra jogosult, ha
a)
foglalkoztatására munkaideje legalább felében jogszabályban meghatározott egészségkárosító kockázatok
között kerül sor, vagy
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b)

a védelem csak egyéni védőeszköz olyan állandó vagy tartós használatával valósítható meg, amely
a honvédelmi alkalmazott számára fokozott megterhelést jelent.
(2) A pótlékra jogosító munkaköröket a honvédelmi szervezet állapítja meg.
(3) A pótlék mértéke a pótlékalap száz százaléka.
73. §

(1) Idegennyelv-tudási pótlékra jogosult a honvédelmi alkalmazott, ha olyan munkakört tölt be, amelyben a magyar
nyelv mellett meghatározott idegen nyelv rendszeres használata indokolt.
(2) Az idegennyelv-tudási pótlékra jogosító idegen nyelveket és munkaköröket a munkáltatói jogkört gyakorló állapítja
meg.
(3) A pótlék megállapításának további feltétele, hogy a meghatározott idegen nyelvből a honvédelmi alkalmazott
állami nyelvvizsga eredményes letételét igazoló bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű igazolással rendelkezzék.
(4) Nem fizethető idegennyelv-tudási pótlék a nyelvtanári, tolmácsi, valamint a fordítói (revizor-fordítói) munkakörben
foglalkoztatott honvédelmi alkalmazottnak a munkaköre ellátásához szükséges idegen nyelv használata alapján.
(5) A pótlék mértéke
a)
középfokú nyelvvizsga esetén a pótlékalap ötven százaléka,
b)
felsőfokú nyelvvizsga esetén a pótlékalap száz százaléka.

74. §

(1) Miniszteri rendelet a 69–73. § rendelkezéseiben foglaltakon túl szakmai sajátosságokra tekintettel további
illetménypótlékot állapíthat meg, ha ezt a munkakörbe tartozó, valamely, az általánostól eltérő munkafeltétel
indokolja.
(2) Miniszteri rendelet a honvédelmi alkalmazottnak az e törvényben megállapított mértéknél magasabb pótlékot is
megállapíthat.

75. §

(1) A honvédelmi alkalmazott számára miniszteri rendeletben foglaltak szerint honvédelmi illetménykiegészítés jár.
Az illetménykiegészítés összege az illetménykiegészítés alapösszege és a miniszteri rendeletben meghatározott
szorzószám szorzata, amit száz forintra kerekítve kell megállapítani.
(2) Az illetménykiegészítés alapösszege 39.200 Ft.

76. §

(1) A munkáltató jogkört gyakorló a honvédelmi alkalmazottat a meghatározott munkateljesítmény eléréséért, illetve
átmeneti többletfeladatok – ide nem értve kinevezéstől eltérő foglalkoztatást – teljesítéséért a megállapított
személyi juttatások előirányzatán belül egyszeri vagy meghatározott időre szóló, havi rendszerességgel fizetett
keresetkiegészítésben részesítheti.
(2) A keresetkiegészítés feltételeit miniszteri rendelet állapítja meg.
(3) A kiemelkedő, illetve tartósan jó munkát végző honvédelmi alkalmazottat a munkáltatói jogkört gyakorló
jutalomban részesítheti. Naptári évenként a jutalom összege nem haladhatja meg a kifizetés esedékessége
időpontjában a honvédelmi alkalmazott kinevezés szerinti havi illetményének hatszorosát.

77. §		
A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti célfeladat végrehajtásában a közszolgálati tisztviselőkről szóló
törvényben és végrehajtására kiadott rendeletben foglalt feltételekkel és korlátozásokkal a honvédelmi alkalmazott
is részt vehet, és a kormánytisztviselőkkel azonos feltételek szerint a célfeladat eredményes végrehajtásáért
céljuttatásra jogosult.
78. §

(1) A honvédelmi alkalmazottnak a (2) bekezdésben meghatározott időközönként és mértékben jubileumi jutalom jár.
(2) A jubileumi jutalom:
a)
huszonöt év honvédelmi alkalmazotti jogviszony esetén kéthavi,
b)
harminc év honvédelmi alkalmazotti jogviszony esetén háromhavi,
c)
harmincöt év honvédelmi alkalmazotti jogviszony esetén öthavi,
d)
negyven év honvédelmi alkalmazotti jogviszony esetén héthavi,
e)
negyven évet követően minden öt év honvédelmi alkalmazotti jogviszony esetén héthavi
illetményének megfelelő összeg.
(3) Miniszteri rendeletben meghatározott esetekben a (2) bekezdés alapján a jubileumi jutalom alapjául szolgáló
illetmény összegébe a 70–75. § szerinti pótlékot is be kell számítani.
(4) Ha a honvédelmi alkalmazotti jogviszonya a 30. § (1) bekezdés d) pontja alapján szűnik meg, részére a megszűnés
évében esedékessé váló jubileumi jutalmat az utolsó munkában töltött napon ki kell fizetni.
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79. §

(1) Az állam készfizető kezességet vállal a honvédelmi alkalmazott által a lakás építéséhez, vásárlásához hitelintézettől
igényelt állami kamattámogatású kölcsön összegének a hitel fedezetéül szolgáló, hitelcél szerinti lakásingatlan
hitelbiztosítéki értékének hatvan százalékát meghaladó részére, legfeljebb e hitelbiztosítéki érték száz százalékáig.
(2) Az állam készfizető kezességet az (1) bekezdésben foglaltakon túl annál a honvédelmi alkalmazottnál vállalhat, aki:
a)
határozatlan időre létesített honvédelmi alkalmazotti jogviszonyt,
b)
a 83. § figyelembe vételével legalább hároméves honvédelmi alkalmazott jogviszonnyal rendelkezik,
c)
felmentési vagy lemondási idejét nem tölti,
d)
nem áll – a magánvádas vagy pótmagánvádas eljárás kivételével – büntetőeljárás hatálya alatt,
e)
az (1) bekezdés szerinti kezességvállalással biztosított hitelrészt a hitelintézetnek kiegyenlítette, illetve a vele
közös háztartásban élő házas vagy élettárs – az igénylés időpontjában – állami kezességvállalással biztosított
lakáscélú hitel törlesztésére nem kötelezett, és
f)
a kölcsönt nyújtó hitelintézet belső szabályai szerint – saját, illetve adóstársa jövedelmi helyzetét is
figyelembe véve – a kölcsön teljes összegére vonatkozóan hitelképesnek bizonyul.
(3) A (2) bekezdés a)–c) pontjaiban foglalt feltételek teljesülését, valamint a kezességvállalás alapjául szolgáló
honvédelmi alkalmazotti jogviszony fennállását a munkáltatói jogkört gyakorló igazolja.
(4) A (2) bekezdés d) pontjában foglalt feltétel teljesülését a honvédelmi alkalmazott hatósági bizonyítvánnyal igazolja,
a (2) bekezdés e) pontjában foglalt feltétel teljesüléséről a honvédelmi alkalmazott a kölcsönt nyújtó hitelintézetnek
nyilatkozik.
(5) A honvédelmi alkalmazott a munkáltatói jogkört gyakorlónak köteles bejelenteni a hitelszerződés megkötését
követő öt munkanapon belül
a)
a hitelszerződést kötő pénzintézet nevét, címét,
b)
az állami kezességvállalással biztosított hitel nagyságát, és
c)
a hitel lejártának időpontját.
(6) Az (5) bekezdés szerinti adatokban bekövetkezett változásokról a honvédelmi alkalmazott haladéktalanul köteles
tájékoztatni a munkáltatói jogkört gyakorlót.
(7) Ha a honvédelmi alkalmazott honvédelmi alkalmazotti jogviszonya a 21. § (2) bekezdés a) pont, c) vagy g) pontja,
illetve (3) bekezdése alapján szűnik meg, a még fennálló állami kezesség után a központi költségvetés javára
– a hitelintézet útján – egyszeri kezességvállalási díjat kell fizetnie. A kezességvállalási díj mértéke a kezességgel
biztosított kötelezettség összegének két százaléka.
(8) A munkáltatói jogkört gyakorló a honvédelmi alkalmazott honvédelmi alkalmazotti jogviszonyának (7) bekezdés
szerinti megszűnése esetén erről nyolc napon belül értesíti a honvédelmi alkalmazott által az (5) bekezdés alapján
bejelentett hitelintézetet.
(9) A hitelintézet megállapítja, és nyolc napon belül írásban közli a honvédelmi alkalmazottal a (7) bekezdés
szerint megfizetendő kezességvállalási díj összegét, amelyet a honvédelmi alkalmazott a hitelintézeti értesítés
kézhezvételétől számított harminc napon belül a folyósító hitelintézet részére megfizet.
(10) Ha a honvédelmi alkalmazott a (7) bekezdés szerinti fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a hitelintézet
erről, valamint a honvédelmi alkalmazott adatairól nyolc napon belül értesíti az állami adóhatóságot.
(11) A hitelintézet a negyedévet követő hónap tizenötödik napjáig tájékoztatja a kincstárt a honvédelmi alkalmazottnak
nyújtott kölcsönök állami kezességvállalással érintett részének negyedév végén fennálló állományáról, valamint
e kölcsönök számáról. Az adatgyűjtés és adatszolgáltatás egyedi azonosításra alkalmatlan módon történhet.
(12) Ha az állam a készfizető kezességvállalás alapján a honvédelmi alkalmazott helyett a kezességvállalással biztosított
– a hitelintézetnek meg nem térülő – összeget kifizette, illetve a (7) bekezdés szerinti egyszeri kezességvállalási díj
megfizetését a honvédelmi alkalmazott elmulasztotta, akkor a honvédelmi alkalmazott ezen tartozásai a magyar
állammal szembeni köztartozásnak minősülnek, amelyet az állami adóhatóság adók módjára hajt be.

80. §

(1) Miniszteri rendelet előírhatja a munka jellegére tekintettel biztosítandó munka- vagy formaruha-juttatást.
(2) A munka- és formaruha juttatásra jogosító munkaköröket, az egyes ruhafajtákat, a juttatási időket, valamint
a juttatás egyéb feltételeit miniszteri rendelet alapján a munkáltatói jogkört gyakorló állapítja meg.
(3) A juttatási idő eltelte után a munka-, illetve formaruha a honvédelmi alkalmazott tulajdonába kerül. Ha
a honvédelmi alkalmazotti jogviszony a juttatási idő letelte előtt megszűnik, miniszteri rendelet rendelkezései
irányadóak a visszaszolgáltatás vagy a honvédelmi alkalmazott részéről történő megváltás tekintetében.
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81. §

(1) A honvédelmi alkalmazottat a 61–80. § és a (2) bekezdés alapján megillető juttatások kifizetése a honvédelmi
alkalmazott által meghatározott fizetési számlára történő átutalással, fizetési számla hiányában pénzforgalmi
számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján történik.
(2) A fizetési számlához kapcsolódóan a honvédelmi alkalmazott részére legfeljebb havonta a központi költségvetésről
szóló törvényben meghatározott mértékű bankszámla-hozzájárulás adható.
(3) A honvédelmi szervezet viseli az illetmény fizetési számlára történő átutalásának vagy készpénzben történő
kifizetésének a költségét.
(4) Az (1)–(3) bekezdésben foglaltaktól a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat személyi állományába tartozó
honvédelmi alkalmazottak tekintetében el lehet térni.

82. §

(1) A honvédelmi alkalmazotti jogviszony tekintetében az Mt. munkabérre vonatkozó rendelkezései (XII. fejezet) közül
a 136. § (1)–(2) bekezdés, a 137–138. §, a 145. §, a 150. §, a 151. § (5) bekezdés, a 156. § (1) bekezdésének b) pontja,
a 157. § (2) bekezdés, a 159. § és a 165. § nem alkalmazható.
(2) Az Mt. 148–149. §-át, valamint 151. § (1)–(4) bekezdését és 152. §-át azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
a távolléti díj megállapításakor a 69–74. § szerinti illetménypótlékot, a 76. § (1) bekezdése szerinti havi
rendszerességgel fizetett keresetkiegészítést, valamint a honvédelmi alkalmazott honvédelmi illetménykiegészítést
is figyelembe kell venni.
(3) A távolléti díj megállapításakor a 69–74. § szerinti illetménypótlékok közül azokat, amelyek a honvédelmi
alkalmazottat a munkavégzés esetén
a)
folyamatosan megilletik, az Mt. 149. §-ának megfelelően, az alapbérre,
b)
folyamatosan nem illetik meg, az Mt. 151. § (4) bekezdésének megfelelően, a bérpótlékra
vonatkozó szabályok szerint kell figyelembe venni.
(4) A távolléti díj megállapításakor a 76. § (1) bekezdés szerinti, havi rendszerességgel fizetett keresetkiegészítést és
a honvédelmi illetménykiegészítést a (3) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint kell figyelembe venni.

11. A honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban töltött idő számítása
83. §

(1) E törvény alkalmazásakor honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni
a)
a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban,
közalkalmazotti jogviszonyban, valamint ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban eltöltött időt,
b)
a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, kormányzati
szolgálati jogviszonyban, közszolgálati jogviszonyban, valamint ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban
töltött időt,
c)
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint 2010. július 6. és 2012. február 29.
között a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Ktjv.) hatálya alá
tartozó szervnél munkaviszonyban, kormánytisztviselői jogviszonyban, valamint ösztöndíjas foglalkoztatási
jogviszonyban töltött időt,
d)
a honvédek jogállásról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) szerinti szolgálati viszonyban töltött
időt, kivéve az önkéntes tartalékos szolgálati viszony rendelkezésre állási időszakát, valamint a tisztjelölti és
altisztjelölti szolgálati viszonyban eltöltött időt,
e)
a d) ponttól eltérő szolgálati jogviszony időtartamát,
f)
a bíróságnál és ügyészségnél szolgálati viszonyban, munkaviszonyban,
g)
a hivatásos nevelőszülői jogviszonyban és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban,
h)
a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban,
köztisztviselői jogviszonyban, közszolgálati jogviszonyban, valamint ösztöndíjas foglalkoztatási
jogviszonyban,
i)
az állami vezetői szolgálati jogviszonyban,
j)
az állami tisztviselőkről szóló törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál állami szolgálati jogviszonyban,
ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban, illetve munkaviszonyban
töltött időt.
(2) A honvédelmi alkalmazott fizetési fokozatának megállapításánál az (1) bekezdésen túlmenően figyelembe kell venni
a)
a munkaviszonynak, illetve közalkalmazotti jogviszonynak azt az időtartamát, amely alatt a honvédelmi
alkalmazott a honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban betöltendő munkaköréhez szükséges iskolai
végzettséggel vagy képesítéssel rendelkezett,
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b)
az 1992. július 1-jét megelőzően fennállt munkaviszony teljes időtartamát,
c)
a sor- vagy tartalékos katonai szolgálatban, illetve a polgári szolgálatban, valamint
d)
az (1) bekezdés g) pontja alá nem tartozó foglalkoztatónál ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban
eltöltött időt.
(3) A (2) bekezdéstől eltérően a honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban töltött idő számításakor figyelmen kívül
kell hagyni a sor- vagy tartalékos katonai szolgálatnak, illetve a polgári szolgálatnak azt a tartamát, amely e §
rendelkezése szerint egyébként honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősül.
(4) Ha a honvédelmi alkalmazotti jogviszony megállapításakor azonos időtartamra több jogviszony vehető figyelembe,
közülük erre az időre csak egy jogviszony számítható be.
(5) Ha a honvédelmi alkalmazott a honvédelmi alkalmazotti jogviszonya megszűnését vagy megszüntetését
követő 30 napon belül újabb honvédelmi alkalmazotti jogviszonyt létesít, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyát
folyamatosnak kell tekinteni.

IV. FEJEZET
A HONVÉDELMI ALKALMAZOTTI JOGVISZONYRA VONATKOZÓ SAJÁTOS ELŐÍRÁSOK
12. A véleménynyilvánítási szabadság korlátozása
84. §		
A honvédelmi alkalmazott
a)
párt nevében vagy érdekében közszereplést nem vállalhat,
b)
a kapott utasítást nem bírálhatja, kivéve, ha annak végrehajtásával bűncselekményt követne el,
c)
a szervezeti rendet és a fegyelmet sértő nyilatkozatot nem tehet,
d)
a sajtónyilvánosság igénybevételével hivatalos eljárásban magánvéleményt nem nyilváníthat,
e)
nem állíthat elő, nem terjeszthet, nem tehet közzé, nem jelentethet meg, és nem hozhat nyilvánosságra
a Magyar Honvédség szervezeti rendjét és fegyelmét veszélyeztető sajtóterméket, ilyen tartalmú kiadványt,
plakátot, hirdetményt, emblémát, más szöveges vagy képi adatot.

13. A gyülekezési jog korlátozása
85. §		
A honvédelmi alkalmazott nem vehet részt olyan rendezvényen, amely
a)
a Magyar Honvédségben ellátott feladat, szervezeti rend és fegyelem ellen irányul, vagy azt bírálja,
b)
a Magyar Honvédség iránti közbizalom megingatására alkalmas vagy
c)
a Magyar Honvédség feladataival ellentétes célra irányul.
86. §		
A honvédelmi alkalmazott nem csatlakozhat és nem lehet tagja olyan szervezetnek, amelynek tevékenysége
a Magyar Honvédség feladataival ellentétes.

14. A szabad mozgás és a tartózkodási hely szabad megválasztása jogának korlátozása
87. §

(1) A honvédelmi alkalmazott tartózkodási helyéről a feladatellátás helyére miniszteri rendeletben meghatározottak
szerint visszarendelhető. A visszarendelésről a munkáltatói jogkört gyakorló dönt. A visszarendelésre csak
különösen indokolt esetben kerülhet sor akkor, ha az a feladatellátási kötelezettség alóli mentesülés vagy a kiadott
szabadság kezdő időpontjának módosítását vagy időtartamának megszakítását eredményezi. Nem rendelhető
vissza a honvédelmi alkalmazott, ha a visszarendelés számára a feladat végrehajtásával arányban nem álló jog- vagy
érdeksérelmet okozna.
(2) A visszarendelés következtében feladatellátással töltött időt miniszteri rendeletben meghatározottak szerint
szabadidővel, díjazással vagy a szabadság ismételt kiadásával kell ellentételezni.
(3) A honvédelmi alkalmazott köteles külföldre utazását miniszteri rendeletben meghatározott módon a munkáltatói
jogkört gyakorlónak bejelenteni.
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V. FEJEZET
A HONVÉDELMI ALKALMAZOTT ÉS A HONVÉDELMI SZERVEZET KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE
88. §

(1) A magasabb vezető a vezetői tevékenységének keretében gondatlanul okozott kárért teljes mértékben felel.
(2) A magasabb vezető, ha a honvédelmi alkalmazotti jogviszonyát jogellenesen szüntette meg hat havi távolléti díjával
felel.

89. §		
A honvédelmi alkalmazotti jogviszony tekintetében az Mt.-nek a munkáltató és a munkavállaló kártérítési
felelősségére szóló rendelkezései (XIII. és XIV. fejezet) közül a 178. § és a 191. § nem alkalmazható.

VI. FEJEZET
A HONVÉDELMI ALKALMAZOTT NYILVÁNTARTÁS
90. §

(1) A honvédelmi szervezet a honvédelmi alkalmazottról az 1. mellékletben meghatározott adatkörre kiterjedő
nyilvántartást vezet (a továbbiakban: honvédelmi alkalmazotti alapnyilvántartás). Az 1. mellékletben nem szereplő
körben – törvény eltérő rendelkezésének hiányában – adatszerzés nem végezhető, ilyen adatot nyilvántartani nem
lehet.
(2) A honvédelmi alkalmazotti alapnyilvántartás adatai közül a honvédelmi szervezet megnevezése közérdekű
adat, a honvédelmi alkalmazott neve, továbbá a besorolására vonatkozó adat közérdekből nyilvános adat, ezeket
az adatokat a honvédelmi alkalmazott előzetes tudta és beleegyezése nélkül nyilvánosságra lehet hozni.

91. §

(1) A honvédelmi szervezet honvédelmi alkalmazotti alapnyilvántartási rendszere törvény felhatalmazásának
hiányában – a katonai nyilvántartásban történő kezelés kivételével – más adatrendszerrel nem kapcsolható össze.
(2) A honvédelmi alkalmazotti alapnyilvántartásból statisztikai célra csak személyazonosításra alkalmatlan módon
szolgáltatható adat.

92. §		
A honvédelmi alkalmazotti alapnyilvántartásba – az érintetten kívül – a következők jogosultak betekinteni, illetve
abból adatot átvenni a rájuk vonatkozó jogszabályban meghatározott feladataik ellátása céljából:
a)
a honvédelmi alkalmazott felettese,
b)
a minősítést végző vezető,
c)
feladatkörének keretei között a törvényességi ellenőrzést végző vagy törvényességi felügyeletet gyakorló
szerv,
d)
munkaügyi, polgári jogi, közigazgatási per kapcsán a bíróság,
e)
a honvédelmi alkalmazott ellen indult büntetőeljárásban a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság,
f)
a személyzeti, munkaügyi és illetmény-számfejtési feladatokat ellátó szerv e feladattal megbízott munkatársa
feladatkörén belül, és
g)
az adóhatóság, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv és az egészségbiztosítási szerv, az üzemi baleseteket
kivizsgáló szerv és a munkavédelmi szerv.

VII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
15. Felhatalmazó rendelkezések
93. §		
Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg
1.
a munkáltatói jogkörök gyakorlására jogosultak körét és hatáskörüket,
2.
a honvédelmi alkalmazottal betölthető munkaköröket, a munkakörhöz kapcsolódó fizetési osztályokat,
a munkakör betöltéséhez szükséges képesítési és más többletkövetelményeket, továbbá a munkakör
betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgával egyenértékűnek elismert vizsgát igazoló oklevelek körét,
3.
a honvédelmi alkalmazottak fizetési osztályának első fizetési fokozatához tartozó illetmény garantált
összegét, valamint a növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó – az első fizetési fokozat garantált
illetményére épülő – legkisebb szorzószámokat,
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.

az egyes pótlékok mértékét, a honvédelmi illetménykiegészítés mértékét, a keresetkiegészítés feltételeit,
a gyakornoki idővel kapcsolatosan a honvédelmi szervezet alaptevékenységébe tartozó munkaköröket,
a magasabb vezető, valamint a vezető megbízás körét, továbbá ezek e törvényben meghatározottakon
túlmenő feltételeit,
a magasabb vezető, illetve vezető megbízással rendelkező honvédelmi alkalmazott vezetői pótlékának
mértékét,
munkakörönként azt a szakmai gyakorlatot, amelynek megléte esetén a 15. § (1) bekezdése szerinti
próbaidőt nem lehet megállapítani,
a gyakornoki idő kikötése alól mentes munkaköröket,
a gyakornoki követelmények honvédelmi ágazati szakmai tartalmát,
azokat a munkaköröket, illetve munkakörönként – a kinevezéshez szükséges iskolai végzettséggel,
szakképesítéssel, illetve szakképzettséggel egyenértékű – azon iskolai végzettséget, szakképesítést,
illetve szakképzettséget, amellyel a honvédelmi alkalmazott által korábban ellátott, a 16. § (3) bekezdés
szerinti jogviszony tartamát a szakmai gyakorlat idejébe be kell számítani, valamint az iskolai végzettség,
szakképesítés, illetve szakképzettség alóli mentesülés szabályait,
a minősítési szempontokat, illetve az egyes munkakörökben foglalkoztatott honvédelmi alkalmazott
minősítésénél kizárt szempontokat,
munkakörönként a napi munkaidőből kötelezően a munkahelyen töltendő időt, továbbá az ezen időtartam
alatti munkavégzés egyes sajátos szabályait,
a honvédelmi alkalmazottnak adományozható címeket, az adományozás feltételeit és a hozzájuk
kapcsolódó címpótlékot,
a honvédelmi alkalmazottak illetményének folyósítására, illetve jutalmazására vonatkozó részletes
szabályokat,
az 51. § (7) bekezdése szerinti hátrányos jogkövetkezményeket,
a honvédelmi alkalmazottaknak és hozzátartozóiknak nyújtható juttatások, költségtérítések, kedvezmények,
támogatások, természetbeni ellátás fajtáit, mértékét, a jogosultság feltételeit, az azokban való részesítés,
a megállapítás, a kifizetés, az elszámolás, a visszatérítés és – visszatérítési kötelezettség esetén – az elengedés
részletes rendjét,
a honvédelmi alkalmazottak és hozzátartozóik üdültetésének rendjét,
a munka- és formaruha juttatásra jogosító munkaköröket, az egyes ruhafajtákat, a juttatási időket, a juttatás
egyéb feltételeit, valamint a visszaszolgáltatás vagy a megváltás részletes szabályait,
azokat a munkaköröket, amelyek pályázat útján tölthetők be, a pályázat kiírásának és elbírálásának rendjét,
a külföldön tanulmányokat folytató, illetve külföldi kiküldetést teljesítő honvédelmi alkalmazottak pénzbeli
járandóságaira vonatkozó részletes szabályokat,
az Mt. alapján kollektív szerződésben szabályozható tárgyköröket
a honvédelmi alkalmazottak részére tartott, szakterületnek megfelelő kötelező továbbképzéseken való
részvétel részletes szabályait,
az illetménynövekedés feltételeit azon esetekben, ahol a további szakképesítés hasznosításának mértéke
előre nem határozható meg,
azokat az eseteket, ahol a jubileumi jutalom alapjául szolgáló illetmény összegébe a 70–75. § szerinti pótlékot
is be kell számítani,
a honvédelmi alkalmazott önként vállalt többletkötelezettségeit, különösen a hadkötelezettség bevezetése
esetére vállalt katonai szolgálatvállalással és az ehhez kapcsolódó kiképzéssel, felkészítéssel kapcsolatos
kötelezettségeket,
a honvédelmi alkalmazott feladatellátási helyére történő visszarendelésére, a visszarendelés
ellentételezésére, a honvédelmi alkalmazott külföldre utazásának bejelentésére vonatkozó részletes
szabályokat.

16. Hatályba léptető rendelkezések
94. §

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

Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – 2019. január 1-jén lép hatályba.
A 100. § 2020. január 1-jén lép hatályba.
A 101. § 2021. január 1-jén lép hatályba.
A 102. § 2022. január 1-jén lép hatályba.
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95. §		
E törvénynek más jogszabályban alkalmazandó rövid megjelölése: Haj.tv.

17. Átmeneti rendelkezések
96. §		
Eltérő rendelkezés hiányában, ahol jogszabály
a)
közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályt említ, azon honvédelmi alkalmazottra vonatkozó szabályt,
b)
közalkalmazotti jogviszonyt említ, azon honvédelmi alkalmazotti jogviszonyt,
c)
közalkalmazottat említ, azon honvédelmi alkalmazottat,
is érteni kell, kivéve, ha a jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz eleve kizárja a honvédelmi
alkalmazottat vagy a honvédelmi alkalmazotti jogviszonyt.
97. §

(1) E törvény hatálybalépésével a hatálya alá tartozó honvédelmi szervezetnél foglalkoztatott közalkalmazottak
közalkalmazotti jogviszonya honvédelmi alkalmazott jogviszonnyá alakul át, valamint a honvédelmi szervezet
közalkalmazotti munkakörei honvédelmi alkalmazott munkakörökké alakulnak át.
(2) A munkáltatói jogkört gyakorló az (1) bekezdésben érintettek részére legkésőbb 2019. január 18-ig kinevezést ad.
(3) Határozatlan időtartamú közalkalmazotti jogviszony határozatlan időtartamú honvédelmi alkalmazott jogviszonnyá
alakul át. Teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a jogviszony teljes munkaidős honvédelmi alkalmazott
jogviszonnyá alakul át.
(4) Az átalakult jogviszony esetén a honvédelmi alkalmazottnak az átalakulással érintett, e törvény hatálya alá
tartozó munkáltatónál közalkalmazotti jogviszonyként elismert idejét úgy kell tekinteni, mintha azt az átvevő
munkáltatónál töltötte volna el.
(5) Az (1)–(4) bekezdésben foglaltakat kell továbbá alkalmazni arra a 2018. december 31-én a Magyar Honvédségnél
közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottra is, aki a miniszter által vezetett minisztérium és a Magyar
Honvédség integrációjának megszüntetése miatti szervezeti átalakításra figyelemmel 2019. január 1-től más
honvédelmi szervezetnél kerül továbbfoglalkoztatásra.
(6) A Magyar Honvédségnél foglalkoztatott közalkalmazottak számára 2018. december 31. előtt kiállított
közalkalmazotti igazolványok – az azon feltüntetett érvényességi időtől függetlenül – a honvédelmi alkalmazottak
vonatkozásában 2019. december 31-ig érvényesek.
(7) A Magyar Honvédséggel 2018. december 31-ét megelőzően közalkalmazottként tanulmányi szerződést kötött
honvédelmi alkalmazott tanulmányi szerződését – a közalkalmazotti jogviszony átalakulásától függetlenül –
a szerződésben foglaltak szerint kell teljesíteni.
(8) A Magyar Honvédségnél 2018. december 31-én hatályos közalkalmazotti kollektív szerződések
a)
2019. december 31-ig alkalmazhatóak, illetve hosszabbíthatóak meg,
b)
2019. december 31-én e törvény erejénél fogva megszűnnek.
(9) A (8) bekezdésben meghatározott időpontig a 4. § (5) bekezdés szerinti munkaviszonyra vonatkozó szabályon
a kollektív szerződéseket is érteni kell.
(10) Az (1) bekezdés szerinti átalakulás nem minősül:
a)
a Hjt. 68/H. § (3) bekezdése szerinti, a honvédségi szervezet érdekkörében felmerült okból történő,
b)
az Mt. 125. § szerinti
jogviszony-megszűnésnek.

98. §		
Az e törvény hatálybalépését megelőzően a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint lakás építéséhez,
vásárlásához vállalt állami készfizető kezesség esetén a hitelszerződésben foglaltakat – a közalkalmazotti jogviszony
97. § (1) bekezdés szerinti átalakulásától függetlenül – a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint kell
teljesíteni.
99. §

(1) E törvény hatálybalépésével
a)
az addig közalkalmazotti jogviszonyban elismert idők honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban töltött időnek
minősülnek,
b)
az addig közalkalmazottként a garantált illetménynél magasabban megállapított illetmény, címpótlék,
a különböző jogcímek alapján járó kereset-kiegészítés, jövedelem-kiegészítés, illetve kompenzációs bérelem
nem lehet kevesebb, mint 2018. december 31-én,
c)
a közalkalmazottként kapott címek továbbra is fennmaradnak,
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d)

a közalkalmazotti jogviszonyhoz kapcsolódó alkalmasság-vizsgálat, illetve a hatósági erkölcsi bizonyítvány
érvényessége a honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban továbbra is fennáll,
e)
a honvédelmi alkalmazottat a jogviszony 97. § (1) bekezdés szerinti átalakulása előtti közalkalmazotti
jogviszonyából származó, a közalkalmazotti jogviszony megszűnése, megszüntetése esetére jogszabályban
meghatározott kötelezettségeivel – a jogviszonyváltás időpontjában – elszámoltatni nem kell,
f)
a 2018. december 31-én közalkalmazotti jogviszonyban lévő közalkalmazott ki nem adott szabadság igénye
nem évül el a közalkalmazotti jogviszony honvédelmi alkalmazott jogviszonnyá alakulásával. Az ilyen
szabadság megváltásával kapcsolatos igény elévülése a honvédelmi alkalmazotti jogviszony megszűnésének
napján kezdődik.
(2) Ha a honvédelmi alkalmazott 2009. január 1-jét megelőzően létesített közalkalmazotti jogviszonya 2018. december
31-én megszakítás nélkül fennáll, e törvény nem érinti a korábbi jogszabályok által biztosított betegszabadság
időtartamára járó kiegészítő pótlék, éjszakai pótlék, délutáni és éjszakai műszakpótlék (ideértve az 1992-ben
fenntartott korábbi műszakpótlékokat is), teljesítménypótlék, valamint rendkívüli munkavégzésért járó pótlék
megállapítását és folyósítását.

18. Módosító rendelkezések
100. §		
E törvény 75. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az illetménykiegészítés alapösszege 47.300 Ft.”
101. §		
E törvény 75. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az illetménykiegészítés alapösszege 55.100 Ft.”
102. §		
E törvény 75. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az illetménykiegészítés alapösszege 63.000 Ft.”
103. § (1) Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Eütev.)
7. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Egészségügyi tevékenység végzésére az alábbi jogviszonyokban kerülhet sor:)
„d) közalkalmazotti jogviszonyban, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban,”
(2) Az Eütev. 14/D. §
a)
(1) bekezdésében a „Kjt. hatálya” szövegrész helyébe a „Kjt. és a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló
törvény (a továbbiakban: Haj.) hatálya” szöveg,
b)
(1) bekezdésében a „Kjt. 41. § (2) bekezdés a) pontja” szövegrész helyébe a „Kjt. 41. § (2) bekezdés a) pontja és
a Haj. 46. § (2) bekezdés a) pontja” szöveg,
c)
(2) bekezdésében a „41. § (3) bekezdésében” szövegrész helyébe a „41. § (3) bekezdésében, valamint a Haj.
46. § (2) bekezdés b) pontjában és 46. § (3) bekezdésében” szöveg,
d)
(2) bekezdésében a „munkavállaló” szövegrész helyébe a „munkavállaló, illetve honvédelmi alkalmazott”
szöveg,
e)
(3) bekezdésében a „Kjt. 44. § (2)–(5) bekezdése” szövegrész helyébe a „Kjt. 44. § (2)–(5) bekezdése és a Haj.
50. § (2)–(5) bekezdése” szöveg,
f)
(3) bekezdésében a „Kjt. 44. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „Kjt. 44. § (2) bekezdése és a Haj. 50. §
(2) bekezdése” szöveg
lép.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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1. melléklet a 2018. évi CXIV. törvényhez

A HONVÉDELMI ALKALMAZOTT ALAPNYILVÁNTARTÁS ADATKÖRE
A honvédelmi alkalmazott
I.
–
–
–
–
–
–
–
–
II.
–
–
–

neve (leánykori neve)
születési helye, ideje
anyja neve
TAJ száma, adóazonosító jele
lakóhelye, tartózkodási hely, telefonszáma
családi állapota
gyermekeinek születési ideje
egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete

–
–

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

III.
–
–
–

a korábbi, 83. § (1) és (3) bekezdése szerinti jogviszonyban töltött időtartamok megnevezése
a munkahely megnevezése
a megszűnés módja, időpontja

IV.
–
–
–
–

a honvédelmi alkalmazotti jogviszony kezdete
állampolgársága
a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma, kelte
a jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául szolgáló időtartamok

V.
–
–
–
–
–

a honvédelmi alkalmazottat foglalkoztató szerv neve, székhelye, statisztikai számjele
e szervnél a honvédelmi alkalmazotti jogviszony kezdete
a honvédelmi alkalmazott jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja, vezetői beosztása, FEOR-száma
címadományozás, jutalmazás, kitüntetés adatai
a minősítések időpontja és tartalma

VI.
–

személyi juttatások

VII.
–

a honvédelmi alkalmazott munkából való távollétének jogcíme és időtartama

VIII.
–
IX.
–

a honvédelmi alkalmazotti jogviszony megszűnésének, valamint a végleges és a határozott idejű áthelyezés
időpontja, módja, a végkielégítés adatai
a honvédelmi alkalmazott munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyával összefüggő adatai
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2018. évi CXV. törvény
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról*
1. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény módosítása
1. §

(1) A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 1. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A 14. §-t, a 342. § (4) bekezdését, valamint a XXVIII/A., a XXIX. és XXX. Fejezet rendelkezéseit a rendvédelmi
szervvel rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban állókra is alkalmazni kell.”
(2) A Hszt. 2. § 26. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„26. szolgálati elöljáró: a hivatásos állomány tagjával szemben a magasabb szolgálati beosztásánál fogva parancs,
intézkedés kiadására vagy munkáltatói jogkör gyakorlására jogosult személy; szolgálati elöljárónak vezető
beosztású, rendvédelmi igazgatási alkalmazottként vagy igazságügyi alkalmazottként foglalkoztatott személy is
minősülhet;”
(3) A Hszt. 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül a vezetői beosztást betöltőkkel és a rendvédelmi igazgatási
szolgálati jogviszonyban álló vezetőkkel szemben támasztott további etikai alapelv a példamutatás, a szakmai
szempontok érvényesítése és a számonkérési kötelezettség.”
(4) A Hszt 51. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A hivatásos állomány tagja a szolgálatát a rendvédelmi szerven kívül teljesítheti
a) a miniszter által vezetett minisztériumban,
b) a miniszter irányítása alatt álló költségvetési szervnél vagy
c) a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezetnél
meghatározott munkakör vagy feladat ellátásával, szolgálati beosztásban, kormánytisztviselői, közalkalmazotti,
rendvédelmi igazgatási alkalmazotti munkakörben.”
(5) A Hszt. 80. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szolgálati viszony megszüntethető:)
„e) kormányzati szolgálati, állami szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyba, rendvédelmi igazgatási
szolgálati jogviszonyba, vagy igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszonyba történő áthelyezéssel,”
(6) A Hszt. 82/B. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésre jogosultság abban az esetben állapítható meg, ha az egészségi
alkalmatlanság megállapításától számított negyvenöt napon belül az (1) bekezdésben meghatározott eljárás
eredményeként a hivatásos állomány tagjának]
„a) szolgálati viszonya a rendvédelmi szerven belül rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyba vagy igazságügyi
alkalmazotti szolgálati jogviszonyba történő áthelyezéssel szűnik meg,”
(7) A Hszt. 91. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A hivatásos állomány tagját kérelmére a szolgálati viszony megszűnése után is tartalékállományban kell tartani
a továbbfoglalkoztatás megkezdéséig, de legfeljebb egy évig, ha)
„b) az (1) bekezdés szerinti tartalékállomány tartama alatt részére a rendvédelmi szervnél, más rendvédelmi vagy
egyéb költségvetési szervnél a képzettségének, végzettségének, egészségi, pszichikai és fizikai állapotának
megfelelő hivatásos, rendvédelmi igazgatási szolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati, közalkalmazotti
jogviszony vagy munkaviszony alá tartozó munkakör nem volt biztosítható, és”

2. §		
A Hszt. 114. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„114. A tisztjelölt járandóságai
287/A. § (1) A tisztjelöltet az e törvényben a hivatásos állomány tagját megillető járandóságok – a (2) bekezdésben
megállapított korlátozások figyelembevételével – illetik meg.

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

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 207. szám

35737

(2) Ha a törvény eltérően nem rendelkezik, a tisztjelölt havonta ösztöndíjra jogosult. Az ösztöndíj a 11. mellékletben
meghatározottak szerint alapösztöndíjból, alapösztöndíj-kiegészítésből, a tanulmányi pótlékból, valamint egyéb
pótlékokból áll.
(3) Az ösztöndíj összegét az egyes ösztöndíjelemekre megállapított szorzószámok és a rendvédelmi illetményalap
szorzataként kell kiszámolni. Tört időszak esetén az alapösztöndíj, az alapösztöndíj-kiegészítés, a tanulmányi pótlék
összegét időarányosan, az adott hónap naptári napjainak figyelembevételével kell meghatározni. Az ösztöndíjra
az illetményfolyósítás és a visszatartás szabályait kell megfelelően alkalmazni.
(4) Az egyes ösztöndíjelemek megállapítása a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által kialakított rendben történik,
amelyről a Nemzeti Közszolgálati Egyetem illetékes szerve havonta tájékoztatja az állományilletékes rendvédelmi
szervet. A tájékoztatás és adatszolgáltatás rendjét együttműködési megállapodásban kell rögzíteni.
(5) Nem jogosult ösztöndíjra a tisztjelölt, ha a tisztjelölti jogviszonya szünetel, valamint ha jogellenesen távol van.
(6) A tisztjelölt miniszteri rendeletben meghatározottak szerint kollégiumi elhelyezésre, térítésmentes élelmezési,
ruházati ellátásra, tanszertámogatásra, ezen túlmenően egyes költségtérítésre és szociális juttatásokra jogosult.
(7) A tisztjelölt pénzbeli járandóságait a rendvédelmi szerv havonta egy összegben a tisztjelölt által megnevezett
fizetési számlára átutalja.”
3. §		
A Hszt. 115. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„115. A tisztjelölt fegyelmi és kártérítési felelőssége
287/B. § (1) Ha a tisztjelölt a tisztjelölti jogviszonyából vagy a hallgatói jogviszonyából eredő kötelezettségét
vétkesen megszegi, fegyelemsértést követ el. A tisztjelölttel szemben fenyítésként a 185. § (1) bekezdés a) és
b) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 55. § (2) bekezdés
c) és e) pontja szerinti fegyelmi büntetés szabható ki azzal, hogy az Nftv. 55. § (2) bekezdés c) pontja szerint
az ösztöndíj legfeljebb öt hónapra 10–50%-kal csökkenthető. Az elévülésre az Nftv. 55. § (4) bekezdését kell
alkalmazni.
(2) A tisztjelölt beosztásából – tanulmányok folytatásától való eltiltás nélkül – legfeljebb a büntető-, a fegyelmi és
a méltatlansági eljárás jogerős befejezéséig akkor függeszthető fel, ha a szolgálati helytől távoltartása az általa
elkövetett cselekmény súlya vagy jellege miatt indokolt.
(3) A tisztjelölt vonatkozásában a 192. § nem alkalmazandó, a fegyelmi jogkör gyakorlójának személyét miniszteri
rendelet határozza meg. A fegyelmi jogkör gyakorlásába a Rendvédelmi Tagozat, valamint a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem bevonható.
(4) A tisztjelölt kártérítési felelőssége kiterjed a tisztjelölti jogviszonyából és a hallgatói jogviszonyából eredő
kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kár megtérítésére is.
(5) A fegyelmi és a kártérítési eljárás jogszabályban nem szabályozott kérdéseiben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
fegyelmi és kártérítési szabályzatának rendelkezéseit kell alkalmazni.
(6) A tisztjelölt képviseletében a kari hallgatói önkormányzat is eljárhat.”
4. §		
A Hszt. XXVIII. FEJEZET helyébe a következő fejezet lép:

„XXVIII. FEJEZET
A RENDVÉDELMI SZERVNÉL FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓ
287/C. § (1) A rendvédelmi szervnél foglalkoztatott munkavállalókra az Mt. rendelkezéseit az e §-ban foglalt
eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A rendvédelmi szerv munkaviszonyt büntetlen előéletű, cselekvőképes, a munkakör betöltésére jogszabályban
megállapított képesítési követelménynek, valamint biztonsági feltételeknek megfelelő személlyel létesíthet.
A munkavállaló írásbeli titoktartási nyilatkozatot tesz, a munkavégzés a nyilatkozattételt követően kezdhető meg.
(3) A rendvédelmi szerv működésével összefüggő okból történő felmondás esetén a munkavállaló a munkavégzési
kötelezettség alóli mentesítés idejére járó távolléti díjra havonta egyenlő részletben jogosult, a végkielégítést pedig
a felmondási idő utolsó napján kell kifizetni.
(4) A munkavállaló, ha a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés ideje alatt költségvetési szervvel vagy
költségvetési szerv legalább többségi befolyása alatt álló gazdálkodó szervezettel teljes vagy részmunkaidős
munkaviszonyt létesít,
a) ezt a tényt a rendvédelmi szervnek haladéktalanul köteles írásban bejelenteni,
b) a felmondási időből hátralévő időre távolléti díjra nem jogosult, valamint
c) végkielégítésre nem jogosult, azonban az új jogviszonyában a végkielégítés alapjául szolgáló időtartam számítása
során a felmondással megszüntetett jogviszony alapján végkielégítésre jogosító idejét is figyelembe kell venni.
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(5) A rendvédelmi szerv munkavállalója tekintetében alkalmazni kell a 109. § (1) bekezdésében foglalt
összeférhetetlenségi szabályokat. Ha a rendvédelmi szerv munkavállalója az összeférhetetlenséget a felszólítástól
számított harminc napon belül nem szünteti meg, munkaviszonya a törvény erejénél fogva megszűnik.
(6) A munkavállalónak a tárgyév március 1-jétől a következő év február végéig terjedő időszakra vonatkozó havi
munkabére nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó
nemzetgazdasági átlagos havi bruttó munkabér tízszeresét.
(7) A rendvédelmi szervnél foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyára a 6. § (4)–(9) bekezdését és a 6/A. §-t kell
alkalmazni.
(8) A munkaviszony 82/B. § (4) bekezdés b) pontja alapján történő létesítése esetén a szolgálati viszony fennállása
alatt elismert és beszámított szolgálati időt is figyelembe kell venni a munkaviszony időtartamaként.
(9) Azon rendvédelmi szerv, amelynek munkavállalója a Rendőrségről szóló törvény szerinti megbízhatósági
vizsgálat alá vonható, nem létesíthet munkaviszonyt olyan személlyel, aki a munkaszerződésében nem járul hozzá
ahhoz, hogy a munkaviszonyának tartama alatt munkaköri kötelezettségének jogszerű teljesítését, a Rendőrségről
szóló törvényben meghatározott esetekben és módon, a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat
ellátó szerv a munkavállaló előzetes tájékoztatása nélkül, a Rendőrségről szóló törvényben meghatározott
megbízhatósági vizsgálattal ellenőrizze.
(10) A felek megállapodása vagy kollektív szerződés a (9) bekezdésben foglalt rendelkezésektől nem térhet el.
(11) A (9) bekezdés alkalmazásában rendvédelmi szervnek kell tekinteni azt a kizárólagos állami tulajdonban lévő
gazdasági társaságot is, amely gazdasági társaság tekintetében a tulajdonosi jogokat a hivatásos katasztrófavédelmi
szerv vagy a büntetés-végrehajtási szervezet gyakorolja.
287/D. § A rendvédelmi szervnél foglalkoztatott igazságügyi alkalmazott jogviszonyára a 6. § (4)–(9) bekezdését és
a 6/A. §-t alkalmazni kell.”
5. §		
A Hszt. a következő XXVIII/A. FEJEZETTEL egészül ki:

„XXVIII/A. FEJEZET
A RENDVÉDELMI IGAZGATÁSI ALKALMAZOTTAK SZOLGÁLATI JOGVISZONYA
287/E. § (1) E fejezet hatálya az 1. § (1) bekezdés a)–e) és g) pontja szerinti rendvédelmi szerv által rendvédelmi
igazgatási szolgálati jogviszonyban (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: igazgatási jogviszonyban)
foglalkoztatott rendvédelmi igazgatási alkalmazottakra (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: rendvédelmi
alkalmazott) terjed ki.
(2) A rendvédelmi alkalmazottra a törvény e fejezetben megjelölt rendelkezéseit az e fejezetben foglalt eltérésekkel
kell alkalmazni azzal, hogy
a) szolgálati viszonyon az e fejezet szerinti igazgatási jogviszonyt,
b) szolgálati érdeken az e fejezet szerinti rendvédelmi érdeket,
c) hivatásos állomány tagján az e fejezet szerinti rendvédelmi alkalmazottat,
d) szolgálati feladaton az e fejezet szerinti munkaköri feladatot,
e) parancson egyedi munkáltatói intézkedést vagy utasítást,
f ) állományilletékes parancsnokon az e fejezet szerinti szervezeti egység vezetőjét,
g) szolgálati helyen a munkavégzés helyét,
h) szolgálatteljesítésen a munkavégzést,
i) szolgálati beosztáson munkakört,
j) szolgálati viszonyra vonatkozó szabályon az igazgatási jogviszonyra vonatkozó szabályt
kell érteni.

115/A. Az igazgatási jogviszony jellege, alanyai
287/F. § (1) Az igazgatási jogviszony az állam nevében eljáró rendvédelmi szerv és a rendvédelmi alkalmazott
között létrejött különleges foglalkoztatási viszony, amelyben mindkét felet a sajátos rendvédelmi körülményeknek
megfelelő, az igazgatási jogviszonyra vonatkozó szabályban és más jogszabályban meghatározott kötelezettségek
terhelik és jogosultságok illetik meg.
(2) Az igazgatási jogviszonnyal kapcsolatos munkáltatói jogokat – az e fejezetben meghatározott kivétellel –
a rendvédelmi szerv szervezeti egységének vezetője gyakorolja.
(3) A rendvédelmi alkalmazott az igazgatási jogviszonyból fakadó kötelmeit − a rendvédelmi szerv rendeltetés
szerinti feladatainak megvalósítása érdekében − egyes alapjogai korlátozásának elfogadásával teljesíti.
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(4) A rendvédelmi szerv a rendvédelmi alkalmazott részére a (3) bekezdés szerinti kötelmeihez igazodó, azok
teljesítéséhez szükséges feltételeket, az e fejezetben megállapított díjazást, juttatásokat és kedvezményeket
biztosítja.
(5) A rendvédelmi alkalmazottra a III. Fejezetbe tartozó rendelkezések közül a 14. §-t alkalmazni kell.
(6) A rendvédelmi alkalmazottat el kell látni a rendvédelmi szervhez tartozást igazoló szolgálati igazolvánnyal.
A szolgálati igazolvány adattartalmát a miniszter közjogi szervezetszabályozó eszközben szabályozza.

115/B. Értelmező rendelkezések
287/G. § E fejezet alkalmazásában:
1. alacsonyabb besorolású vezetői munkakör: az a vezetői munkakör, amely a betöltött vezetői munkakör munkaköri
kategóriájánál alacsonyabb munkaköri kategóriába tartozik;
2. azonos besorolású vezetői munkakör: olyan vezetői munkakör, amelynek munkaköri kategóriája megegyezik
a betöltött vezetői munkakör munkaköri kategóriájával;
3. közvetlen vezető: a rendvédelmi alkalmazottal szemben a magasabb besorolású munkakörénél fogva intézkedés
kiadására jogosult személy vagy munkáltatói jogkör gyakorlására jogosult személy; amennyiben a rendvédelmi
alkalmazott közvetlen vezetője hivatásos szolgálati jogviszonyban áll, akkor a szolgálati beosztásánál fogva
intézkedés kiadására jogosult szolgálati elöljáró;
4. magasabb besorolású vezetői munkakör: az a vezetői munkakör, amely a betöltött vezetői munkakör munkaköri
kategóriájánál magasabb munkaköri kategóriába tartozik;
5. más szerv: a rendvédelmi érdekből történő kirendeléssel érintett szerv, mely lehet
a) a miniszter által vezetett minisztérium,
b) a miniszter irányítása alatt álló költségvetési szerv vagy
c) a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezet;
6. rendvédelmi szerv vezetője: a rendvédelmi szerv központi szervének országos parancsnoka vagy országos
főigazgatója;
7. munkavégzési hely: a rendvédelmi szerv szervezeti egységének székhelye vagy telephelye szerinti közigazgatási
terület; változó munkavégzési hely megállapítása esetén az a munkaköri leírásban meghatározott közigazgatási
terület, amelyen a munkaköri feladatot ténylegesen végre kell hajtani.
287/H. § A rendvédelmi alkalmazottra az I. Fejezet rendelkezései közül a 2. § 4., 5., 10., 12., 13., 14., 17., 17a., 18., 19.,
23., 24., 25., 27., 28. és 30. pontját megfelelően alkalmazni kell.

115/C. A rendvédelmi igazgatási jogviszonyra vonatkozó alapelvek
287/I. § (1) A rendvédelmi alkalmazottra a II. Fejezet rendelkezései közül a 3–5. §-t, a 6/A. §-t, valamint a 7–12. §-t
megfelelően alkalmazni kell.
(2) A 6. §-t azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy írásbeliséghez kötött
a) az igazgatási jogviszony létesítésére és megszüntetésére vonatkozó nyilatkozat,
b) a rendvédelmi alkalmazott kinevezésére, kinevezés-módosítására, előresorolására, áthelyezésére, átirányítására,
átrendelésére, más szervhez kirendelésére vonatkozó munkáltatói intézkedés,
c) a teljesítményértékelés,
d) a fegyelmi, kártérítési és személyiségi jogsértés tárgyában hozott határozat.
(3) A polgári nemzetbiztonsági szolgálatot irányító miniszter által kiadott közjogi szervezetszabályozó eszközben
meghatározott rendvédelmi igazgatási alkalmazotti munkaköröket betöltő rendvédelmi alkalmazott esetében
a 6/A. § (3)–(5) bekezdés nem alkalmazható.
287/J. § (1) A rendvédelmi alkalmazott személyiségi jogait tiszteletben kell tartani.
(2) A rendvédelmi alkalmazott személyiségi joga akkor korlátozható, ha a korlátozás a rendvédelmi érdek
rendeltetésével közvetlenül összefüggő okból feltétlenül szükséges és a cél elérésével arányos. A személyiségi jog
korlátozásának módjáról, feltételeiről és várható tartamáról a rendvédelmi alkalmazottat előzetesen tájékoztatni
kell.
(3) A rendvédelmi alkalmazott a személyiségi jogáról általános jelleggel előre nem mondhat le. A rendvédelmi
alkalmazott személyiségi jogáról rendelkező jognyilatkozatot érvényesen csak írásban tehet.
(4) Az e törvény hatálya alá tartozók személyiségi jogainak megsértése esetén jogkövetkezményként a Ptk.
a) 2:51. § (1) bekezdését, 2:52. § (1) bekezdését kell alkalmazni, továbbá
b) 2:52. § (2) és (3) bekezdését, valamint 2:53. §-át azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy e rendelkezések
alkalmazásakor e törvény kártérítési felelősségre vonatkozó szabályai az irányadók.
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(5) A rendvédelmi alkalmazott sérelemdíj megfizetésének kötelezésére a fegyelmi eljárásra miniszteri rendeletben
meghatározott szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az eljárás megindítására az elévülésre vonatkozó
rendelkezések az irányadók.
(6) Az (5) bekezdéstől eltérően, ha a rendvédelmi alkalmazott igazgatási jogviszonya megszűnik, a munkáltató
a rendvédelmi alkalmazott sérelemdíj megfizetésére kötelezése érdekében közvetlenül bírósághoz fordulhat.
(7) A rendvédelmi alkalmazottól csak olyan nyilatkozat megtétele vagy adat közlése kérhető, illetve vele szemben
csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amely személyiségi jogait nem sérti, és az igazgatási jogviszony
létesítése vagy megszűnése szempontjából lényeges.

115/D. Az alapvető jogok korlátozása
287/K. § A rendvédelmi alkalmazottra a IV. Fejezet rendelkezései közül a 19. § (1) bekezdését, a 20. és 21. §-t,
a 27. §-t, a 29. §-t és a 30. §-t megfelelően alkalmazni kell.

115/E. Az igazgatási jogviszony létesítése, a nemzetbiztonsági ellenőrzés
287/L. § (1) A rendvédelmi alkalmazottra a VI. Fejezet rendelkezései közül a 34. § (2)–(3) bekezdését és a 41–43. §-t
megfelelően alkalmazni kell.
(2) A 34. § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy próbaidő kikötésére akkor sem kerül sor, ha
az igazgatási jogviszony létesítése hivatásos szolgálati viszonyból történik.
(3) Igazgatási jogviszony azzal a cselekvőképes, tizennyolcadik életévét betöltött, állandó belföldi lakóhellyel
rendelkező, büntetlen előéletű, magyar állampolgárral létesíthető,
a) aki rendelkezik a munkakörhöz meghatározott, legalább érettségi végzettséggel,
b) aki a munkakör ellátására egészségi szempontból alkalmas,
c) aki elfogadja egyes alapvető jogainak e törvény szerinti korlátozását,
d) aki nem áll állam elleni bűncselekmény (Btk. XXIV. Fejezet, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi
IV. törvény [a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény] X. fejezet), igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény
(Btk. XXVI. Fejezet, illetve az 1978. évi IV. törvény XV. fejezet VI. cím), korrupciós bűncselekmény (Btk. XXVII. Fejezet)
vagy közélet tisztasága, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény (1978. évi IV. törvény
XV. fejezet VII. és VIII. cím), hivatali bűncselekmény (Btk. XXVIII. Fejezet, illetve az 1978. évi IV. törvény XV. fejezet
IV. cím), illetve közbizalom elleni bűncselekmény (Btk. XXXIII. Fejezet, illetve az 1978. évi IV. törvény XVI. fejezet
III. cím) miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt,
e) akinél nem állnak fenn az igazgatási jogviszony létesítését kizáró körülmények.
(4) Az igazgatási jogviszony létesítéséhez szükséges, az (1) bekezdésben meghatározott adatokat és tényeket
az igazgatási jogviszonyt létesítő személynek kell igazolnia eredeti okirattal vagy annak hiteles másolatával.
287/M. § (1) A miniszter rendeletben állapítja meg azokat a munkaköröket, amelyeknél az igazgatási jogviszony
létesítésének feltétele az e törvényben meghatározottak szerint kifogástalan életvitel ellenőrzéshez a 2. és
a 3. melléklet tartalma szerint történő hozzájárulás.
(2) Az igazgatási jogviszony létesítését megelőző, valamint az igazgatási jogviszony fennállása alatti ellenőrzéshez
történő hozzájárulással egyidejűleg a kinevezés feltétele annak tudomásul vétele, hogy az igazgatási jogviszony
fennállása alatt a hozzájárulás visszavonása az igazgatási jogviszony törvény erejénél fogva történő megszűnését
eredményezi.
(3) Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló törvény alapján meghatározott munkakörök esetében
a kinevezés feltétele a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.
(4) Ha a munkakör nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkakörnek minősül, a kinevezés feltétele
a nemzetbiztonsági ellenőrzéshez való hozzájárulás.
287/N. § (1) Nem létesíthető igazgatási jogviszony olyan személlyel, akinek munkaköre nemzetbiztonsági ellenőrzés
alá esik és a nemzetbiztonsági ellenőrzés során kiállított biztonsági szakvélemény szerint a biztonsági feltételeknek
nem felel meg.
(2) Ha a nemzetbiztonsági ellenőrzés során nemzetbiztonsági kockázatot állapítottak meg, és a nemzetbiztonsági
ellenőrzés alá eső igazgatási jogviszony létesítését nem hagyta jóvá a nemzetbiztonsági ellenőrzés tárgykörét
szabályozó törvény szerint arra feljogosított személy, más, nemzetbiztonsági ellenőrzés alá nem eső munkakör
ajánlható fel. Ha nincs felajánlható munkakör, vagy az igazgatási jogviszonyt létesítő személy a neki felajánlott
munkakört nem fogadja el, igazgatási jogviszony nem létesíthető.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetben a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel egyidejűleg a kifogástalan életvitel
ellenőrzésére nem kerül sor.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 207. szám

35741

(4) Ha az igazgatási jogviszony létesítésének feltétele a nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelés,
az igazgatási jogviszonyt létesítő személynek a jelentkezéskor írásban hozzá kell járulnia ahhoz, hogy ezt az illetékes
nemzetbiztonsági szolgálat ellenőrizze. Az ellenőrzéshez való hozzájáruláshoz a nemzetbiztonsági ellenőrzés
tárgykörét szabályozó törvényben meghatározott hozzátartozó nyilatkozatát is csatolni kell.

115/F. Kinevezés, próbaidő, kiválasztási eljárás
287/O. § (1) Az igazgatási jogviszony kinevezéssel és annak elfogadásával határozatlan vagy e törvény rendelkezése
alapján határozott időre létesül.
(2) A rendvédelmi alkalmazottnak kinevezésekor esküt kell tennie.
(3) Az eskü szövege a következő:
„Én, .............................................. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; tisztségemet a magyar nemzet
javára gyakorolom.”
(Az eskütevő meggyőződése szerint:)
„Isten engem úgy segéljen!”
(4) Az eskütételt a rendvédelmi szerv köteles a kinevezés előtt megszervezni. Az eskütételre a munkáltatói jogkör
gyakorlója vagy az általa kijelölt vezető előtt kerülhet sor. Az esküt szóban kell elmondani és írásban megerősíteni.
(5) Az eskütétel elmaradása érvénytelenségi ok. Eskütétel hiányában a rendvédelmi alkalmazott nem állítható
munkába, erre bárki hivatkozhat.
287/P. § (1) A kinevezési okmánynak tartalmaznia kell a rendvédelmi alkalmazott
a) besorolásának alapjául szolgáló munkaköri osztályt, munkaköri kategóriát és fizetési fokozatot,
b) illetményét,
c) munkakörét és meghatározott feladatkörét,
d) munkavégzésének a helyét,
e) előmeneteléhez előírt kötelezettségeket, valamint
f ) az igazgatási jogviszony kezdetének napját.
(2) Ha a kinevezési okmány nem tartalmaz az (1) bekezdés f ) pontjában foglalt napra vonatkozóan rendelkezést,
az igazgatási jogviszony kezdete a kinevezés elfogadását követő nap.
(3) A kinevezési okmány az igazgatási jogviszonyt érintő egyéb kérdésekről is rendelkezhet.
(4) A kinevezési okmányhoz csatolni kell a rendvédelmi alkalmazott munkaköri leírását, tájékoztatni kell őt
a munkavégzéshez szükséges munkavédelmi szabályokról, valamint a munkavégzés rendjéről.
(5) A kinevezési okmány egy példányát a rendvédelmi alkalmazottnak át kell adni.
(6) A rendvédelmi alkalmazott és a munkáltató a kinevezés elfogadása és a munkába lépés napja közötti időszakban
nem tanúsíthatnak olyan magatartást, amely az igazgatási jogviszony létrejöttét meghiúsítaná.
(7) Ha a kinevezés érvénytelenségét a munkába lépés előtt állapítják meg, akkor az érvénytelenséget előidéző
ok megszüntetéséig a rendvédelmi alkalmazott nem állítható munkába. Ha az érvénytelenség oka a munka
megkezdése után jut a kinevezési jogkört gyakorló tudomására, a rendvédelmi alkalmazottat az érvénytelenség
orvoslásáig a munkavégzéstől el kell tiltani.
287/Q. § (1) Az igazgatási jogviszony létesítésekor − e fejezet eltérő rendelkezésének hiányában − legalább három,
de legfeljebb hat hónapig terjedő próbaidőt kell kikötni.
(2) A rendvédelmi alkalmazott a próbaidő alatt a jogszabályban meghatározott illetményre és a munkavégzéshez
szükséges egyéb ellátásra jogosult.
(3) A próbaidő alatt az igazgatási jogviszonyt bármelyik fél indokolás nélkül, azonnali hatállyal megszüntetheti.
287/R. § Jogszabály vagy a rendvédelmi szerv döntése alapján a kinevezés meghívásos vagy pályázati eljárás
alapján történhet. Pályázati eljárás esetén kinevezést adni csak olyan személynek lehet, aki a pályázaton részt vett és
a pályázati feltételeknek megfelelt.

115/G. Az igazgatási jogviszony módosítása és a kinevezéstől eltérő foglalkoztatás
288. § (1) Az igazgatási jogviszony − az e fejezetben meghatározott eseteket kivéve − a rendvédelmi alkalmazott
beleegyezésével módosítható.
(2) A kinevezés tartalmának módosítására a kinevezésre és annak elfogadására vonatkozó szabályokat kell
megfelelően alkalmazni.
(3) Az igazgatási jogviszony módosításának esetei:
a) fizetési fokozatban történő előresorolás,
b) illetmény megállapítása,
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c) a rendvédelmi alkalmazott előmeneteléhez előírt képzési, továbbképzési és vizsgakötelezettség megállapítása,
d) a munkakör, feladatkör-változással történő módosítása,
e) a munkavégzés helyének a település területén belüli megváltozása,
f ) magasabb munkaköri osztályba vagy magasabb munkaköri kategóriába tartozó munkakörbe besorolás,
g) vezetői munkakörbe kinevezés,
h) a rendvédelmi érdekből történő kirendelés (más szervhez kirendelés),
i) tartós átirányítás.
(4) Nem minősül a kinevezés módosításának ha:
a) a rendvédelmi alkalmazott munkakörének megnevezése − feladatkörének változása nélkül – megváltozik,
b) az őt foglalkoztató szervezeti egység elnevezése − feladatkörének változása nélkül – megváltozik.
(5) A (4) bekezdés szerinti esetekben a rendvédelmi alkalmazottat negyvenöt napon belül írásban értesíteni kell.
(6) Nem kell a rendvédelmi alkalmazott beleegyezése a (3) bekezdés a)–e) pontja szerinti esetekben.
(7) A (3) bekezdés d) pontjában meghatározott okból a kinevezést abban az esetben módosíthatja a munkáltató
a rendvédelmi alkalmazott belegyezése nélkül, ha az új munkakör megfelel a rendvédelmi alkalmazott iskolai
végzettségének, szakképzettségének vagy szakképesítésének, szakmai tapasztalatának.
(8) A (3) bekezdés e) pontjában meghatározott okból a kinevezést abban az esetben módosíthatja a munkáltató
a rendvédelmi alkalmazott belegyezése nélkül, ha az új munkahely és a lakóhely között – tömegközlekedési
eszközzel – történő oda- és visszautazás ideje naponta a három órát, tíz éven aluli gyermeket nevelő rendvédelmi
alkalmazott esetében a két órát nem haladja meg.
(9) A (3) bekezdés d) és e) pontjában meghatározott okból a kinevezést abban az esetben módosíthatja
a munkáltató a rendvédelmi alkalmazott belegyezése nélkül, ha az a rendvédelmi alkalmazottra nézve – különösen
egészségi állapotára vagy családi körülményeire tekintettel – aránytalan sérelemmel nem jár.
(10) A nőt várandóssága megállapításától gyermeke egyéves koráig az állapotának egészségügyi szempontból
megfelelő munkakörbe kell ideiglenesen áthelyezni vagy meglévő munkakörében a munkafeltételeket kell
megfelelően módosítani, ha munkaköri alkalmasságára vonatkozó orvosi vélemény bemutatása alapján
a munkakörében nem foglalkoztatható.
(11) A (10) bekezdés szerinti rendvédelmi alkalmazottat a munkavégzési kötelezettség alól mentesíteni kell, ha
az egészségi állapotának megfelelő foglalkoztatása a munkáltatónál nem lehetséges.
(12) A rendvédelmi alkalmazott a módosított feltételeknek megfelelő munkakörnek megfelelő illetményre jogosult,
ami a korábbi munkaköre szerinti illetménynél kevesebb nem lehet.
288/A. § (1) A rendvédelmi alkalmazott rendvédelmi érdekből a rendvédelmi szerv vezetőjének döntése alapján,
vagy más szerv és a rendvédelmi szerv megállapodása alapján − beleegyezésével − munkakör vagy meghatározott
feladat ellátására más szervhez kirendelhető (rendvédelmi érdekből történő kirendelés).
(2) A kirendelés határozatlan vagy határozott időre szól, de legfeljebb két évre történik.
(3) A kirendelt rendvédelmi alkalmazott a más szervhez kirendelés ideje alatt a más szerv illetékes vezetőjének
rendelkezései szerint teljesíti feladatát.
(4) A munkáltatói jogokat − az (5) bekezdésben meghatározott korlátozással − a kirendelés helye szerinti más szerv
munkáltatói jogkört gyakorló vezetője gyakorolja.
(5) A más szervhez kirendelt rendvédelmi alkalmazott tagjának fegyelmi felelősségre vonására a rendvédelmi
szervnél foglalkoztatott rendvédelmi alkalmazottra vonatkozó szabályok az irányadók.
(6) A kirendelés részletes szabályait a miniszter rendeletben határozza meg.
(7) A más szervhez kirendelés megszüntetésére a más szerv vezetőjének kezdeményezésére érdekmúlás miatt
vagy a más szervhez kirendelt rendvédelmi alkalmazott magatartására visszavezethető okból, valamint a kirendelt
rendvédelmi alkalmazott kérelme alapján kerülhet sor.
(8) A rendvédelmi érdekre hivatkozva a más szervhez kirendelés megszüntetését a rendvédelmi szerv is
kezdeményezheti. A más szervhez kirendelésnek a más szerv működése érdekkörében felmerülő okból történő
megszüntetése a más szerv vezetőjének kérésére legfeljebb két hónapra elhalasztható.
(9) A más szervhez kirendelés megszüntetése esetén a rendvédelmi alkalmazott részére a rendvédelmi szerv
valamely szervezeti egységénél − lehetőség szerint a más szervhez kirendelést megelőző munkavégzési helyen
− a végzettségének, képzettségének megfelelő, de legalább a más szervhez kirendelést megelőző munkakörrel
azonos munkakört kell biztosítani.
(10) Ha a rendvédelmi alkalmazott számára a végzettségének, képzettségének megfelelő, de legalább a más
szervhez kirendelést megelőző munkakör nem biztosítható, vagy ennek hiányában a neki felajánlott alacsonyabb
munkakört nem fogadja el, akkor az érintett igazgatási jogviszonyát felmentéssel meg kell szüntetni.
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(11) A (10) bekezdéstől eltérően nem felmentéssel kell megszüntetni az igazgatási jogviszonyt, hanem az igazgatási
jogviszonyról történő lemondásnak kell tekinteni, ha a rendvédelmi alkalmazott a végzettségének, képzettségének
megfelelő, de legalább a más szervhez kirendelést megelőző munkakörével azonos besorolású munkakört nem
fogadja el, vagy arról öt munkanapon belül nem nyilatkozik, feltéve, hogy a felajánlott munkakör elfogadásával
a munkavégzési hely nem változik.
288/B. § (1) A rendvédelmi alkalmazott a rendvédelmi szerv hatékony működéséhez szükséges munkaszervezési
okból beleegyezésével a munkaköréhez tartozó feladatok mellett más munkakörbe tartozó feladatokat láthat el
(tartós átirányítás).
(2) A tartós átirányítás időtartama legalább harminc nap, de legfeljebb egy év.
(3) A rendvédelmi alkalmazott a tartós átirányítás időtartamára havonta a rendvédelmi illetményalap 50–200%-áig
terjedő mértékű megbízási díjra jogosult.
288/C. § (1) A rendvédelmi alkalmazott a kinevezéstől eltérően is foglalkoztatható. A kinevezéstől eltérő
foglalkoztatás esetei:
a) az ideiglenes átirányítás,
b) a rendvédelmi érdekből történő átrendelés.
(2) Nem minősül a kinevezés módosításának, ha a rendvédelmi alkalmazott a rendvédelmi szerv hatékony
működéséhez szükséges munkaszervezési okból, ideiglenesen a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli
utasítása alapján a munkaköréhez tartozó feladatok helyett vagy mellett más munkakörbe tartozó feladatokat lát el
(ideiglenes átirányítás).
(3) Az ideiglenes átirányítást a munkáltatói jogkör gyakorlója írásban rendeli el.
(4) Az ideiglenes átirányítás egy naptári éven belül összesen harminc munkanap időtartamban, a rész-munkaidőben
foglalkoztatott esetében a harminc munkanap időarányos részében kerülhet sor.
(5) A rendvédelmi alkalmazott rendvédelmi érdekből eredeti munkakörében való meghagyása mellett,
beleegyezése nélkül a rendvédelmi szerv bármely szervezeti egységéhez vagy a rendvédelmi szervek között és
bármely helységbe meghatározott feladat teljesítésére átrendelhető (átrendelés).
(6) Az átrendelés együttes időtartama naptári évenként a hatvan munkanapot nem haladhatja meg, amennyiben
az átrendelésre közigazgatási határon belül kerül sor.
(7) Az átrendelés együttes időtartama naptári évenként a harminc munkanapot nem haladhatja meg, amennyiben
az átrendelésre más helységbe, közigazgatási határon kívül kerül sor.
(8) Az átrendelést a munkáltatói jogkör gyakorlója írásban rendeli el.
(9) Az átrendelés akkor rendelhető el a rendvédelmi alkalmazott belegyezése nélkül, ha az új munkahely és
a lakóhely között − tömegközlekedési eszközzel − történő oda- és visszautazás ideje naponta a három órát, tíz éven
aluli gyermeket nevelő rendvédelmi alkalmazott esetében a két órát nem haladja meg.
(10) Az átrendelés a rendvédelmi szervek közötti megállapodáson vagy a rendvédelmi szerv vezetőjének döntésén
alapul.

115/H. A kinevezéstől eltérő foglalkoztatás közös szabályai
288/D. § (1) Az ideiglenes átirányítás, átrendelés időtartamára a rendvédelmi alkalmazott a kinevezésben foglalt
illetményre jogosult, az átirányítás, átrendelés időtartama alatt az illetmény csak a rendvédelmi alkalmazott javára
módosítható.
(2) A rendvédelmi alkalmazottat legkésőbb öt munkanappal korábban írásban kell tájékoztatni a kinevezéstől eltérő
foglalkoztatás elrendeléséről, valamint annak várható időtartamáról.
(3) Az ideiglenes átirányítást, átrendelést abban az esetben rendelheti el a munkáltató a rendvédelmi alkalmazott
belegyezése nélkül, ha az a rendvédelmi alkalmazottra nézve − különösen egészségi állapotára vagy családi
körülményeire tekintettel − aránytalan sérelemmel nem jár.

115/I. Az igazgatási jogviszony megszűnése, a végkielégítés
288/E. § (1) A rendvédelmi alkalmazottra a IX. Fejezet rendelkezései közül a 83.–85. §-t, a 97. §-t, a 99. §-t és a 100. §
(2) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.
(2) A 96. §-t azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az igazgatási jogviszony hivatásos szolgálati viszonyba történő
áthelyezéssel is megszűnik.
(3) Az igazgatási jogviszony megszűnik:
a) a rendvédelmi alkalmazott halálával,
b) a 70. életév betöltésével,
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c) ha a rendvédelmi alkalmazott a társadalombiztosítási szabályok alapján az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte
és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte,
d) ha az igazgatási jogviszony érvénytelen jognyilatkozat alapján jött létre,
e) a határozott időre létesített igazgatási jogviszony esetében a határozott időtartam leteltével,
f ) a hivatalvesztés büntetés kiszabásával,
g) a törvény erejénél fogva, e törvényben meghatározott esetekben.
(4) Az igazgatási jogviszony megszüntethető:
a) közös megegyezéssel,
b) lemondással,
c) azonnali hatályú lemondással,
d) felmentéssel,
e) kormányzati szolgálati, állami szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti, hivatásos szolgálati jogviszonyba, katonai
szolgálati jogviszonyba vagy igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszonyba történő áthelyezéssel,
f ) más rendvédelmi szervhez történő áthelyezéssel,
g) azonnali hatállyal a próbaidő alatt.
(5) A (3) bekezdés c) pontja szerint nem szűnik meg az igazgatási jogviszony, ha a rendvédelmi alkalmazott
a társadalombiztosítási szabályok alapján az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi teljes nyugdíjhoz
szükséges szolgálati időt megszerezte, amennyiben a rendvédelmi alkalmazott kérelmére és rendvédelmi érdek
alapján a munkáltató az igazgatási jogviszonyt fenntartja. Az igazgatási jogviszony fenntartásához a Kormány
egyetértése szükséges, a Kormány véleménye köti a rendvédelmi szervet.
(6) A törvény erejénél fogva szűnik meg a rendvédelmi alkalmazott igazgatási jogviszonya, ha
a) az e törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott, az igazgatási jogviszony fenntartásához szükséges,
a munkáltatói jogkör gyakorlója által a rendvédelmi alkalmazottnak előírt képzési és vizsgakötelezettség teljesítését
önhibájából elmulasztotta,
b) országgyűlési vagy európai parlamenti képviselővé, nemzetiségi szószólóvá, főpolgármesterré, főpolgármesterhelyettessé, megyei közgyűlés elnökévé, alelnökévé, polgármesterré, alpolgármesterré, helyi vagy nemzetiségi
önkormányzati képviselővé megválasztották,
c) az összeférhetetlenség megszüntetését elmulasztotta,
d) állami vezetővé nevezték ki, vagy
e) a kifogástalan életvitel ellenőrzéséhez való hozzájárulását az igazgatási jogviszony fennállása alatt visszavonja.
(7) Az igazgatási jogviszony a törvény erejénél fogva azon a napon szűnik meg, amikor a munkáltatói jogkört
gyakorló elöljáró a törvényi feltétel beálltát megállapította.
288/F. § (1) A rendvédelmi alkalmazott igazgatási jogviszonya felmentéssel megszüntethető, ha
a) az Országgyűlés, a Kormány, a miniszter vagy a rendvédelmi szerv vezetőjének döntése alapján a rendvédelmi
szervnél létszámcsökkentést kell végrehajtani és emiatt továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség,
b) átszervezés következtében munkaköre megszűnt, és a számára felajánlott, a végzettségének és képzettségének
megfelelő más munkakört nem fogadta el.
(2) A rendvédelmi alkalmazott igazgatási jogviszonyát felmentéssel meg kell szüntetni, ha
a) egészségi állapota alapján a munkakör ellátására alkalmatlanná vált és részére a rendvédelmi szervnél megfelelő
munkakör nem biztosítható,
b) a feladata ellátására alkalmatlanná vált, mert nem felel meg a kifogástalan életvitel követelményének,
c) nemzetbiztonsági szempontból alkalmatlanná vált, mert a nemzetbiztonsági ellenőrzése során nemzetbiztonsági
kockázatot állapítottak meg, kivéve, ha a nemzetbiztonsági ellenőrzés tárgykörét szabályozó törvény szerint arra
feljogosított személy a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső igazgatási jogviszony fenntartását jóváhagyta,
d) a vezetői kinevezés visszavonását követően munkakör részére nem biztosítható vagy a felajánlott munkakört
nem fogadja el,
e) a más szervhez kirendelés megszűnése után részére a végzettségének, képzettségének megfelelő munkakör nem
biztosítható vagy a részére felajánlott alacsonyabb munkakört nem fogadja el.
(3) A rendvédelmi alkalmazott igazgatási jogviszonyát kérelmére felmentéssel meg kell szüntetni, ha legkésőbb
az igazgatási jogviszony megszűnésének napjával rendelkezik a Tny. 18. § (2a)–(2d) bekezdése szerinti jogosultsági
idővel.
(4) A munkáltatói jogkört gyakorló a felmentést köteles megindokolni. Ebből világosan ki kell tűnnie, hogy
a felmentés indoka valós és okszerű.
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(5) A rendvédelmi alkalmazottat akkor lehet felmenteni, ha
a) egészségi alkalmatlanság esetén
aa) állapotának megfelelő betöltetlen munkakör a rendvédelmi szerv szervezeti egységénél nincs
ab) a felajánlott másik, állapotának megfelelő munkakört a rendvédelmi alkalmazott méltányolható okból nem
fogadta el, vagy
ac) a megváltozott munkaképességű személyek ellátására jogosultságot szerzett,
b) az átszervezés miatt megszűnt munkakört betöltő rendvédelmi alkalmazott a számára felajánlott,
a végzettségének és képzettségének megfelelő más munkakört méltányolható okból nem fogadta el.
(6) Az igazgatási jogviszonyról történő lemondásnak kell tekinteni, ha a rendvédelmi alkalmazott az (5) bekezdés
szerint felajánlott munkakört nem fogadja el.
288/G. § (1) Felmentés esetén a felmentési idő legalább két hónap, de a nyolc hónapot nem haladhatja meg.
A rendvédelmi alkalmazott írásbeli kérelme alapján a felek ennél rövidebb időtartamban is megállapodhatnak.
(2) A két hónapos felmentési idő az igazgatási jogviszonyban töltött
a) öt év után egy hónappal,
b) tíz év után két hónappal,
c) tizenöt év után három hónappal,
d) húsz év után négy hónappal,
e) huszonöt év után öt hónappal,
f ) harminc év után hat hónappal
meghosszabbodik.
(3) Ha a rendvédelmi alkalmazott felmentésére kerül sor, felmentési idő nélkül kell megszüntetni az igazgatási
jogviszonyát, ha a rendvédelmi alkalmazott nemzetbiztonsági szempontból alkalmatlanná vált.
(4) A felmentés időtartamának felére a rendvédelmi alkalmazottat a munkavégzési kötelezettség teljesítése alól
mentesíteni kell. Indokolt esetben a munkáltatói jogkört gyakorló a rendvédelmi alkalmazottat a teljes felmentési
időre mentesítheti a munkavégzési kötelezettség teljesítése alól.
288/H. § (1) Nem szüntethető meg az igazgatási jogviszony felmentéssel:
a) a keresőképtelenség,
b) a várandósság,
c) a szülési szabadság,
d) a gyermek gondozása céljából igénybe vett illetmény nélküli szabadság, illetve – az illetmény nélküli szabadság
igénybevétele nélkül is – a gyermek hároméves koráig terjedő,
e) a beteg gyermek ápolása címén fennálló keresőképtelenség,
f ) a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés,
g) a nő jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének ideje, de legfeljebb ennek
megkezdésétől számított hat hónap,
h) a törvény szerinti, örökbefogadás előtti kötelező gondozásba helyezés esetén az örökbe fogadni szándékozó
rendvédelmi alkalmazottat – közösen örökbe fogadni szándékozó házastársak döntése alapján a gyermek
nevelésében nagyobb szerepet vállaló házastársat – érintően a kötelező gondozásba helyezéstől számított hat
hónap, vagy ha a gyermek a hat hónap letelte előtt kikerül a gondozásból, a kötelező gondozás,
i) a közeli hozzátartozó otthoni gondozása céljából kapott illetmény nélküli szabadság
időtartama alatt.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt felmentési tilalmak nem vonatkoznak a rendvédelmi alkalmazottra, ha
a) nyugdíjasnak minősül, vagy
b) felmentését maga kérte.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott védelem fennállása szempontjából a felmentés közlésének időpontja
az irányadó. A felmentés közlésének az tekintendő, amikor a felmentésről szóló írásba foglalt munkáltatói
intézkedést a rendvédelmi alkalmazottnak kézbesítették.
288/I. § (1) A rendvédelmi alkalmazottat felmentése esetén − a (6) bekezdésben felsorolt kivételekkel − a felmentési
időre járó távolléti díjon túl végkielégítés illeti meg.
(2) A végkielégítés összege, ha a felmentett rendvédelmi alkalmazott igazgatási jogviszonyban töltött ideje legalább
a) három év: egyhavi,
b) öt év: kéthavi,
c) nyolc év: háromhavi,
d) tíz év: négyhavi,
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e) tizenhárom év: öthavi,
f ) tizenhat év: hathavi,
g) húsz év: nyolchavi,
h) huszonöt év: kilenchavi,
i) harminc év: tízhavi
távolléti díjnak megfelelő összeg.
(3) A végkielégítés összegének felére jogosult a rendvédelmi alkalmazott, ha azért mentették fel, mert az 288/F. §
(5) bekezdés b) pontja szerinti áthelyezéséhez nem járult hozzá, kivéve, ha a hozzájárulását alapos indokkal – így
különösen a közeli hozzátartozó elhelyezkedési, iskoláztatási, gondozási lehetetlensége, lakhatási feltételek
nehézségei miatt – tagadta meg,
(4) A rendvédelmi alkalmazott a munkavégzési kötelezettség teljesítése alóli mentesítés idejére járó távolléti díjra
havonta egyenlő részletekben jogosult, részére a végkielégítést a felmentési idő utolsó napján kell kifizetni.
(5) Végkielégítésre nem jogosult a rendvédelmi alkalmazott, ha
a) az igazgatási jogviszony megszűnésekor nyugdíjasnak minősül,
b) a felmentését maga kérte.
(6) Ha a rendvédelmi alkalmazott a munkavégzési kötelezettség teljesítése alóli mentesítés ideje alatt bármely
költségvetési szervvel vagy költségvetési szerv legalább többségi befolyása alatt álló bármely gazdálkodó
szervezettel teljes vagy részmunkaidős foglalkoztatási jogviszonyt létesít,
a) ezt a tényt a munkáltatói jogkört gyakorló elöljárónak haladéktalanul köteles írásban bejelenteni,
b) a felmentési időből hátralevő időre távolléti díjra nem jogosult,
c) végkielégítésre nem jogosult, azonban új jogviszonyában a végkielégítés alapjául szolgáló időszak számítása
során a felmentéssel megszüntetett igazgatási jogviszony alapján végkielégítésre jogosító idejét is számításba kell
venni.
(7) Az (5) bekezdés a) pontja alkalmazásában nyugdíjasnak minősül, aki
a) az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik,
b) az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt öregségi nyugdíjban részesül,
c) a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított
öregségi, rokkantsági nyugdíj segélyben vagy nyugdíjban részesül,
d) egyházi jogi személytől egyházi, felekezeti nyugdíjban részesül,
e) öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül,
f ) növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül, vagy
g) rokkantsági ellátásban részesül.

115/J. Az igazgatási jogviszony tartalma
288/J. § (1) A rendvédelmi alkalmazottra a X. Fejezet rendelkezései közül a 104–105. §-t megfelelően alkalmazni kell.
(2) A rendvédelmi alkalmazottra a XI. Fejezet rendelkezései közül a 132. §-t megfelelően alkalmazni kell.
288/K. § (1) A munkáltatói jogkört gyakorló köteles:
a) a rendvédelmi alkalmazott feladatait munkaköri leírásban rögzíteni, őt az igazgatási jogviszonyra vonatkozó
szabályok és az egyéb jogszabályok szerint foglalkoztatni, részére az egészséges és biztonságos munkavégzés
feltételeit biztosítani, annak követelményeiről őt tájékoztatni,
b) a feladatok ellátását úgy megszervezni, hogy a rendvédelmi alkalmazott az igazgatási jogviszonyból eredő jogait
gyakorolni, kötelezettségeit teljesíteni tudja,
c) a feladatok elvégzéséhez szükséges tájékoztatást és irányítást megadni, a munkavégzéshez szükséges ismeretek
megszerzését biztosítani.
(2) Ha a munkáltatói jogkör gyakorlása során a munkáltatói intézkedés a rendvédelmi alkalmazott jogainak
korlátozásával jár, a munkáltatói jogkör gyakorlójának a több lehetséges és alkalmas korlátozás közül azt kell
választania, amely az eredmény biztosítása mellett a rendvédelmi alkalmazottra a legkisebb sérelemmel jár.
288/L. § A rendvédelmi alkalmazott a munkavégzéssel összefüggésben köteles:
a) az előírt helyen és időben, munkaképes állapotban megjelenni, ezt az állapotot a munkavégzés teljes ideje alatt
fenntartani és feladatát teljesíteni, valamint e célból rendelkezésre állni,
b) feladatait a törvényes előírásoknak és utasításoknak megfelelően, az elvárható szakértelemmel és gondossággal,
pártatlanul és igazságosan végrehajtani,
c) a munkatársaival együttműködni, munkáját úgy végezni és általában olyan magatartást tanúsítani, hogy az más
egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, anyagi károsodását ne idézze elő,
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d) a számára meghatározott iskolai rendszerű vagy iskolai rendszeren kívüli oktatásban, képzésben részt venni, és
az előírt vizsgákat letenni,
e) az egészségi alkalmassági követelményeknek eleget tenni,
f ) a rábízott, a munkavégzéshez biztosított eszközt, felszerelést megóvni, rendeltetésszerűen használni,
g) munkatársaival az emberi méltóság tiszteletben tartásával érintkezni.
288/M. § (1) A rendvédelmi alkalmazott munkavégzése során köteles végrehajtani a felettes utasítását.
(2) A rendvédelmi alkalmazott köteles felettese utasításának végrehajtását megtagadni, ha annak teljesítésével
a) bűncselekményt valósítana meg vagy
b) más személy életét, testi épségét vagy egészségét, illetőleg a környezetét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.
(3) A rendvédelmi alkalmazott köteles az utasítást adó figyelmét felhívni, és egyben kérheti az utasítás írásba
foglalását, ha az, vagy annak végrehajtása:
a) szabálysértést valósítana meg,
b) jogszabályba vagy a munkáltató által kiadott normatív utasításba ütközne,
c) teljesítése kárt idézhet elő és a rendvédelmi alkalmazott a következményekkel számolhat, vagy
d) az utasítás az érintettek jogos érdekeit sérti.
(4) Az utasítást adó az utasítás írásba foglalását nem tagadhatja meg. A rendvédelmi alkalmazottat az írásba
foglalásra irányuló kérelme miatt hátrány nem érheti.
(5) A jogszabálysértő utasítás végrehajtásáért kizárólag az azt kiadó felel.
(6) Az utasítás jogszerű megtagadása nem menti fel a rendvédelmi alkalmazottat az alól, hogy munkavégzés
céljából továbbra is rendelkezésre álljon, és a jogszerű utasításokat teljesítse.
(7) Ha a rendvédelmi alkalmazott az utasítás teljesítésének jogszerű megtagadása következtében nem végez
munkát, a kieső időre (állásidő) illetményre jogosult.
(8) A rendvédelmi alkalmazott a munkáltató utasításától akkor térhet el, ha ezt a munkáltató károsodástól
való megóvása feltétlenül megköveteli és a munkáltató értesítésére nincs mód. Az utasítástól való eltérésről
a munkáltatót haladéktalanul tájékoztatni kell.

115/K. Egészségi alkalmasság
288/N. § (1) A rendvédelmi alkalmazottnak meg kell felelnie a miniszter által meghatározott egészségi alkalmassági
követelményeknek.
(2) Az alkalmassági feltételeket a rendvédelmi alkalmazott tudomására kell hozni, és az alkalmasságot rendszeresen
ellenőrizni kell.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott célból az egészségi állapotra vonatkozó vizsgálati adatokat, a vizsgálatok
teljes egészségügyi dokumentációját az alkalmasság megállapításában részt vevő orvos és pszichológus, valamint
orvosi bizottság kezelheti, az kizárólag részükre továbbítható.
(4) A rendvédelmi alkalmazott jogosult az egészségi állapotára vonatkozó vizsgálat teljes dokumentációját
megismerni, és kérelmére annak másolatát térítésmentesen rendelkezésére kell bocsátani.
(5) A munkáltatói jogkör gyakorlónak kizárólag az alkalmasság minősítésére vonatkozó adat továbbítható.
(6) A (4) bekezdésben meghatározott adat a jogviszonnyal összefüggő jogvitában, valamint büntetőügyben
az eljáró bíróság, ügyészség, valamint nyomozó hatóság részére, megkeresésére, illetve adatkérésére, továbbá
a jogviszonnyal összefüggő jogvitában vagy büntetőeljárásban hivatalból – a tényállás tisztázásához szükséges
mértékig – továbbítható.
(7) Az (1) bekezdésben meghatározott célból az egészségi állapotra vonatkozó vizsgálati adat, egészségügyi adat
az igazgatási jogviszony létesítését célzó alkalmassági vizsgálatot vagy az igazgatási jogviszony megszűnését
követő tizedik év december 31-ig kezelhető. Ha az igazgatási jogviszony létesítésére nem kerül sor, az igazgatási
jogviszony létesítését célzó alkalmassági vizsgálat során az egészségi állapotra vonatkozóan keletkezett vizsgálati
adatot vagy egészségügyi adatot a vizsgálattól számított két éven belül meg kell semmisíteni.

115/L. Összeférhetetlenség
288/O. § (1) A rendvédelmi alkalmazott
a) nem folytathat olyan tevékenységet, nem tanúsíthat olyan magatartást, amely pártatlan, befolyástól mentes
tevékenységét veszélyeztetné;
b) pártban tisztséget nem viselhet, párt nevében vagy érdekében – az országgyűlési, az európai parlamenti, illetve
a helyi önkormányzati választásokon jelöltként való részvételt kivéve – közszereplést nem vállalhat;
c) nem lehet gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő, illetve felügyelőbizottsági tag, kivéve, ha a gazdasági
társaság önkormányzati, köztestületi többségi tulajdonban, vagy közvetlen vagy közvetett tulajdonában, vagy
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tartósan állami tulajdonban van, vagy az állami tulajdonos különleges jogokat biztosító részvény alapján delegálja,
továbbá, ha a társaságban az állami közvetlen vagy közvetett befolyás mértéke – a tőkepiacról szóló 2001. évi
CXX. törvény rendelkezései alapján számítva – legalább ötven százalék.
(2) Nem keletkeztet összeférhetetlenséget a nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenység, ha a rendvédelmi
alkalmazott és a digitális megoldások exportjával és programjának fejlesztésével összefüggő feladatok
koordinációját ellátó szervezet közötti, erre irányuló megállapodást a munkáltató előzetesen engedélyezi és
a tevékenység időtartama tárgyévenként a hat hónapot nem haladhatja meg.
(3) A rendvédelmi alkalmazott nem tölthet be olyan munkakört
a) amelyben − a rendvédelmi szerv vezetője által engedélyezett kivétellel − közeli hozzátartozójával közvetlen
irányítási, felügyeleti vagy ellenőrzési viszonyba kerül,
b) amelynek révén – a rendvédelmi szerv vezetője engedélye nélkül − olyan gazdálkodó szervezettel kerül
elszámolási viszonyba, amelyben közeli hozzátartozójának tulajdoni hányada meghatározó, vagy a közeli
hozzátartozó az elszámolási viszonyra befolyással bíró tisztséget, munkakört lát el.
(4) A rendvédelmi alkalmazott csak engedéllyel létesíthet munkavégzéssel járó egyéb jogviszonyt.
(5) Vezetői munkakört betöltő személy − a (6) bekezdésben foglaltak kivételével − munkavégzéssel járó egyéb
jogviszonyt nem létesíthet.
(6) Nem kell engedélyeztetni a munkaidőn kívül végzett tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, a jogi
oltalom alá eső szellemi tevékenység folytatását és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony létesítését.
(7) Nem adható engedély, ha a munkavégzéssel járó egyéb jogviszony, a civil szervezetben való részvétel vagy
tisztségviselés ellentétes a rendvédelmi szerv feladataival, vagy veszélyezteti a feladatellátás kötelességszerű,
pártatlan és befolyástól mentes ellátását, vagy a rendvédelmi szerv tekintélyét.
288/P. § (1) A rendvédelmi alkalmazott köteles a munkáltatói jogkört gyakorlónak haladéktalanul bejelenteni,
ha vele szemben a törvényben meghatározott összeférhetetlenségi ok merült fel, vagy ha az igazgatási
jogviszonyának fennállása alatt összeférhetetlen helyzetbe került. A munkáltatói jogkör gyakorlója köteles
− kivéve, ha a rendvédelmi alkalmazott engedélyt kapott − írásban felszólítani a rendvédelmi alkalmazottat
az összeférhetetlenség megszüntetésére, vagy köteles a szükséges intézkedést megtenni az összeférhetetlenség
kizárására.
(2) Ha a rendvédelmi alkalmazott az összeférhetetlenséget a felszólítástól számított harminc napon belül nem
szüntette meg, igazgatási jogviszonya a törvény erejénél fogva megszűnik.

115/M. A teljesítményértékelés, a továbbképzés
288/Q. § (1) A rendvédelmi alkalmazott munkateljesítményét a munkáltatói jogkör gyakorlója mérlegelési
jogkörében eljárva évente egy alkalommal írásban értékeli.
(2) A teljesítményértékelés alapján a rendvédelmi alkalmazott illetménye – az alapilletmény 289/A. § (2) bekezdése
alapján évente végrehajtható felülvizsgálata keretében – legfeljebb 20%-kal csökkenthető, illetve legfeljebb
20%-os mértékben növelhető, legfeljebb azonban a munkaköri kategóriában meghatározott fizetési fokozathoz
meghatározott illetmény alsó vagy felső határáig.
(3) A teljesítményértékelés hibás vagy valótlan ténymegállapításának, személyiségi jogát sértő megállapításának
megsemmisítése iránt a rendvédelmi alkalmazott jogvitát kezdeményezhet.
(4) A teljesítményértékelés részletes szabályait a miniszter rendeletben állapítja meg.
(5) A rendvédelmi alkalmazott jogosult az előmenetelhez, és köteles a központilag vagy a munkáltató által előírt
képzésben, továbbképzésben − ideértve a vezetőképzést is − (a továbbiakban együtt: továbbképzés) részt venni.
(6) A továbbképzést a munkáltató rendvédelmi szerv biztosítja, amely jogosult a továbbképzés lebonyolításához
szükséges személyes adatok kezelésére.
(7) A továbbképzési rendszer biztosítja a rendvédelmi alapismeretek, valamint a munkakörhöz kapcsolódó szakmai
ismeretek elsajátítását.
(8) A továbbképzés részletes szabályait a miniszter rendeletben határozza meg.

115/N. A rendvédelmi alkalmazott besorolása, az előmenetel, a képesítési követelmények és
az illetmény
288/R. § (1) A rendvédelmi alkalmazottnak belátható, tervszerű előmeneteli lehetőséget kell biztosítani
a) munkaköri kategórián belül a fizetési fokozatban előmenetelhez,
b) magasabb munkaköri osztályba vagy magasabb munkaköri kategóriába tartozó munkakör eléréséhez.
(2) Az előmenetel általános feltételei:
a) a következő fizetési fokozathoz jogszabályban vagy a munkáltató által meghatározott feltételek teljesítése,
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b) a munkakör ellátásához szükséges gyakorlati tapasztalat, készségek és kompetenciák megléte,
c) a munkáltató által meghatározott szintű teljesítményértékelés.
(3) A rendvédelmi alkalmazottat és a vezetőt az iskolai végzettség, a munkakör és az igazgatási jogviszonyban
eltöltött idő alapján kell a 12. mellékletben megállapított illetménytábla megfelelő fizetési fokozatába sorolni.
(4) A rendvédelmi alkalmazottat a 12. mellékletben megállapított illetménytábla szerinti fizetési fokozathoz tartozó
szolgálati idő elérése esetén előre kell sorolni és illetményét meg kell állapítani.
288/S. § (1) A besorolás a munkaköri osztály, a munkaköri kategória és a munkakör alapján történik. A munkaköri
osztályba iskolai végzettsége alapján, a munkaköri kategóriába a munkaköre alapján, a fizetési fokozatba szolgálati
ideje alapján kell a rendvédelmi alkalmazottat besorolni.
(2) Vezetői munkaköri osztályba a rendvédelmi alkalmazottat a vezetői munkaköre alapján kell besorolni.
(3) A rendvédelmi szerv vezetője határozza meg az egyes munkaköri kategóriákba tartozó rendvédelmi alkalmazott
által betölthető munkaköröket.
(4) A rendvédelmi szervnél az „F” munkaköri kategóriába tartozó rendvédelmi alkalmazott által betölthető
munkakörök aránya nem haladhatja meg az állománytáblázatban igazgatási szolgálati jogviszonyban álló
személlyel betölthető munkakörök számának három százalékát.
288/T. § (1) A felsőfokú munkaköri osztályba tartozó „C”, „D” „E” vagy „F” munkaköri kategóriába a felsőfokú iskolai
végzettségű rendvédelmi alkalmazottat kell sorolni.
(2) A középfokú munkaköri osztályba tartozó „A” vagy „B” munkaköri kategóriába az érettségi végzettségű
rendvédelmi alkalmazottat kell sorolni.
(3) A Kormány által rendeletben meghatározott, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál általános iskolai
végbizonyítványt vagy OKJ-s (alap vagy közép) végzettséget vagy szakmunkás bizonyítvánnyal betölthető
munkakört betöltő rendvédelmi alkalmazottat a (2) bekezdés szerinti középfokú munkaköri osztályba tartozó
„A” munkaköri kategóriába kell besorolni. Az igazgatási jogviszonyra a középfokú munkaköri kategóriákba
tartozókra irányadó szabályokat kell alkalmazni.
(4) Az „A”, „C”, „D” és „E” munkaköri kategóriába sorolt rendvédelmi alkalmazottat a szolgálati ideje alapján
meghatározott fizetési fokozatba kell besorolni.
(5) A felsőfokú iskolai végzettségű és az érettségi végzettségű rendvédelmi alkalmazott külön jogszabály szerinti
rendészeti alapvizsga letételére kötelezett a kinevezését követő két éven belül. A vizsgakötelezettség önhibából
történő nem teljesítése esetén a rendvédelmi igazgatási szolgálati viszony megszűnik.
(6) Magasabb munkaköri kategóriába tartozó munkakörbe a rendvédelmi alkalmazott akkor nevezhető ki, ha
teljesíti az annak ellátásához a munkáltatói jogkör gyakorlója által meghatározott képzettségi és alkalmassági
feltételeket.
288/U. § (1) A rendvédelmi alkalmazottat vezetői munkaköre alapján vezetői munkaköri osztályba kell besorolni.
A vezetői munkaköri osztályba tartozó munkaköröket kiemelt vezetői, középvezetői vagy beosztott vezetői
munkakörbe kell besorolni.
(2) A felsőfokú végzettségű rendvédelmi alkalmazott vezetői munkaköri osztályba − beleegyezésével − akkor
nevezhető ki, ha rendelkezik
a) a külön jogszabály szerinti rendészeti szakvizsgával,
b) a rendvédelmi szervnél eltöltött hat hónapos szakmai idővel.
(3) A (2) bekezdés b) pontja alól a rendvédelmi szerv vezetője rendkívüli méltánylást érdemlő esetben felmentést
adhat.
(4) E törvény eltérő rendelkezése hiányában a vezetői kinevezés határozatlan időre szól.
(5) Vezetői kinevezés helyettesítés céljából vagy tartós külszolgálat időtartamára határozott időre is adható.
A helyettesítés céljából adott határozott idejű vezetői kinevezés meghosszabbítható.
(6) Kiemelt vezetői munkakörbe azon rendvédelmi alkalmazott nevezhető ki, aki középvezetői munkakörben
legalább két évet eltöltött. Középvezetői munkakörbe azon rendvédelmi alkalmazott nevezhető ki, aki beosztott
vezetői munkakörben legalább két évet eltöltött.
288/V. § (1) A vezetői kinevezés azonnali hatállyal, indokolás nélkül visszavonható vagy arról az érintett
harmincnapos határidővel bármikor, indokolás nélkül lemondhat.
(2) A vezetői kinevezés visszavonása esetén az érintett részére a kinevezés visszavonásával egy időben
a rendvédelmi szervnek a visszavont vezetői munkakör szerinti szervezeti egységénél, ha az nem lehetséges,
másik szervezeti egységénél képzettségének megfelelő munkakört kell felajánlani, feltéve, hogy ilyen felajánlható
munkakör rendelkezésre áll. A felajánlott munkakör elfogadásáról vagy elutasításáról a rendvédelmi alkalmazott
a felajánlástól számított öt munkanapon belül írásban nyilatkozik. Ha a rendvédelmi alkalmazott a munkakör
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elfogadása vonatkozásában öt munkanapon belül nem nyilatkozik, azt úgy kell tekinteni, mintha a felajánlott
munkakört elutasította volna.
(3) Ha a rendvédelmi alkalmazott a neki felajánlott munkakört elfogadja, új munkakörének megfelelően kell
besorolni és illetményét megállapítani.
(4) A vezetői kinevezésről történő lemondás esetén a (2) bekezdés szerinti időtartam alatt a rendvédelmi szervnél
− feltéve, hogy felajánlható munkakör rendelkezésre áll − a rendvédelmi alkalmazott részére képzettségének
megfelelő munkakört kell felajánlani. A rendvédelmi alkalmazott a felajánlott munkakör elfogadásáról vagy
elutasításáról a felajánlástól számított öt munkanapon belül írásban nyilatkozik. Ha a rendvédelmi alkalmazott
a felajánlott munkakört elfogadja, új munkakörének megfelelően kell besorolni és illetményét megállapítani.
(5) Az igazgatási jogviszonyról lemondásnak kell tekinteni, ha a rendvédelmi alkalmazott nem fogadja el a vezetői
kinevezésről lemondást követően felajánlott, képzettségének megfelelő munkakört.
288/W. § (1) A vezetői és a felsőfokú iskolai végzettségű rendvédelmi alkalmazott kinevezéséhez felsőfokú
végzettség, a középfokú iskolai végzettségű rendvédelmi alkalmazott kinevezéséhez érettségi végzettség
szükséges.
(2) Jogszabály vagy a rendvédelmi szerv vezetője állapítja meg a rendvédelmi szerv munkaköreinek betöltéséhez
elfogadható felsőfokú végzettségeket, az egyes munkakörök ellátásához szükséges szakképzettségeket, szakmai
alap-, közép- és felsőfokú szakmai képzettségeket, valamint az egyéb képzettségi feltételeket.
(3) A rendvédelmi szerv a tehetségen és teljesítményen alapuló tervszerű előmenetel biztosítása érdekében
a magasabb munkakör vagy vezetői munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképesítés
megszerzéséhez a rendvédelmi alkalmazott iskolarendszerű vagy iskolarendszeren kívüli képzésben való részvételét
− a rendvédelmi érdek figyelembevételével − támogatja.
289. § (1) A rendvédelmi alkalmazott − igazgatási jogviszonya alapján − az e törvény szerint jogosult illetményre,
amelyet száz forintra kerekítve kell megállapítani.
(2) A rendvédelmi alkalmazott illetménye alapilletményből és az e törvény szerinti pótlékokból áll.
(3) A rendvédelmi alkalmazott garantált alapilletménye összegének legalább a Kormány által rendeletben
megállapított minimálbér és garantált bérminimum összegét el kell érnie.
(4) A rendvédelmi alkalmazott alapilletményét úgy kell megállapítani, hogy annak összege elérje a munkakör
besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó alsó határt, de – az „F” munkaköri kategória kivételével – ne haladja
meg annak felső határát.
(5) A rendvédelmi alkalmazott a munkakör besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó alsó határ szerinti
alapilletményre alanyi jogon jogosult.
289/A. § (1) A munkaköri kategóriákhoz tartozó fizetési fokozatokat és az azokhoz tartozó illetmények alsó és
– az „F” munkaköri kategória kivételével – felső határait a 12. melléklet tartalmazza.
(2) A rendvédelmi alkalmazott alapilletményét a munkáltatói jogkör gyakorlója minden évben egy alkalommal
jogosult felülvizsgálni.
(3) A munkáltatói jogkör gyakorlója a (2) bekezdés szerinti felülvizsgálat során az alapilletményt a rendvédelmi
alkalmazott besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó illetmény felső határáig megemelheti, illetve alsó határáig
csökkentheti. A munkáltatói jogkör gyakorlója az illetmény felülvizsgálatakor, döntése során figyelembe veszi
a) a rendvédelmi alkalmazott igazgatási jogviszonyban eltöltött idejét,
b) a tapasztalatot,
c) az egyéb munkáltatónál szerzett, a munkaköre alapján ellátott feladatok szempontjából jelentős tapasztalatot,
d) a rendvédelmi alkalmazott által szerzett végzettséget, egyéb képesítést, nyelvtudást,
e) a munkakör ellátásához kapcsolódó felelősséget,
f ) a teljesítményértékelést, valamint
g) a munkakör ellátásához kapcsolódó fizikai, pszichés és munkakörnyezetből adódó terhelést.
(4) Az illetmény felülvizsgálatának feltétele a teljesítményértékelés elvégzése. Ha a munkáltatói jogkör gyakorlója
a (2) bekezdés szerinti felülvizsgálatot nem végzi el, vagy annak során a rendvédelmi alkalmazott alapilletményének
összegét nem módosítja, a rendvédelmi alkalmazott a korábban megállapított alapilletményre jogosult.
289/B. § (1) A munkáltatói jogkör gyakorlója rendkívüli, célhoz köthető feladatot állapíthat meg a munkáltatói
jogkör gyakorlója és a rendvédelmi alkalmazott megállapodása alapján a rendvédelmi alkalmazott részére,
amelynek teljesítése a munkakör ellátásából adódó általános munkaterhet jelentősen és tartósan meghaladja
(a továbbiakban: célfeladat).
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(2) A munkáltatói jogkör gyakorlója a célfeladat eredményes végrehajtásáért − a rendvédelmi alkalmazott
kinevezési okmányban és az azt követő munkáltatói intézkedésben szereplő illetményén felül − írásban, a célfeladat
megállapításakor céljuttatást határoz meg a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül.
(3) A rendvédelmi alkalmazott a céljuttatásra akkor jogosult, ha a célfeladat eredményesen teljesült és azt
a munkáltatói jogkör gyakorlója igazolta.
(4) A munkáltatói jogkör gyakorlója az (1) bekezdésben foglaltakon túl célfeladatot állapíthat meg − a munkáltató
vezetőjének egyetértésével − más munkáltatónál foglalkoztatott rendvédelmi alkalmazott részére. A céljuttatást
a célfeladatot tűző munkáltatói jogkörgyakorló állapítja meg a rendvédelmi alkalmazott részére.
(5) A céljuttatás a rendvédelmi alkalmazott megillető jubileumi jutalom alapjául szolgáló illetmény összegébe nem
számít bele.
289/C. § (1) A rendvédelmi alkalmazott a munkavégzés helyétől, idejétől és körülményeitől függően, a miniszter
rendeletében meghatározott feltételekkel a következő pótlékra jogosult:
a) a nagyfrekvenciás és ionizáló sugárzásnak, mérgezésnek vagy biológiai kóroki tényezők jelenléte miatt fertőzés
veszélyének kitett munkakörben foglalkoztatott pótléka havonta a rendvédelmi illetményalap 25%-a,
b) az éjszakai pótlék teljesített óránként a rendvédelmi illetményalap 0,5%-a, valamint
c) a készenléti pótlék teljesített óránként a rendvédelmi illetményalap 0,25%-a.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti pótlék a munkakör betöltésének idejére, az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti
pótlék a rendvédelmi alkalmazottnak a pótlékkal elismert tevékenység tényleges kifejtésének idejére jár.
(3) Az egyéb pótlékok folyósításának feltételeit a miniszter rendeletben állapítja meg.
(4) Az egészségügyi tevékenységet végzők ügyeleti feladatellátásának, egészségügyi ügyeletének, készenlétének
díjazására az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 13/B. §-ában
foglalt rendelkezés irányadó.
289/D. § (1) A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok Kormány által meghatározott munkaköreiben foglalkoztatott
rendvédelmi alkalmazott részére idegennyelv-tudási pótlék adható.
(2) Az idegennyelv-tudást az államilag elismert nyelvvizsga eredményét igazoló bizonyítvánnyal vagy azzal
egyenértékű okirattal kell igazolni.
(3) A képzés nyelve szempontjából államilag elismert nyelvvizsga nélkül is komplex felsőfokú (Cl) nyelvvizsgának
minősül a rendvédelmi alkalmazott külföldön szerzett felsőfokú végzettsége, rendészeti, katonai vagy közigazgatási
tárgyú szakképzettsége, vagy az azt kiegészítő szakosító továbbképzési, továbbá vezetőképzési végzettsége, ha
a képzés időtartama az egy évet eléri vagy meghaladja.
(4) A idegennyelv-tudási pótlék mértéke nyelvvizsgánként
a) komplex felsőfokú (Cl) nyelvvizsga esetében a rendvédelmi illetményalap 50%-a, szóbeli vagy írásbeli nyelvvizsga
esetében 25-25%-a;
b) komplex középfokú (B2) nyelvvizsga esetében a rendvédelmi illetményalap 30%-a, szóbeli vagy írásbeli
nyelvvizsga esetében 15-15%-a.
(5) A (4) bekezdéstől eltérően az angol, francia, német, arab, kínai és orosz nyelvek tekintetében
az idegennyelv-tudási pótlék mértéke nyelvvizsgánként
a) komplex felsőfokú (C1) nyelvvizsga esetében a rendvédelmi illetményalap 100%-a,
b) komplex középfokú (B2) nyelvvizsga esetében a rendvédelmi illetményalap 60%-a,
c) komplex alapfokú (B1) nyelvvizsga esetében a rendvédelmi illetményalap 15%-a.
(6) Ha a rendvédelmi alkalmazott az (5) bekezdésben meghatározott idegen nyelvből felsőfokú (C1) vagy középfokú
(B2) típusú, szóbeli vagy írásbeli nyelvvizsgával rendelkezik, a (4) bekezdés a) és b) pontjában foglalt, a komplex
nyelvvizsgára meghatározott mértékű idegennyelv-tudási pótlékra jogosult.
(7) Ha a rendvédelmi alkalmazott ugyanazon idegen nyelvből azonos típusú, de különböző fokozatú vagy
különböző típusú és különböző fokozatú nyelvvizsgával rendelkezik, a magasabb mértékű pótlékra jogosult.
(8) Ha a rendvédelmi szerv tanulmányi szerződés alapján pénzügyi támogatást nyújt a nyelvvizsga megszerzéséhez
– kivéve a felsőfokú szaknyelvi vizsgát –, a rendvédelmi alkalmazott az idegennyelv-tudási pótlékra mindaddig nem
jogosult, amíg a havonta fizetendő pótlék együttes összege nem éri el a tanulmányi szerződés alapján kifizetett
pénzügyi támogatás mértékét.
(9) A nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója határozza meg azokat a további nyelveket, amelyek után
az (5) bekezdésben meghatározott mértékű idegennyelv-tudási pótlék állapítható meg.
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115/O. Az illetmény kifizetése, levonás az illetményből, egyéb juttatások, költségtérítések,
támogatások, elismerések
289/E. § (1) Az illetményt Magyarország hivatalos pénznemében kell megállapítani, és havonta utólag,
a tárgyhónapot követő hónap ötödik napjáig kell a rendvédelmi alkalmazott megbízása alapján a fizetési számlájára
átutalni, vagy ha azzal nem rendelkezik, részére pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján
megfizetni.
(2) Az illetmény kifizetésének és átutalásának költségei a rendvédelmi szervet terhelik.
(3) A rendvédelmi alkalmazottnak a rendvédelmi szerv a fizetési számlára történő utalás esetén a költségvetési
törvényben meghatározott összeghatárok figyelembevételével − a miniszter által a tárgyévre vonatkozóan közjogi
szervezetszabályozó eszközben meghatározott mértékű − bankszámla-hozzájárulást adhat. Az igazgatási jogviszony
év közben történő megszűnése esetén a bankszámla-hozzájárulás időarányosan jár.
(4) Az illetmény késedelmes kifizetése esetén, − ha az a rendvédelmi szerv hibájából következik be − a polgári jogi
szabályokban meghatározott késedelmi kamat jár.
(5) A Magyar Államkincstár a rendvédelmi alkalmazott részére a kifizetett illetményről legkésőbb a tárgyhónapot
követő hónap utolsó munkanapjáig részletes, írásbeli elszámolást ad, amelyből mind a kiszámítás helyessége, mind
a levonások jogcíme és összege ellenőrizhető.
(6) A rendvédelmi alkalmazottat, ha az illetmény tárgyhónapra vonatkozó elszámolását követően bekövetkező
ok miatt az elszámolás módosítása szükséges, a tárgyhónapra vonatkozó illetmény-elszámolás módosításáról
legkésőbb a következő havi illetmény elszámolásakor tájékoztatni kell. Az illetménykülönbözetet a következő havi
illetménnyel egyidejűleg ki kell fizetni.
289/F. § (1) Az illetményből történő levonásnak csak jogszabály, végrehajtható határozat vagy a rendvédelmi
alkalmazott hozzájárulása alapján van helye, ettől eltérni nem lehet.
(2) A rendvédelmi szerv az előlegnyújtásból eredő követelését a rendvédelmi alkalmazott illetményéből levonhatja.
Az illetményből való levonásra egyebekben a bírósági végrehajtás szabályai az irányadók.
(3) A jogalap nélkül kifizetett illetmény hatvan napon belül az előlegnyújtásból eredő követelésre vonatkozó
szabályok szerint visszakövetelhető a rendvédelmi alkalmazottól. Az általános elévülési időn belül visszakövetelhető
a jogalap nélkül felvett illetmény, ha annak alaptalanságáról a rendvédelmi alkalmazott tudott vagy tudnia kellett
volna.
(4) Engedményezésnek csak pénzkövetelés esetén van helye. A levonásmentes illetményrész nem
engedményezhető, és a rendvédelmi alkalmazott az illetményre vonatkozó igényéről előre nem mondhat le.
A levonásmentes illetményrész a bírósági végrehajtásról szóló jogszabály alapján teljesíthető levonások után
fennmaradó illetményrész.
(5) Tartozásátvállalásnak csak pénzkövetelés esetén van helye. Munkáltatói tartozást a rendvédelmi alkalmazott nem
vállalhat át.
(6) A rendvédelmi szerv és a rendvédelmi alkalmazott megállapodása alapján pénztartozás után kamat köthető ki.
A kamat mértéke nem haladhatja meg a Ptk. 6:47. §-a szerinti mértéket.
289/G. § (1) A rendvédelmi alkalmazottra a XIII. Fejezet rendelkezései közül a 159., a 166–174., a 176., és a 178. §-t
megfelelően alkalmazni kell.
(2) A miniszter rendeletben állapítja meg a rendvédelmi alkalmazott részére a 170. § alapján adható szociális, jóléti
és kulturális kedvezmények fajtáit és mértékét, valamint a rendvédelmi alkalmazott kiemelkedő munkavégzéséért
vagy a feladatok hosszabb időn át történő eredményes végzéséért adható elismeréseket.

115/P. A rendvédelmi alkalmazott szolgálati ideje
289/H. § Ahol e törvény szolgálati időről rendelkezik, szolgálati időként kell figyelembe venni:
a) a rendvédelmi szervnél
aa) igazgatási jogviszonyban,
ab) hivatásos szolgálati viszonyban,
ac) közalkalmazotti jogviszonyban,
ad) kormányzati szolgálati jogviszonyban,
ae) igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban,
af ) munkaviszonyban
eltöltött időt;
b) az e törvény hatálya alá tartozó másik rendvédelmi szervnél az aa)–af ) alpont szerinti időt;
c) a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses katonai állományában töltött időt;
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d) az a)–c) pont alá nem tartozó költségvetési szervnél
da) kormányzati szolgálati és közszolgálati,
db) állami szolgálati,
dc) közalkalmazotti,
dd) igazságügyi alkalmazotti,
de) bírói,
df ) ügyészi
jogviszonyban eltöltött időt.

115/Q. Munkaidő és pihenőidő
289/I. § A rendvédelmi alkalmazottra a XII. Fejezet rendelkezései közül a 136–138. §-t, a 149–151. §-t, és a 153. §-t
megfelelően alkalmazni kell.
289/J. § (1) A munkáltatói jogkör gyakorlója a munkavégzés rendjét a rendvédelmi szerv által ellátott feladatok
mennyiségéhez és határidejéhez igazodóan alakítja ki.
(2) A munkavégzésre fordított idő heti negyven óra, amelynek keretei között a munkáltatói jogkör gyakorlója
meghatározhatja a munkavégzés kezdő és befejező időpontját (általános munkarend).
(3) A munkáltató a munkaidőt az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményére, valamint a munka
jellegére figyelemmel osztja be.
(4) A rendvédelmi alkalmazott munkaidő-beosztását a munkáltatói jogkör gyakorlója az általános munkarendtől
eltérően is megállapíthatja.
(5) A kinevezés a (2) bekezdésben foglalt, az adott munkakörre irányadó teljes napi munkaidőnél rövidebb
napi munkaidőt is megállapíthat, ebben az esetben az egyébként járó illetményt arányosan csökkenteni kell
(részmunkaidő).
(6) A munkáltató a rendvédelmi alkalmazott által teljesítendő munkaidőt munkaidőkeretben is meghatározhatja.
(7) A munkaidőkeretben teljesítendő munkaidőt a munkaidőkeret tartama, a napi munkaidő és az általános
munkarend alapul vételével kell megállapítani. Ennek során az általános munkarend szerinti munkanapra eső
munkaszüneti napot figyelmen kívül kell hagyni.
(8) A munkaidő meghatározásakor a távollét tartamát figyelmen kívül kell hagyni vagy az erre eső napokat
a rendvédelmi alkalmazottra irányadó napi munkaidő mértékével kell figyelembe venni.
(9) A munkaidőkeret kezdő és befejező időpontját írásban meg kell határozni és közzé kell tenni.
289/K. § (1) A rendvédelmi alkalmazott beosztás szerinti napi munkaideje – a részmunkaidőt kivéve – négy óránál
rövidebb nem lehet.
(2) A rendvédelmi alkalmazott beosztás szerinti
a) napi munkaideje legfeljebb tizenkét óra,
b) heti munkaideje legfeljebb negyvennyolc óra
lehet.
(3) A rendvédelmi alkalmazott beosztás szerinti napi vagy heti munkaideje a (2) bekezdésben meghatározott
időtartamot legfeljebb egy órával meghaladhatja, ha a téli időszámítás kezdete a munkaidő-beosztás szerinti
munkaidőre esik.
(4) A rendvédelmi alkalmazott beosztás szerinti
a) napi munkaidejébe a 289/L. § (2) bekezdés a) pontjában,
b) heti munkaidejébe a 289/L. § (2) bekezdés a), c) és d) pontjában
meghatározott rendkívüli munkaidő időtartamát is be kell számítani.
(5) A rendvédelmi alkalmazott beosztás szerinti napi munkaidejébe az ügyelet, valamint a készenlét teljes tartamát
be kell számítani, ha a munkavégzés tartama nem mérhető.
(6) Egyenlőtlen munkaidő-beosztás alkalmazása esetén a (2) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezést azzal
az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a beosztás szerinti heti munkaidő tartamát átlagban kell figyelembe venni.
(7) A munkáltató – a felek megállapodása alapján – a napi munkaidőt legfeljebb két részletben is beoszthatja
(osztott napi munkaidő). A beosztás szerinti napi munkaidők között legalább két óra pihenőidőt kell biztosítani.
289/L. § (1) Rendkívüli esetben a rendvédelmi alkalmazott a beosztás szerinti munkaidején felül is köteles
munkahelyén munkát végezni.
(2) Rendkívüli munkaidő
a) a munkaidő-beosztástól eltérő munkaidő,
b) a munkaidőkereten felüli munkaidő,
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c) az ügyelet tartama, továbbá
d) a készenlét alatt elrendelt munkavégzés esetén a munkahelyre érkezéstől a munkavégzés befejezéséig – ha
a rendvédelmi alkalmazottnak több helyen kell munkát végeznie, az első munkavégzési helyre érkezéstől az utolsó
munkavégzési helyen történő munkavégzés befejezéséig – terjedő időtartam.
(3) Nem minősül rendkívüli munkaidőnek, ha a rendvédelmi alkalmazott az engedélyezett távollét idejét
a munkáltatóval történt megállapodás alapján ledolgozza.
(4) A rendkívüli munkaidőt írásban kell elrendelni. Az ilyen munkavégzés elrendelésének, nyilvántartásának és
elszámolásának rendjét a rendvédelmi szerv vezetője állapítja meg.
(5) Nem korlátozott a rendkívüli munkaidő elrendelése baleset, elemi csapás, súlyos kár, az egészséget vagy
a környezetet fenyegető közvetlen és súlyos veszély megelőzése, elhárítása érdekében.
(6) Munkaszüneti napon rendkívüli munkaidő
a) a rendes munkaidőben e napon is foglalkoztatható rendvédelmi alkalmazott számára, vagy
b) az (5) bekezdésben meghatározott esetben
rendelhető el.
(7) A rendkívüli munkaidő elrendelése nem veszélyeztetheti a rendvédelmi alkalmazott testi épségét, egészségét,
illetőleg nem jelenthet személyi, családi és egyéb körülményeire tekintettel aránytalan terhet.
(8) Teljes napi munkaidő esetén naptári évenként kettőszáz óra rendkívüli munkaidő rendelhető el.
(9) A (8) bekezdésben foglaltakat arányosan kell alkalmazni, ha
a) az igazgatási jogviszony év közben kezdődött,
b) határozott időre, illetve
c) részmunkaidőre jött létre.

115/R. Ügyelet és készenlét
289/M. § (1) Rendkívüli esetben a rendvédelmi alkalmazott a beosztás szerinti munkaidején felül is köteles
meghatározott ideig és helyen a munkavégzésre rendelkezésre állni.
(2) Négy órát meghaladó időtartamú rendelkezésre állás
a) a társadalmi közszükségletet kielégítő szolgáltatás folyamatos biztosítása, továbbá
b) baleset, elemi csapás, súlyos kár, valamint az egészséget vagy a környezetet fenyegető veszély megelőzése, illetve
elhárítása
érdekében rendelhető el.
(3) A rendvédelmi alkalmazott a rendelkezésre állás tartama alatt köteles munkára képes állapotát megőrizni és
a munkáltató utasítása szerint munkát végezni.
(4) A munkáltató a rendvédelmi alkalmazott számára meghatározhatja a rendelkezésre állás helyét (ügyelet),
egyébként a tartózkodási helyét a rendvédelmi alkalmazott határozza meg oly módon, hogy a munkáltató utasítása
esetén haladéktalanul rendelkezésre álljon (készenlét).
(5) A rendelkezésre állás elrendelésére a 289/L. § (4) bekezdés rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.
(6) A rendelkezésre állás időtartamát legalább egy héttel korábban, egy hónapra előre közölni kell. Ettől
a munkáltató – különösen indokolt esetben – eltérhet. Az eltérés során az egészséges és biztonságos munkavégzés
követelményeire figyelemmel kell lenni.
(7) Az ügyelet időtartama nem haladhatja meg a huszonnégy órát, amelybe az ügyelet megkezdésének napjára
beosztott rendes, illetőleg elrendelt rendkívüli munkaidő tartamát be kell számítani.
(8) A készenlét havi időtartama a százhatvannyolc órát nem haladhatja meg, amelyet munkaidőkeret alkalmazása
esetén átlagban kell figyelembe venni.
(9) Készenlét a heti pihenőnap (heti pihenőidő) időtartama alatt csak a rendvédelmi alkalmazott hozzájárulásával
rendelhető el, ha az elrendelést megelőző százhatvannyolc órás időszakban a rendvédelmi alkalmazott a heti
pihenőnapján készenlétet teljesített.

115/S. A rendkívüli munkaidő, az ügyelet, a készenlét, valamint a munkaszüneti napi rendes
munkaidőben történő munkavégzés ellenértéke
289/N. § (1) A rendvédelmi alkalmazottat rendkívüli munkaidő teljesítése esetén annak időtartamával azonos
mértékű szabadidő illeti meg.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a rendvédelmi alkalmazottnak
a) a heti pihenőnapon teljesített rendkívüli munkaidő ellenértékeként a munkaidő időtartama kétszeresének,
b) a munkaszüneti napon teljesített rendkívüli munkaidő ellenértékeként a munkaidő időtartama háromszorosának
megfelelő mértékű szabadidő jár.
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(3) A rendvédelmi alkalmazottat a napi munkaidőn túl teljesített ügyeletért, készenlétért legfeljebb annak
időtartamával megegyező mértékű szabadidő illeti meg. Ha az ügyeletre, készenlétre a rendvédelmi alkalmazott
heti pihenőnapján, illetve munkaszüneti napon kerül sor, részére a (2) bekezdés szerinti szabadidő jár.
(4) A rendszeresen rendkívüli munkaidőt teljesítő rendvédelmi alkalmazott számára legfeljebb évi huszonöt
munkanap szabadidő-átalány állapítható meg.
(5) A vezetői munkakörben lévő rendvédelmi alkalmazott részére akkor jár szabadidő, illetve szabadidő-átalány, ha
ezt a rendvédelmi szerv vezetője szabályozza.
(6) Munkaszüneti napon rendes munkaidőben történő munkavégzésre kötelezett rendvédelmi alkalmazott
a teljesített munkavégzés időtartama kétszeresének megfelelő mértékű szabadidő illeti meg.
(7) A szabadidőt a rendkívüli munkaidő, illetve a (6) bekezdés szerinti munkaidő teljesítését követően legkésőbb
harminc napon belül kell kiadni, ha ez nem lehetséges, meg kell váltani. A megváltás mértéke a rendvédelmi
alkalmazott kifizetéskori illetményének a szabadidőre járó arányos összege.

115/T. A szabadság
289/O. § (1) A rendvédelmi alkalmazott a munkában töltött idő alapján minden naptári évben szabadság jár, amely
alap- és pótszabadságból áll.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl szabadság jár
a) a munkaidő-beosztás alapján történő munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés idejére,
b) a szülési szabadság idejére,
c) a gyermek gondozása céljából igénybe vett illetmény nélküli szabadság első hat hónapjára,
d) a hozzátartozó ápolása miatt kapott harminc napot meg nem haladó illetmény nélküli szabadság időtartamára,
e) a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés három hónapot meg nem haladó időtartamára,
f ) minden olyan munkában nem töltött időre, amelyre a rendvédelmi alkalmazott illetményre jogosult.
289/P. § (1) A rendvédelmi alkalmazottat évi húsz munkanap alapszabadság illeti meg.
(2) A rendvédelmi alkalmazottnak az alapszabadságon felül besorolásától függően pótszabadság jár.
(3) A középfokú és felsőfokú munkaköri osztályba sorolt rendvédelmi alkalmazott esetén a pótszabadság mértéke
a) „A”, munkaköri kategóriába sorolt rendvédelmi alkalmazott esetében évente 5,
b) „B” munkaköri kategóriába sorolt rendvédelmi alkalmazott esetében évente 7,
c) „C” munkaköri kategóriába sorolt rendvédelmi alkalmazott esetében évente 5,
d) „D” munkaköri kategóriába sorolt rendvédelmi alkalmazott esetében évente 7,
e) „E” munkaköri kategóriába sorolt rendvédelmi alkalmazott esetében évente 9,
f ) „F” munkaköri kategóriába sorolt rendvédelmi alkalmazott esetében évente 11
munkanap.
(4) A vezetői pótszabadság mértéke:
a) beosztott vezetői munkakör esetében évente 10,
b) középvezetői és kiemelt vezetői munkakör esetében évente 15
munkanap.
(5) Ha a föld alatt állandó jelleggel, illetve az ionizáló sugárzásnak kitett munkahelyen dolgozó rendvédelmi
alkalmazott naponta legalább három órán keresztül tevékenységét ionizáló sugárzásnak kitett munkakörülmények
között végzi, évenként öt munkanap pótszabadságra jogosult. Ha a rendvédelmi alkalmazott ilyen munkahelyen
legalább öt évet eltöltött, évenként tíz munkanap pótszabadság illeti meg.
(6) A sugárártalomnak kitett munkahelyen eltöltött napi munkaidőtől függetlenül az (5) bekezdésben
meghatározott pótszabadság megilleti azt a rendvédelmi alkalmazottat is, akit rendszeres kettős egészségi
ártalomnak kitett munkakörben foglalkoztatnak, feltéve, hogy az egyik egészségi ártalom sugárártalom.
(7) A rendvédelmi alkalmazottnak a tizenhat évesnél fiatalabb
a) egy gyermeke után öt,
b) két gyermeke után tíz,
c) kettőnél több gyermeke után összesen tizenöt
munkanap pótszabadság jár.
(8) A (7) bekezdés szerinti pótszabadság fogyatékos gyermekenként két munkanappal nő, ha a rendvédelmi
alkalmazott gyermeke fogyatékos.
(9) A pótszabadságra való jogosultság szempontjából a gyermeket először a születésének évében, utoljára pedig
abban az évben kell figyelembe venni, amelyben a tizenhatodik életévét betölti.
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(10) Az apának gyermeke születése esetén, legkésőbb a születést követő második hónap végéig tíz, ikergyermekek
születése esetén tizenöt munkanap pótszabadság jár, amelyet kérésének megfelelő időpontban kell kiadni.
A szabadság akkor is jár, ha a gyermek halva születik vagy meghal.
(11) A nagyszülőnek unokája esetén legkésőbb a születést követő második hónap végéig öt, ikergyermekek
születése esetén hét munkanap pótszabadság jár, melyet kérésének megfelelő időpontban kell kiadni.
(12) A rendvédelmi alkalmazottnak első házassága megkötése alkalmából legkésőbb a házasságkötést követő
második hónap végéig öt munkanap pótszabadság jár.
(13) A rendvédelmi alkalmazottnak, ha
a) a rehabilitációs szakértői szerv legalább ötven százalékos mértékű egészségkárosodását megállapította,
b) fogyatékossági támogatásra jogosult, vagy
c) vakok személyi járadékára jogosult,
évenként öt munkanap pótszabadság jár.
289/Q. § (1) A szabadságot esedékességének évében kell kiadni és kivenni.
(2) Az esedékesség évében kell kiadottnak tekinteni a szabadságot, ha igénybevétele az esedékesség évében
megkezdődik és a szabadság következő évben kiadott része nem haladja meg az öt munkanapot.
(3) Az alapszabadság felével a munkáltatói jogkör gyakorlója rendelkezik.
(4) A munkáltatói jogkör gyakorlója évente tíz munkanap alapszabadságot, valamint a pótszabadságot
– a próbaidőt kivéve – két részletben a rendvédelmi alkalmazott kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni.
(5) A szabadságot kettőnél több részletben csak a rendvédelmi alkalmazott kérésére lehet kiadni.
(6) A szabadság kiadására vonatkozó igény az igazgatási jogviszony fennállása alatt nem évül el.
(7) A munkáltatói jogkör gyakorlója
a) rendvédelmi érdek esetén a pótszabadságot a tárgyévet követő év január 31-ig,
b) a rendvédelmi alkalmazott betegsége esetén az akadályoztatás megszűnésétől számított harminc napon belül
adja ki, ha az esedékesség éve eltelt.
(8) A munkáltatói jogkör gyakorlója a rendvédelmi alkalmazott már megkezdett szabadságát kivételesen fontos
érdekből megszakíthatja. Ebben az esetben a szabadság alatti tartózkodási helyről a munkahelyre, illetve
a visszautazással, valamint a munkával töltött idő a szabadságba nem számít be. A rendvédelmi alkalmazottnak
a megszakítással összefüggésben felmerült kárát, illetve költségeit a rendvédelmi szerv köteles megtéríteni.
(9) A szabadság kiadásánál a munkarend (munkaidő-beosztás) szerinti munkanapokat kell figyelembe venni.
(10) A rendvédelmi alkalmazott részére a szabadság arányos része jár, ha az igazgatási jogviszonya év közben
kezdődött vagy szűnt meg.
(11) Az igazgatási jogviszony megszűnése esetén, ha a munkáltató az arányos szabadságot nem adta ki, az arányos
szabadságot az igazgatási jogviszony megszűnését követő negyvenedik napon kell megváltani.
(12) Ha a rendvédelmi alkalmazott az igazgatási jogviszonya megszűnéséig több szabadságot vett igénybe annál,
mint ami megilletné, a különbözetre kifizetett illetményt köteles visszafizetni.
(13) Nem követelhető vissza a túlfizetés, ha az igazgatási jogviszony a rendvédelmi alkalmazott nyugdíjasnak
minősülése miatt, vagy halála miatt szűnt meg.
(14) Ha a rendvédelmi alkalmazott az esedékesség évében a részére járó szabadságnál több szabadságban részesült,
a rendvédelmi alkalmazott a következő évben arányosan kevesebb szabadságra jogosult.
(15) A fél napot elérő töredéknap egész munkanapnak számít.
(16) Ha a szabadság mértékét érintő változásra év közben kerül sor, akkor a rendvédelmi alkalmazott számára
a szabadság arányos része jár.
(17) A rendvédelmi alkalmazottnak a szabadságra vonatkozó igényét a szabadság kezdete előtt legkésőbb
tizenöt nappal be kell jelentenie. Ha a rendvédelmi alkalmazottat érintő olyan körülmény merül fel, amely miatt
a munkavégzési kötelezettség teljesítése számára személyi, illetve családi körülményeire tekintettel aránytalan vagy
jelentős sérelemmel járna, a rendvédelmi alkalmazott erről haladéktalanul értesíti a munkáltatói jogkör gyakorlóját.
Ebben az esetben a munkáltatói jogkör gyakorlója a szabadságot a tizenöt napos bejelentési határidőre vonatkozó
szabály mellőzésével köteles kiadni. A rendvédelmi alkalmazott a munkáltatói jogkör gyakorlójának felszólítása
esetén a körülmény fennállását a munkába állásakor haladéktalanul igazolni köteles.
(18) Ha a rendvédelmi alkalmazott a gyermek ápolása, gondozása miatt kapott fizetés nélküli szabadság első
hat hónapjára járó szabadságot nem kapta meg, azt a felek megállapodása alapján pénzben is meg lehet váltani
a gyermek ápolása, illetve gondozása céljára kapott fizetés nélküli szabadság megszűnését követően.
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115/U. A betegszabadság, az illetmény nélküli szabadság
289/R. § (1) A munkáltató a rendvédelmi alkalmazott számára a betegség miatti keresőképtelenség időtartamára
naptári évenként tizenöt munkanap betegszabadságot ad ki.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem jár betegszabadság a társadalombiztosítási szabályok szerinti
üzemi baleset és foglalkozási betegség miatti keresőképtelenség, valamint a várandósság miatti keresőképtelenség
időtartamára.
(3) Év közben kezdődő igazgatási jogviszony esetén a rendvédelmi alkalmazott a betegszabadság arányos részére
jogosult.
(4) A betegszabadság kiadásánál a 289/Q. § (9) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell azzal az eltéréssel
alkalmazni, ha a rendvédelmi alkalmazott a munkaszüneti nap miatt mentesülne a munkavégzési kötelezettsége
alól, ezt a napot munkanapként kell figyelembe venni.
(5) A rendvédelmi alkalmazott a gyermeke harmadik életéve betöltéséig – a gyermek gondozása céljából – illetmény
nélküli szabadságra jogosult, amelyet kérésének megfelelő időpontban kell kiadni.
(6) A rendvédelmi alkalmazott a gyermeke személyes gondozása érdekében a gyermek tizedik életéve betöltéséig
a gyermekgondozási segély, gyermekgondozást segítő ellátás folyósításának időtartama alatt illetmény nélküli
szabadságra jogosult.
(7) A rendvédelmi alkalmazottnak hozzátartozója tartós – előreláthatólag harminc napot meghaladó – személyes
ápolása céljából, az ápolás idejére, de legfeljebb két évre illetmény nélküli szabadság jár.
(8) A rendvédelmi alkalmazottnak illetmény nélküli szabadság jár a tényleges önkéntes tartalékos katonai
szolgálatteljesítés időtartamára.
(9) A rendvédelmi alkalmazottnak illetmény nélküli szabadság jár a külszolgálat időtartamára, ha házastársa vagy
élettársa külszolgálatot teljesít.
(10) A rendvédelmi alkalmazottnak illetmény nélküli szabadság engedélyezhető a nemzetközi közigazgatási
szakértői tevékenység időtartamára.
(11) A rendvédelmi alkalmazott az illetmény nélküli szabadság igénybevételét legalább tizenöt nappal korábban
köteles írásban bejelenteni.
(12) Az illetmény nélküli szabadság a rendvédelmi alkalmazott által megjelölt időpontban, de legkorábban
a szabadság megszüntetésére irányuló jognyilatkozat közlésétől számított harmincadik napon szűnik meg.

115/V. A munka- és pihenőidő nyilvántartása
289/S. § (1) A munkáltató köteles nyilvántartani
a) a rendes és rendkívüli munkaidő,
b) a készenlét,
c) a szabadság, valamint
d) az egyéb munkaidő-kedvezmények
időtartamát.
(2) A nyilvántartásból naprakészen megállapíthatónak kell lennie a teljesített rendes és rendkívüli munkaidőnek,
valamint a készenlét kezdő és befejező időpontjának is.

115/W. A fegyelmi és kártérítési felelősség, a jogvita
289/T. § (1) Fegyelmi vétséget követ el a rendvédelmi alkalmazott, ha az igazgatási jogviszonyból eredő
kötelezettségét vétkesen megszegi.
(2) A fegyelmi vétséget elkövető rendvédelmi alkalmazottal szemben kiszabható fegyelmi büntetések:
a) megrovás,
b) illetménycsökkentés munkaköri kategórián belül,
c) vezetői munkakörből nem vezetői munkakörbe helyezés,
d) hivatalvesztés.
(3) A rendvédelmi alkalmazott a hatályos fegyelmi büntetéséről az igazgatási jogviszony tartama alatt köteles
számot adni. Ha az igazgatási jogviszony hivatalvesztés miatt szűnt meg, a volt rendvédelmi alkalmazott
a rendvédelmi szervnél három évig nem alkalmazható.
(4) A munkáltatói jogkör gyakorlója a rendvédelmi alkalmazottat a büntetőeljárás idejére állásából felfüggesztheti.
A felfüggesztés idejére illetmény jár, a felfüggesztés megszüntetéséig ennek 50%-át vissza kell tartani.
A visszatartott összeget a büntetőeljárás lezárását követően ki kell fizetni, kivéve, ha az eljárás eredményeképpen
a rendvédelmi alkalmazott büntetőjogi felelősségének megállapítására kerül sor.
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(5) A munkáltatói jogkör gyakorlója megrovás fegyelmi büntetést fegyelmi eljárás lefolytatása nélkül is kiszabhat,
amennyiben a tényállás megítélése egyszerű és a kötelezettségszegést a rendvédelmi alkalmazott elismeri.
(6) Fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúja esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója köteles az eljárást
megindítani. Nem lehet fegyelmi eljárást indítani, ha a kötelezettségszegés felfedezése óta három hónap, illetve
a fegyelmi vétség elkövetése óta három év eltelt.
(7) Külföldön elkövetett kötelezettségszegés esetén a határidőket a belföldre történő visszaérkezéstől kell számítani.
(8) A fegyelmi eljárás részletszabályait a miniszter rendeletében állapítja meg.
289/U. § (1) A rendvédelmi alkalmazottra a XIX. Fejezet rendelkezései közül a 228–255. § szabályait megfelelően
alkalmazni kell.
(2) A 239. §-t azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a kártérítésre kötelezett a kártérítési eljárásban hozott elsőfokú
határozattal szemben bírósághoz fordulhat. Ha kártérítésre kötelezett nem él jogorvoslati jogával, a kártérítésre
vonatkozó határozat végrehajtható.
289/V. § (1) A rendvédelmi alkalmazott az igazgatási jogviszonyból származó jogvita esetén keresettel fordulhat
a bírósághoz.
(2) A bíróság az igazgatási jogviszony megszüntetéséről hozott határozatot hatályon kívül helyezi, ha az felmentési
tilalomba ütközik vagy egyébként jogellenes.
(3) Ha az igazgatási jogviszonyt jogellenesen szüntették meg, a rendvédelmi alkalmazottat olyan helyzetbe kell
hozni, mintha az igazgatási jogviszony meg sem szűnt volna.
(4) Az igazgatási jogviszony megszüntetéséről hozott határozat hatályon kívül helyezése esetén a rendvédelmi
alkalmazottat eredeti munkakörébe vissza kell helyezni, és meg kell téríteni az elmaradt illetményét, egyéb
járandóságát, valamint a felmerült kárát. A rendvédelmi alkalmazott sérelemdíjat is igényelhet az igazgatási
jogviszony jogellenes megszüntetésével okozott személyiségi jogsértésért. Nem kell megtéríteni az illetménynek,
az egyéb járandóságnak és a kárnak azt a részét, amelyet a rendvédelmi alkalmazott munkaereje hasznosításával
megkeresett vagy megkereshetett volna.
(5) Ha a rendvédelmi alkalmazott az igazgatási jogviszonyának fenntartását nem kívánta, ezt úgy kell tekinteni,
mintha az igazgatási jogviszonya a bírósági határozat jogerőre emelkedésének napjával közös megegyezéssel szűnt
volna meg. Ebben az esetben részére végkielégítés jár.
(6) A rendvédelmi szerv kérelmére a bíróság mellőzheti a rendvédelmi alkalmazott eredeti munkakörébe történő
visszahelyezését, ha a rendvédelmi alkalmazott továbbfoglalkoztatása a rendvédelmi szervtől méltányolható okból
nem várható el.
(7) Ha a munkáltató kérelmére a bíróság mellőzi az eredeti munkakörbe történő visszahelyezést, a bíróság
a rendvédelmi szervet – az eset összes körülményei, így különösen a jogsértés és annak következményei súlyának
mérlegelésével – a rendvédelmi alkalmazott részére legalább két, legfeljebb tizenkét havi távolléti díjnak megfelelő
összeg megfizetésére kötelezheti.
(8) Nem alkalmazható a (6) bekezdésben foglalt rendelkezés, ha a felmentés a rendeltetésszerű joggyakorlás
követelményébe, az egyenlő bánásmód követelményébe vagy felmentési tilalomba ütközik.
(9) Ha a felmentés azért jogellenes, mert e törvényben előírtnál rövidebb felmentési időt állapítottak meg,
ez a felmentést nem teszi érvénytelenné, de ilyen esetben az igazgatási jogviszony a szabályos felmentés utolsó
napjáig tart.
289/W. § A rendvédelmi alkalmazottra a XXV. Fejezet rendelkezései közül a 272–276. §-okat megfelelően
alkalmazni kell azzal, hogy a 272. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően a rendvédelmi alkalmazott személyügyi
alapnyilvántartásában kezelhető adatait a 13. melléklet tartalmazza.

115/X. Érdekképviselet és érdekvédelem
290. § A rendvédelmi alkalmazottra a XXIX. és XXX. Fejezetet megfelelően alkalmazni kell.”
6. §		
A Hszt. 304. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Iroda az MRK tevékenységével összefüggésben a rendvédelmi szervtől a következő adatok átadását is kérheti tagról
vagy azok meghatározott csoportjáról:)
„e) kizárólag a korábban fennálló szolgálati viszony, rendvédelmi igazgatási szolgálati viszony vagy közalkalmazotti
jogviszony tekintetében a tag korábbi szolgálati viszonyának, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyának
vagy közalkalmazotti jogviszonyának kezdő és befejező dátuma.”
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(1) A Hszt. a következő 340/A. §-sal egészül ki:
„340/A. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak tekintetében rendeletben
határozza meg:
a) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál az idegennyelv-tudási pótlékra jogosító munkaköröket,
b) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok esetében azon általános iskolai végbizonyítványt vagy OKJ-s (alap vagy
közép) végzettséget vagy szakmunkás bizonyítványt igénylő munkaköröket, amelyek a XXVIII/A. Fejezet hatálya alá
tartozó igazgatási jogviszonyban láthatók el,
c) a rendészeti alap- és szakvizsgára vonatkozó követelményeket, a vizsgáztatás rendjét és az e vizsgák alóli
mentesítés szabályait,
d) a nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenység tartalmát, típusát és a célfeladattal kapcsolatos
megállapodásra vonatkozó részletszabályokat.”
(2) A Hszt. a következő 342/A. §-sal egészül ki:
„342/A. § (1) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak tekintetében rendeletben
határozza meg
a) az állománytáblázat elemeit, elfogadásának és módosításának rendjét, valamint a szervezeti állománytáblázat
elkészítésére vonatkozó szabályokat,
b) a rendvédelmi igazgatási alkalmazott mely vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök
esetében, valamint a készpénz, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti készpénzhelyettesítő fizetési eszköz vonatkozásában mely értékhatárt meghaladóan korlátozható abban, hogy azokat
a munkavégzés közben magánál tartsa, valamint a korlátozás feltételeit, továbbá, hogy megállapítsa a magáncélú
telekommunikációs eszközök munkavégzés közben történő használatának korlátozására vonatkozó szabályokat,
c) azokat a munkaköröket, amelyeknél az igazgatási jogviszony létesítésének feltétele az e törvényben
meghatározottak szerint kifogástalan életvitel ellenőrzéshez történő hozzájárulás,
d) a kirendelés részletes szabályait,
e) a technikai ellenőrzés alkalmazásának feltételeit, az alkalmazható eszközök körét és a technikai ellenőrzés
alkalmazására vonatkozó eljárási szabályokat,
f ) az egészségi alkalmassági követelményeket, az egészségi alkalmassági követelmények felmérésének szabályait,
az alkalmassági vizsgálatok fajtáit, a felmérést végző szervezetek kijelölését, az alkalmassági vizsgálatok eljárási
rendjét, az egészségi alkalmassági követelményeknek való meg nem feleléssel kapcsolatos eljárást,
g) a teljesítményértékelés részletes szabályait,
h) a továbbképzés részletes szabályait,
i) a munkavégzés helyétől, idejétől és körülményeitől függő egyéb pótlékok folyósításának feltételeit,
j) a rendvédelmi igazgatási alkalmazott részére adható szociális, jóléti és kulturális kedvezmények fajtáit és mértékét,
valamint a rendvédelmi igazgatási alkalmazott kiemelkedő munkavégzéséért vagy a feladatok hosszabb időn át
történő eredményes végzéséért adható elismeréseket,
k) a fegyelmi eljárás részletszabályait,
l) a rendvédelmi szervek és a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak kártérítési felelősségével kapcsolatos eljárás
részletes szabályait.
(2) A miniszter a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok rendvédelmi igazgatási alkalmazottai tekintetében közjogi
szervezetszabályozó eszközben határozza meg:
a) azokat a munkaköröket, amelyek esetében a 6/A. § (3)–(5) bekezdése nem alkalmazható,
b) a kirendelés részletes szabályait,
c) az egészségi alkalmassági követelményeket, az egészségi alkalmassági követelmények felmérésének szabályait,
az alkalmassági vizsgálatok fajtáit, a felmérést végző szervezetek kijelölését, az alkalmassági vizsgálatok eljárási
rendjét, az egészségi alkalmassági követelményeknek való meg nem feleléssel kapcsolatos eljárást,
d) a továbbképzés részletes szabályait,
e) a munkavégzés helyétől, idejétől és körülményeitől függő egyéb pótlékok folyósításának feltételeit,
f ) a rendvédelmi szervek és a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak kártérítési felelősségével kapcsolatos eljárás
részletes szabályait.”

8. §		
A Hszt. a következő 362/E–362/L. §-sal egészül ki:
„362/E. § (1) A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXV. törvény (a továbbiakban:
Riasztv.) hatálybalépésével a rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott
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a) közalkalmazott és kormánytisztviselő közalkalmazotti és kormányzati szolgálati jogviszonya – az érintett
hozzájárulásával – a b) pont kivételével rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonnyá (a 362/E–362/I. §
alkalmazásában a továbbiakban: igazgatási jogviszony),
b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 61. § (1) bekezdés
a)–b) pontja szerinti „A” és „B” fizetési osztályba sorolt, valamint az érettségi végzettséghez nem kötött, a Kjt. 61. §
(1) bekezdés c) pontja szerinti „C” fizetési osztályba sorolt közalkalmazott jogviszonya – az érintett hozzájárulásával –
az Mt. szerinti munkaviszonnyá
alakul át.
(2) Az (1) bekezdés b) pontjától eltérően a Kjt. 61. § (1) bekezdés c) pontja szerinti „C” fizetési osztályba sorolt
közalkalmazott jogviszonya – az érintett hozzájárulásával – érettségi végzettség hiányában is igazgatási
jogviszonnyá alakul át, amennyiben az általa betöltött munkakört a rendvédelmi szerv vezetője az e törvény
12. melléklete szerinti középfokú munkaköri osztályba tartozó „A” munkaköri kategóriába sorolja. Az igazgatási
jogviszonyra a középfokú munkaköri kategóriákba tartozókra irányadó szabályokat kell alkalmazni.
(3) Nem alakul át a rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazott és kormánytisztviselő jogviszonya
igazgatási jogviszonnyá, amennyiben a közalkalmazott, a kormánytisztviselő az igazgatási jogviszony létesítéséhez
nem járul hozzá vagy, ha a munkáltató e törvény rendelkezései alapján nem létesíthet az érintettel igazgatási
jogviszonyt.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott esetekben a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya a Kjt. alapján,
a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonya a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
(a továbbiakban: Kttv.) alapján felmentéssel szűnik meg. A közalkalmazott, illetve a kormánytisztviselő felmentése
esetén a Kjt. 37. § (12) bekezdését, illetve a Kttv. 69. § (10) bekezdését kell alkalmazni.
(5) Nem alakul át a rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott alapfokú végzettséggel rendelkező közalkalmazott
közalkalmazotti jogviszonya munkaviszonnyá, amennyiben a közalkalmazott a munkaviszony létesítéséhez nem
járul hozzá. Ebben az esetben a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya a Kjt. alapján felmentéssel szűnik meg.
(6) A rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazott és kormánytisztviselő a Riasztv. hatálybalépését
követő 15 napon belül írásban nyilatkozik arról, hogy hozzájárul-e jogviszonyának igazgatási jogviszonnyá, illetve
az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben munkaviszonnyá alakulásához. A nyilatkozat megtétele érdekében
a rendvédelmi szerv tájékoztatást ad az igazgatási jogviszony lényeges elemeiről.
(7) Ha rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazott és köztisztviselő a (6) bekezdés szerinti
nyilatkozatában nem járul hozzá jogviszonyának átalakulásához, a felmentési ideje a nyilatkozattétel napját követő
napon kezdődik.
362/F. § A rendvédelmi alkalmazott a Riasztv. szerinti összeférhetetlenségi nyilatkozatot 2019. április 30-ig teszi meg
a munkáltató részére.
362/G. § (1) A rendvédelmi igazgatási alkalmazott (a 362/G.–362/J. § alkalmazásában a továbbiakban: rendvédelmi
alkalmazott) 2019. február 1-jét követően a Riasztv. szerinti illetményre jogosult.
(2) Az igazgatási jogviszonnyá alakulással érintett közalkalmazott rendvédelmi alkalmazottként első alkalommal
megállapított illetményének összege nem lehet alacsonyabb a 2019. január 1-jei hatállyal megállapított
illetménynél.
(3) A (2) bekezdés szerinti illetmény megállapítása során az alábbi illetményelemeket kell figyelembe venni:
a) a garantált illetmény, illetve magasabb összegű illetmény [Kjt. 62. §, 66. §],
b) illetménykiegészítés [Kjt. 67. §],
c) vezetői pótlék [Kjt. 70. §],
d) címpótlék [Kjt. 71. §],
e) egészségkárosító kockázatok közötti foglalkoztatáshoz, illetve egyéni védőeszköz használatához kötött
munkakörben foglalkoztatáshoz kapcsolódó illetménypótlék [Kjt. 72.],
f ) idegennyelv-tudási pótlék [Kjt. 74. §],
g) ágazati, szakmai sajátosságokra tekintettel további illetménypótlék [Kjt. 75. §]:
ga) büntetés-végrehajtási szervnél a munkaköri feladat fokozott veszélyessége miatt illetménypótlék,
gb) a miniszter rendelete szerinti rendvédelmi ágazati pótlék [29/2015. (VI. 15.) BM rendelet],
gc) a kollektív szerződés szerinti illetménypótlék.
(4) Az igazgatási jogviszonnyá alakulással érintett kormánytisztviselő rendvédelmi alkalmazottként első alkalommal
megállapított illetményének összege nem lehet alacsonyabb a 2018. december havi illetményénél.
(5) A (4) bekezdés szerinti illetmény megállapítása során az alábbi illetményelemeket kell figyelembe venni:
a) alapilletmény [Kttv. 133. §, 139. §],
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b) alapilletmény-eltérítés [Kttv. 133. § (3)–(4) bek.],
c) címmel rendelkezők esetében a címhez illeszkedő alapilletmény [Kttv. 126–128. §],
d) illetménykiegészítés [Kttv. 134. §],
e) illetménypótlék [vezetői – Kttv. 137. §, éjszakai munkavégzés, gépjárművezetés, egészségkárosító munkakör –
Kttv. 140. §, idegennyelv-tudási pótlék – 141. §, képzettségi, munkaköri pótlék – 142. §].
(6) Annak a rendvédelmi alkalmazottnak, akinek a Riasztv. hatálybalépését megelőzően megállapított illetménye
meghaladja a 12. mellékletben meghatározott, az egyes munkaköri kategóriákban meghatározott fizetési fokozat
szerinti illetmény felső határát, a különbözetet korrekciós díjként kell folyósítani. A korrekciós díj a 289/A. §
(3) bekezdésének alkalmazása során nem változtatható meg.
(7) A rendvédelmi alkalmazott a munkáltató szerv által 2018-ban megállapított egyéb természetbeni juttatásra
(cafetéria) 2019-ben nem jogosult, részére a Riasztv. szerinti természetbeni juttatást kell biztosítani.
(8) A Riasztv. alapján a munkáltatói intézkedést a rendvédelmi alkalmazott besorolásáról, illetményének
megállapításáról 2019. február 28-ig kell elkészíteni 2019. február 1-jei hatállyal.
(9) A 362/E. § (1) b) pontja szerinti munkavállaló első alkalommal megállapított munkabérének összege nem lehet
alacsonyabb a 2018. december havi illetményénél.
362/H. § A 362/G. § (4) bekezdés szerinti munkáltatói intézkedés megállapítja
a) a rendvédelmi alkalmazott által betöltött munkakörnek megfelelően a munkaköri osztályt, a munkaköri
kategóriát és – amennyiben az 1. melléklet előírja – a fizetési fokozatot,
b) az a) pont szerint megállapított munkaköri kategóriában a fizetési fokozat szempontjából figyelembe vehető időt,
c) a fizetési fokozatban soron következő előrelépés lehetséges legkorábbi idejét, azzal, hogy a fizetési fokozatban
előrelépés kizárólag az e törvényben foglalt feltételek teljesítése esetén lehetséges,
d) azt az illetményt, amelyre a rendvédelmi alkalmazott jogosult, az alábbi bontásban:
da) alapilletmény,
db) a 362/G. § (6) bekezdés szerinti korrekciós díj,
e) tájékoztatást az igazgatási jogviszonyhoz kapcsolódó főbb kötelezettségekről, így különösen a vizsga és
továbbképzési kötelezettségekről, a kifogástalan életvitel ellenőrzéséről, a Magyar Rendvédelmi Kar tagságról,
a teljesítményértékelésről.
362/I. § (1) 2019. február 1-jétől folyamatosnak tekintendő a Riasztv. szerinti jogviszonya annak, aki
2019. január 31-én a Kjt., illetve a Kttv. hatálya alatt állt.
(2) A 2019. február 1-jei hatállyal meghozott munkáltatói intézkedések nem minősülnek átszervezésnek.
(3) A Riasztv. hatálybalépésekor folyamatban lévő
a) jogviszony létesítésre, módosításra a Riasztv. szabályait kell alkalmazni,
b) jogviszony megszüntetések esetében a Kjt., illetve a Kttv. szerint kell eljárni,
c) kártérítési ügyekben, jogvitákban az eljárás megindulásakor hatályos szabályok alapján kell eljárni.
(4) A Riasztv. hatálybalépése nem szakítja meg a korábbi jogviszonyból eredő igények elévülését.
(5) Akinek a Riasztv. hatálybalépése előtt próbaidőt kötöttek ki és a próbaidő időtartama a Riasztv.
hatálybalépésének napján nem telt le, a próbaidő a korábbi jogviszony létesítésekor kikötött időtartamban áll fenn.
(6) A fizetési fokozat megállapításához szükséges szolgálati idő, valamint a jubileumi jutalom szempontjából
a Riasztv. hatálybalépése előtt a Kjt., és a Kttv. rendelkezései alapján elismert és beszámított időt kell figyelembe
venni.
362/J. § (1) A 288/U. § (6) bekezdését a Riasztv. hatálybalépését követően történő vezetői kinevezésekre kell
alkalmazni. A 288/U. § (6) bekezdése szempontjából a két év számításánál a korábban megfelelő vezetői
beosztásban eltöltött időt kell figyelembe venni.
(2) A rendvédelmi alkalmazott esetében, aki a Riasztv. hatálybalépését megelőzően a Kjt., illetve
a Kttv. alkalmazásával került vezetői munkakörbe kinevezésre, a 288/U. § (6) bekezdésében meghatározott
időtartamot a vezetői munkakörbe történő kinevezésétől kezdődően kell számítani.
(3) A vezetői munkaköri kategóriába sorolt rendvédelmi alkalmazott a Riasztv. hatálybalépését követő két éven belül
köteles teljesíteni a 288/U. § (2) bekezdés a) pontjában előírt rendészeti szakvizsgát.
362/K. § (1) A 2019. évre vonatkozó egyéni teljesítményértékelést először 2020-ban kell elvégezni, a 2020. évi első
illetmény-megállapítás érdekében.
(2) A 2019. február 1-jei hatályú illetmény-megállapításkor az e törvény szerinti teljesítményértékelés helyett
a Kjt., illetve a Kttv. szerinti, 2018. december 31-én érvényes minősítés eredményét kell figyelembe venni.
362/L. § A XXVIII/A. Fejezet hatálya alá tartozó rendvédelmi szerv által kötött, 2019. január 31-én hatályos kollektív
szerződés közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezéseit 2019. december 31-éig alkalmazni kell.”
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9. §
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(1) A Hszt.
a)
1. § (7) bekezdésében a „290. §” szövegrész helyébe a „287/C. §” szöveg, a „290§/B. §” szövegrész helyébe
a „287/D. §” szöveg,
b)
34. § (2) bekezdésében a „közalkalmazotti jogviszonyból” szövegrész helyébe a „közalkalmazotti
jogviszonyból, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyból” szöveg,
c)
34. § (3) bekezdésében a „közalkalmazotti vagy igazságügyi alkalmazotti jogviszonyra” szövegrész
helyébe a „közalkalmazotti, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyra vagy rendvédelmi igazgatási szolgálati
jogviszonyra,” szöveg,
d)
65. § (2) bekezdésében és a (3) bekezdés a) pontjában a „közalkalmazotti” szövegrész helyébe
a „közalkalmazotti, rendvédelmi igazgatási alkalmazotti” szöveg,
e)
95. §-ában a „közalkalmazotti jogviszonyban” szövegrész helyébe a „közalkalmazotti jogviszonyban,
rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban” szöveg,
f)
96. § záró szövegrészében a „szolgálati jogviszonyba” szövegrész helyébe a „szolgálati jogviszonyba,
rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyba” szöveg,
g)
280. § (1) bekezdés b) és c) pontjában az „igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban” szövegrész helyébe
az „igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban” szöveg,
h)
283. §-ában az „ügyészségi szolgálati viszony” szövegrész helyébe az „ügyészségi szolgálati viszony,
rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony” szöveg,
i)
291. § (1) bekezdésében és a (3) bekezdés záró szövegrészében a „közalkalmazottainak” szövegrész helyébe
a „rendvédelmi igazgatási alkalmazottainak” szöveg,
j)
291. § (2) bekezdésében, a 302. § (2), (4) és (5) bekezdésében, a 304. § (2) bekezdés d) pontjában
a „közalkalmazotti jogviszony” szövegrész helyébe a „rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony” szöveg,
k)
292. § (4) bekezdés 4. és 5. pontjában a „közalkalmazotti jogviszonnyal” szövegrész helyébe a „rendvédelmi
igazgatási szolgálati jogviszonnyal” szöveg,
l)
292. § (5) bekezdésében, 305. § (1) bekezdésében és 308. § (5) bekezdésében a „közalkalmazotti állomány”
szövegrész helyébe a „rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány” szöveg,
m)
297. § (4) bekezdésében a „közalkalmazotti állományára” szövegrész helyébe a „rendvédelmi igazgatási
alkalmazotti állományára” szöveg,
n)
297. § (6) bekezdésben a „közalkalmazottal szemben az (5) bekezdés c) vagy d) pontjában” szövegrész
helyébe a „rendvédelmi igazgatási alkalmazottal szemben az (5) bekezdés a), c) vagy d) pontjában” szöveg,
o)
300. § (3) bekezdésében a „közalkalmazotti állományának” szövegrész helyébe „rendvédelmi igazgatási
alkalmazotti állományának” szöveg,
p)
301. § (1) bekezdésében a „közalkalmazottai” szövegrész helyébe a „rendvédelmi igazgatási alkalmazottai”
szöveg,
q)
302. § (1) bekezdésében a „közalkalmazottja” szövegrész helyébe a „rendvédelmi igazgatási alkalmazottja”
szöveg,
r)
302. § (3) bekezdésében a „közalkalmazottak” szövegrész helyébe a „rendvédelmi igazgatási alkalmazottak”
szöveg,
s)
304. § (5) és (6) bekezdésében a „ közalkalmazotti állománya” szövegrész helyébe a „rendvédelmi igazgatási
alkalmazotti állománya” szöveg,
t)
308. § (1) bekezdésében a „közalkalmazotti jogviszonyt” szövegrész helyébe a „rendvédelmi igazgatási
szolgálati jogviszonyt” szöveg,
u)
334. § (3) bekezdésében a „közalkalmazotti jogviszonyból” szövegrész helyébe a „közalkalmazotti
jogviszonyból, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyból” szöveg,
v)
340. § 3. pontjában a „közalkalmazotti” szövegrész helyébe a „közalkalmazotti, rendvédelmi igazgatási”
szöveg,
w)
342. § (4) bekezdésében a „közalkalmazotti munkaköröket” szövegrész helyébe a „rendvédelmi igazgatási
alkalmazotti munkaköröket” szöveg,
x)
362. § (5) bekezdésében a „284–289. §” szövegrész helyébe a „284–287/B. §” szöveg
lép.
(2) A Hszt. az 1. és 2. melléklet szerinti 12. és 13. melléklettel egészül ki.
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10. §		
Hatályát veszti Hszt.
a)
14. § (2) bekezdése,
b)
290/A és 290/B. §-a.

2. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény módosításához kapcsolódó egyéb törvények módosítása
11. §		
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 53. pontja a következő k) alponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában
közszolgálati kötelezettség)
„k) rendvédelmi igazgatási alkalmazottak szolgálati jogviszonyát szabályozó törvény szerinti rendvédelmi igazgatási
szolgálati jogviszony, a honvédelmi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti jogviszony”
(keretében végzett kötelezettség;)
12. §		
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
a)
58. § (5) bekezdés a) pontjában a „közalkalmazotti jogviszony,” szövegrész helyébe a „közalkalmazotti
jogviszony, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony, honvédelmi alkalmazotti jogviszony,” szöveg,
b)
58. § (6) bekezdés a) pontjában a „közalkalmazott,” szövegrész helyébe a „közalkalmazott, rendvédelmi
igazgatási alkalmazott, honvédelmi alkalmazott,” szöveg,
c)
58. § (6) bekezdés b) pontjában a „kormányzati szolgálati jogviszony hivatalvesztéssel,” szövegrész helyébe
a „kormányzati szolgálati jogviszony, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony hivatalvesztéssel,
a honvédelmi alkalmazotti jogviszony rendkívüli felmentéssel történő megszüntetésével,” szöveg,
d)
58. § (6) bekezdés c) pontjában a „közalkalmazotti jogviszonynak” szövegrész helyébe a „közalkalmazotti
jogviszonynak, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonynak, honvédelmi alkalmazotti jogviszonynak”
szöveg
lép.
13. §		
A használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvény 8. §-ában a „közalkalmazotti jogviszonyban”
szövegrész helyébe a „közalkalmazotti jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, honvédelmi
alkalmazotti jogviszonyban” szöveg lép.
14. §

(1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 85. § (4) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(4) Felhatalmazást kap az elektronikus hírközlésért, a környezetvédelemért, a vízgazdálkodásért, vízügyi igazgatási
szervek irányításáért, vízvédelemért, a természetvédelemért, az oktatásért, a kultúráért, a foglalkoztatáspolitikáért,
a szakképzésért és felnőttképzésért, a családpolitikáért, szociál- és nyugdíjpolitikáért, az államháztartásért,
a nemzetpolitikáért, a nemzetiségpolitikáért, a c) pont kivételével az agrár-vidékfejlesztésért, az agrárpolitikáért,
a b) és f ) pont kivételével a közlekedésért, az energiapolitikáért, a bányászati ügyekért és a postaügyért
(a továbbiakban: a közlekedésért), az idegenrendészetért és menekültügyért, az igazságügyért felelős miniszter,
továbbá valamennyi pont tekintetében a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős
miniszter, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter, valamint az informatikáért felelős miniszter,
hogy az általa irányított, a (2)–(3) bekezdés alá nem tartozó költségvetési intézmények (munkáltatók), illetve
közalkalmazottak tekintetében rendeletben állapítsa meg
a) az ágazatban betölthető közalkalmazotti munkaköröket, a munkakörhöz kapcsolódó fizetési osztályokat,
a munkakör betöltéséhez a 61. § (1) bekezdésében foglaltakat meghaladóan szükséges képesítési és más
többletkövetelményeket, továbbá a 61. § (1) bekezdés g) és i) pontjával összefüggésben a munkakör betöltéséhez
jogszabályban előírt szakvizsgával egyenértékűnek elismert vizsgát igazoló oklevelek körét,
b) azt a munkakört, amelyben nem kötelező pályázat kiírása a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez,
c) a gyakornoki idővel, valamint a munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatosan a munkáltató alaptevékenységébe tartozó
munkaköröket,
d) a foglalkoztatáspolitikáért, valamint az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a magasabb vezető,
valamint a vezető megbízás körét, továbbá ezek e törvényben meghatározottakon túlmenő feltételeit,
e) a magasabb vezető, illetve vezető megbízással rendelkező közalkalmazott vezetői pótlékának mértékét,
f ) az ágazati, szakmai sajátosságokra tekintettel fizetendő illetménypótlékokat és azok mértékét.”
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(2) A Kjt. 85. § (5) bekezdés a)–c) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A (4) bekezdésben foglaltakon túlmenően felhatalmazást kap]
„a) a közlekedésért felelős miniszter, hogy a közalkalmazotti jogviszony létesítésénél a tizennyolcadik életév
betöltésének feltétele alóli mentesítést,
b) a honvédelemért, az idegenrendészetért és menekültügyért, az igazságügyért felelős miniszter, hogy
a közalkalmazotti jogviszony létesítésének feltételeként magyar állampolgárság feltételét,
c) a honvédelemért, az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter, az igazságügyért felelős miniszter,
hogy a közalkalmazotti jogviszony létesítésének feltételeként a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás
feltételét,”
[az általa irányított, a (2) és (3) bekezdés alá nem tartozó költségvetési intézmények (munkáltatók), illetve
közalkalmazottak tekintetében rendeletben határozza meg.]
(3) A Kjt. 85. § (5) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A (4) bekezdésben foglaltakon túlmenően felhatalmazást kap]
„g) az idegenrendészetért és menekültügyért, az igazságügyért, a foglalkoztatáspolitikáért, a szakképzésért és
felnőttképzésért, a családpolitikáért, szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter, hogy a gyakornoki idő kikötése
alól mentes munkaköröket,”
[az általa irányított, a (2) és (3) bekezdés alá nem tartozó költségvetési intézmények (munkáltatók), illetve
közalkalmazottak tekintetében rendeletben határozza meg.]
(4) A Kjt. 85. § (5) bekezdés u) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A (4) bekezdésben foglaltakon túlmenően felhatalmazást kap]
„u) az adópolitikáért felelős miniszter, hogy – az egészségügyért felelős miniszterrel egyetértésben – a munkaköri
alkalmassági vizsgálatra és az alkalmasság véleményezésére vonatkozó szabályokat, valamint az eljárás rendjét,”
[az általa irányított, a (2) és (3) bekezdés alá nem tartozó költségvetési intézmények (munkáltatók), illetve
közalkalmazottak tekintetében rendeletben határozza meg.]
(5) A Kjt. 87/A. § (1) bekezdése a következő j) és k) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásakor közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni)
„j) honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban,
k) rendvédelmi igazgatási alkalmazottak szolgálati jogviszonyát szabályozó törvény szerinti rendvédelmi igazgatási
szolgálati jogviszonyban”
(töltött időt.)
(6) Hatályát veszíti a Kjt.
a)
6/B. §-a, 43/B. § és 43/C. §-a
b)
85. § (5) bekezdés o), q), r), s) és v) pontja,
c)
85. § (4a) bekezdése,
d)
85. § (5) bekezdés i) pontjában „a honvédelemért” és a „rendészetért” szövegrész,
e)
85. § (5) bekezdés n) pontjában „a honvédelemért, a rendészetért, a büntetés-végrehajtásért, a katasztrófák
elleni védekezésért,” szövegrész.
15. §		
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 87. § 9. pontjában a „közalkalmazotti jogviszonyban,” szövegrész
helyébe a „közalkalmazotti jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban,” szöveg lép.
16. §		
Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 12. § (2) bekezdésében a „valamint
szolgálati jogviszonyban” szövegrész helyébe a „szolgálati jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati
jogviszonyban, valamint honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban” szöveg lép.
17. §

(1) A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 4/A. § (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(3) Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya
a) hivatásos állományú rendőrökből,
b) igazságügyi alkalmazottakból,
c) rendvédelmi igazgatási alkalmazottakból,
d) a munka törvénykönyvéről szóló törvény hatálya alá tartozó munkavállalókból, valamint
e) tisztjelöltekből
állhat.”
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(2) Az Rtv.
a)
4/A. § (4) és (5) bekezdésében a „kormánytisztviselőkből, valamint közalkalmazottakból” szövegrész helyébe
a „valamint rendvédelmi igazgatási alkalmazottakból és munkavállalókból” szöveg,
b)
7. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában a „közalkalmazotti,” szövegrész helyébe a „közalkalmazotti,
rendvédelmi igazgatási alkalmazotti,” szöveg,
c)
7. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontjában a „közalkalmazottai,” szövegrész helyébe a „közalkalmazottai,
rendvédelmi igazgatási alkalmazottai,” szöveg,
d)
67. § (1) bekezdésében a „közalkalmazotti,” szövegrész helyébe a „rendvédelmi igazgatási alkalmazotti,”
szöveg
lép.
18. §		
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény
a)
7. § (1) bekezdésében a „szolgálati viszonyon” szövegrész helyébe a „szolgálati viszonyon, rendvédelmi
igazgatási szolgálati jogviszonyon, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyon” szöveg,
b)
66. § a) pontjában a „szolgálati viszony” szövegrész helyébe a „szolgálati viszony, rendvédelmi igazgatási
szolgálati jogviszony, honvédelmi alkalmazotti jogviszony” szöveg
lép.
19. §		
A szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény 12. § (1) bekezdésében és 14. § (1) bekezdés a) pontjában
a „hivatásos szolgálati” szövegrész helyébe a „hivatásos szolgálati, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban,
a honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban” szöveg lép.
20. §		
A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 17. §-ában a „közalkalmazotti jogviszonyban”
szövegrész helyébe a „közalkalmazotti jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, honvédelmi
alkalmazotti jogviszonyban” szöveg lép.
21. §		
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 4. pont e) alpontjában az „önkéntes tartalékos
állományának szolgálati viszonya” szövegrész helyébe az „önkéntes tartalékos állományának szolgálati viszonya,
a honvédelmi alkalmazotti jogviszony” szöveg, a „hivatásos szolgálati jogviszonya” szövegrész helyébe a „hivatásos
szolgálati jogviszonya, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonya” szöveg lép.
22. §

(1) A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény (a továbbiakban: Bvszt.) 10. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A bv. szervezet személyi állománya – a (2) és (2a) bekezdésben foglalt kivétellel – hivatásos büntetésvégrehajtási szolgálati jogviszonyban (a továbbiakban: hivatásos szolgálati jogviszony), továbbá külön
jogszabályban meghatározott munkakörök esetén rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban és
munkaviszonyban álló személyekből állhat.”
(2) A Bvszt. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban álló, illetve munkaviszonyban álló személy csak olyan
munkakört láthat el, amelyhez a hivatásos szolgálati jogviszony létesítésének sajátos feltételei nem szükségesek.”
(3) A Bvszt. 10. § (2a) bekezdésében a „közalkalmazotti jogviszony” szövegrész helyébe a „rendvédelmi igazgatási
szolgálati jogviszony” szöveg lép.

23. §

(1) A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 20. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) A nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állománya hivatásos szolgálati viszonyban álló személyekből,
rendvédelmi igazgatási alkalmazottakból és munkavállalókból, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat személyi
állománya hivatásos szolgálati viszonyban álló személyekből, honvédelmi alkalmazottakból és munkavállalókból áll.”
(2) Az Nbtv. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„23. § (1) A rendvédelmi igazgatási alkalmazottak és a honvédelmi alkalmazottak a nemzetbiztonsági szolgálatoknál
olyan feladatköröket látnak el, amelyekben – a különös követelményeket támasztó – hivatásos szolgálati jogviszony
létesítése nem szükséges.
(2) A nemzetbiztonsági szolgálatoknál rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony, illetve honvédelmi alkalmazotti
jogviszony azon személyekkel létesíthető, akik megfelelnek a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak szolgálati
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jogviszonyát szabályozó törvényben, illetve a honvédelmi alkalmazottak jogállását szabályozó törvényben foglalt
alkalmazási feltételeknek, továbbá a jogviszony létrehozásával vagy fenntartásával összefüggésben lefolytatott
nemzetbiztonsági ellenőrzés során nemzetbiztonsági kockázatot nem állapítottak meg.
(3) A hivatásos szolgálati beosztás rendvédelmi igazgatási alkalmazotti munkakörré vagy honvédelmi alkalmazotti
munkakörré, a rendvédelmi igazgatási alkalmazotti munkakör vagy a honvédelmi alkalmazotti munkakör
hivatásos szolgálati beosztássá átminősíthető. Az átminősítettek jogviszonyára a külön törvényben meghatározott
rendelkezések vonatkoznak.”
(3) Az Nbtv.
a)
7. § (1) bekezdésében a „vezérkari főnökét” szövegrész helyébe a „parancsnokát” szöveg,
b)
9. § e) pontjában a „közalkalmazottak” szövegrész helyébe a „rendvédelmi igazgatási alkalmazottak, illetve
a honvédelmi alkalmazottak” szöveg,
c)
13. § (2) bekezdésében a „vezérkari főnöke” szövegrész helyébe a „parancsnoka” szöveg,
d)
20. § (1a) bekezdésében a „kormánytisztviselők” szövegrész helyébe a „rendvédelmi igazgatási alkalmazottak”
szöveg,
e)
30. § (1) bekezdésében a „közalkalmazotti jogviszonyt” szövegrész helyébe a „közalkalmazotti jogviszonyt,
rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyt, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyt” szöveg
lép.
(4) Az Nbtv. 74. §
a)
g) pontjában a „közalkalmazotti jogviszony” szövegrész helyébe a „közalkalmazotti jogviszony, a rendvédelmi
igazgatási szolgálati jogviszony, a honvédelmi alkalmazotti jogviszony” szöveg,
b)
i) pont ig) alpontjában a „Honvéd Vezérkar főnöke” szövegrész helyébe a „Magyar Honvédség parancsnoka és
helyettesei” szöveg
lép.
24. §		
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 32. § (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A hivatásos tűzoltóság polgári állományú tagjai rendvédelmi igazgatási alkalmazottak, a tűzoltó szakiskolák
polgári állományú tagjai köztisztviselők vagy közalkalmazottak.”
25. §		
A katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló
1996. évi XLV. törvény 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az ösztöndíjas hallgató az ösztöndíjszerződésben azt vállalja, hogy tanulmányai befejezése után meghatározott
ideig az ösztöndíjszerződést kötő szervnél hivatásos szolgálatot teljesít vagy kormánytisztviselői, köztisztviselői,
közalkalmazotti jogviszonyt, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyt, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyt
létesít, a szerződő szerv pedig a hallgató képzettségének és végzettségének megfelelő beosztásban munkát biztosít
számára.”
26. §		
Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény
a)
100. § (4) bekezdés b) és c) pontjában a „hivatásos szolgálati jogviszony” szövegrész helyébe a „hivatásos
szolgálati jogviszony, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony, honvédelmi alkalmazotti jogviszony”
szöveg,
b)
118. § (5) bekezdésében a „hivatásos szolgálati jogviszonyban” szövegrész helyébe a „hivatásos szolgálati
jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban”
szöveg
lép.
27. §

(1) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alapján biztosított)
„a) a munkaviszonyban (ide nem értve a saját jogú nyugdíjasnak minősülő személy által létesített Mt. szerinti
munkaviszonyt), közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami
szolgálati jogviszonyban, ügyészségi szolgálati jogviszonyban, bírói szolgálati jogviszonyban, igazságügyi
alkalmazotti szolgálati viszonyban, nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban, ösztöndíjas foglalkoztatási
jogviszonyban, vendégoktatói ösztöndíjas jogviszonyban, közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személy, a Magyar
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Honvédség, a rendvédelmi szervek, az Országgyűlési Őrség, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja, a Független Rendészeti Panasztestület tagja, a Magyar Honvédség
szerződéses állományú tagja, a katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona, a honvédelmi alkalmazott,
az országgyűlési képviselő, a nemzetiségi szószóló (a továbbiakban: munkaviszony), tekintet nélkül arra, hogy
foglalkoztatása teljes vagy részmunkaidőben történik,”
(2) A Tbj. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Baleseti ellátásra, baleseti hozzátartozói nyugellátásra jogosult a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
1997. évi LXXXI. törvényben (a továbbiakban: Tny. tv.) és a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvényben (a továbbiakban: Eb. tv.) meghatározottak szerint – a biztosítottakon túl – az, aki egyéni,
illetve társas vállalkozóként kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül, vagy saját jogú nyugdíjasként az 5. §
(1) bekezdés a), b), g) pontjában (ide nem értve az Mt. szerint munkaviszonyban álló saját jogú nyugdíjasnak
minősülő személyt), valamint a (2) bekezdésében meghatározott jogviszonyban áll.”
(3) A Tbj. a következő 65/L. §-al egészül ki:
„A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Riasztv.)
27. § (1) bekezdésével módosított 5. § (1) bekezdés a) pontját és a Riasztv. 27. § (2) bekezdésével módosított 15. §
(1) bekezdését 2019. január 1-től kell alkalmazni.”
(4) A Tbj. 5. § (1) bekezdés a) pontjában a „közalkalmazotti,” szövegrész helyébe a „közalkalmazotti jogviszonyban,
rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban,” szöveg lép.
28. §		
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
a)
40. §-ában a „munkaviszony (közalkalmazotti, kormányzati szolgálati, közszolgálati, állami szolgálati
jogviszony, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszony, Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú
tagjának szolgálati viszonya)” szövegrész helyébe a „Tbj. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogviszony” szöveg,
b)
83/C. § (1) bekezdésében a „közalkalmazotti jogviszonyban” szövegrész helyébe a „közalkalmazotti
jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban ”
szöveg
lép.
29. §		
A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 4. § (2) bekezdés x) pontjában
a „közalkalmazotti” szövegrész helyébe a „közalkalmazotti, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban,
honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban” szöveg lép.
30. §		
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 27. § (5) és (7) bekezdésében
a „közalkalmazotti jogviszonyban” szövegrész helyébe a „közalkalmazotti jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási
szolgálati jogviszonyban, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban” szöveg lép.
31. §		
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 4. § d) pontjában a „közalkalmazotti,” szövegrész helyébe
a „közalkalmazotti, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban”
szöveg lép.
32. §		
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 30. § (7) bekezdésében a „közalkalmazotti jogviszonyban” szövegrész
helyébe a „közalkalmazotti jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban vagy honvédelmi
alkalmazotti jogviszonyban” szöveg lép.
33. §		
A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló1997. évi CLIX. törvény 3. §
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Fegyveres biztonsági őrség az e törvényben, valamint jogszabály alapján megkötött együttműködési
megállapodásban meghatározott őrzési feladatokat ellátó, szolgálati fegyverrel és más kényszerítő eszközzel
rendelkező, sajátos jogokkal felruházott biztonsági szervezet, amelynek tagjai a létesítő, illetőleg a működtető
állami, önkormányzati vagy egyéb intézménnyel, gazdálkodó szervezettel munkaviszonyban, illetve közalkalmazotti
jogviszonyban, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban, a rendvédelmi szervnél a szervvel munkaviszonyban vagy
rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban állnak.”
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34. §		
A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény 14. § (6) bekezdésében a „közalkalmazotti
jogviszonyban” szövegrész helyébe a „közalkalmazotti jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati
jogviszonyban, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban” szöveg lép.
35. §		
Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 7. § (2) bekezdés
d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Egészségügyi tevékenység végzésére az alábbi jogviszonyokban kerülhet sor:)
„d) közalkalmazotti jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, honvédelmi alkalmazotti
jogviszonyban,”
36. §		
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 3. § (1) bekezdés
a) pontjában a „közalkalmazotti jogviszony” szövegrész helyébe a „közalkalmazotti jogviszony, rendvédelmi
igazgatási szolgálati jogviszony, honvédelmi alkalmazotti jogviszony” szöveg lép.
37. §		
A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag
ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló
2004. évi CXXIII. törvény 1. § (2) bekezdés
a)
3. pontjában a „közalkalmazotti jogviszony,” szövegrész helyébe a „közalkalmazotti jogviszony, rendvédelmi
igazgatási szolgálati jogviszony, honvédelmi alkalmazotti jogviszony” szöveg,
b)
7. pontjában a „közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) hatálya alá
tartozó” szövegrész helyébe a „közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban:
Kjt.), a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény, a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXV. törvény hatálya alá
tartozó” szöveg
lép.
38. §		
A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény 2. § 23. pontjában a „rendvédelmi
feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti szolgálati viszony”
szövegrész helyébe a „rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
törvény szerinti hivatásos szolgálati és rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony, a honvédelmi alkalmazottak
jogállásáról szóló 2018. évi CXV. törvény szerinti honvédelmi alkalmazotti jogviszony” szöveg lép.
39. §

(1) Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény (e § alkalmazásában
a továbbiakban: Törvény) 2. § a) pont 2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
( E törvény alkalmazásában
közszolgálatban álló személy:)
„2. a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonája és a honvédelmi alkalmazott,”
(2) A Törvény 2. § a) pontja a következő 3a. alponttal egészül ki:
( E törvény alkalmazásában
közszolgálatban álló személy:)
„3a. aki rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban áll,”

40. §		
A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „közalkalmazotti
jogviszonyból” szövegrész helyébe a „közalkalmazotti jogviszonyból, rendvédelmi igazgatási szolgálati
jogviszonyból, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyból” szöveg lép.
41. §		
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény
a)
20/A. § (1) bekezdésében a „közalkalmazotti jogviszonyban” szövegrész helyébe a „közalkalmazotti
jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban”
szöveg,
b)
22. § (2) bekezdés b) pontjában a „közalkalmazotti” szövegrész helyébe a „közalkalmazotti, rendvédelmi
igazgatási alkalmazotti, honvédelmi alkalmazotti” szöveg,
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c)
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34/Y. § (2) bekezdés b) pontjában a „közalkalmazotti jogviszonyba,” szövegrész helyébe a „közalkalmazotti
jogviszonyba, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyba, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyba” szöveg

lép.
42. §		
A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló
2011. évi LXXV. törvény 1. § (1) bekezdés 7a. pontja a következő n) és o) alpontokkal egészül ki:
(E törvényben és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban:
közszférában dolgozó:)
„n) a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó honvédelmi alkalmazott,
o) a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak szolgálati jogviszonyát szabályozó törvény hatálya alá tartozó
rendvédelmi igazgatási alkalmazott;”
43. §		
A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról
szóló 2011. évi CVI. törvény 1. § (2) bekezdésének záró szövegében a „közalkalmazotti,” szövegrész helyébe
a „közalkalmazotti, rendvédelmi igazgatási szolgálati vagy honvédelmi alkalmazotti jogviszonyt,” szöveg lép.
44. §		
A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről
szóló 2011. évi CXIII. törvény 12. § (3) bekezdésében a „rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjaira,
kormánytisztviselőire, köztisztviselőire és közalkalmazottaira” szövegrész helyébe a „rendvédelmi szervek hivatásos
állományú tagjaira, rendvédelmi igazgatási alkalmazottaira” szöveg lép.
45. §		
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
a)
22. § (2) bekezdésében a „közszolgálati tisztviselők, közalkalmazottak” szövegrész helyébe a „rendvédelmi
alkalmazottak” szöveg,
b)
54. § (2) bekezdés c) pontjában az „állami vezető” szövegrész helyébe a „szakmai felsővezető” szöveg
lép.
46. §		
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi
CXXXII. törvény 13. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Az Egyetemen munkakört, vezetői beosztást:)
„e) rendvédelmi igazgatási alkalmazott, honvédelmi alkalmazott”
(tölthet be.)
47. §		
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
a)
4. § (2) bekezdés g) pontjában a „rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának tagjaként”
szövegrész helyébe a „rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának tagjaként vagy
rendvédelmi alkalmazottjaként” szöveg,
b)
184. § (3) bekezdésében a „közalkalmazotti jogviszonyban” szövegrész helyébe a „közalkalmazotti
jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban”
szöveg,
c)
221. § (1) bekezdésében a „közalkalmazotti jogviszonyban” szövegrész helyébe a „közalkalmazotti
jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban”
szöveg
lép.
48. §		
A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló
2011. évi CLXIV. törvény
a)
11. § (4) bekezdés g) pontjában a „rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának tagjaként,”
szövegrész helyébe a „rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának tagjaként, vagy
rendvédelmi alkalmazottjaként” szöveg,
b)
154. § (3) bekezdésében a „közalkalmazotti jogviszonyban” szövegrész helyébe a „közalkalmazotti
jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban”
szöveg
lép.
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49. §

(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 11/F. § (1), (3) és (8) bekezdésében
a „közalkalmazotti” szövegrész helyébe a „közalkalmazotti, rendvédelmi igazgatási alkalmazotti, honvédelmi
alkalmazotti” szöveg lép.
(2) Az Áht. 11/F. § (7) bekezdésében a „közalkalmazotti” szövegrészek helyébe a „közalkalmazotti, rendvédelmi
igazgatási alkalmazotti, honvédelmi alkalmazotti” szöveg lép.

50. §

(1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 6. § 14. pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„14. kormányzati vagy közszolgálati ügykezelő: az, aki a közigazgatási szervnél közhatalmi, irányítási, ellenőrzési és
felügyeleti tevékenység gyakorlásához kapcsolódó ügyviteli feladatot lát el, valamint a külképviseletekről és a tartós
külszolgálatról szóló törvény szerinti adminisztratív és technikai személyzet tagja;”
(2) A Kttv. 6. § 28. pont helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„28. pártfogó felügyelő: aki pártfogó felügyelői véleményt, környezettanulmányt készít, büntetőügyben közvetítői
eljárást folytat le, gondoskodik a közérdekű munka végrehajtásáról, az egyéni pártfogó felügyelői terv szerint
végrehajtja a pártfogó felügyeletet, pártfogói tevékenységet lát el, végzi az utógondozást, valamint ellátja
a jogszabályban meghatározott más feladatait;”
(3) A Kttv. 60. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kormányzati szolgálati jogviszony megszüntethető:)
„b) áthelyezéssel a közigazgatási szervek között, illetve a közalkalmazotti vagy hivatásos szolgálati jogviszonyt,
rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyt szabályozó jogszabályok hatálya alá tartozó szervekhez,”
(4) A Kttv. 124. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtó és áldozatsegítő szolgálatként, a kárpótlási hatóságként
kijelölt szervnél működő pártfogó felügyelő, kormánytisztviselő a kinevezéstől számított két éven belül
az igazságszolgáltatási ismeretekről is számot adó ügyviteli vizsgát tesz. Jogszabály meghatározott iskolai
végzettségű kormánytisztviselő részére e vizsga alól részben vagy egészben felmentést adhat.”
(5) A Kttv. 133. § (10) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az alapilletmény (3)–(5) bekezdés szerinti megemelésére a tárgyévet megelőző év minősítése, teljesítményértékelése
hiányában – a (11) bekezdésben foglaltak szerinti teljesítményértékelés alapján – is lehetőség van a tárgyév december 31-ig]
„a) ha a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonya közalkalmazotti, hivatásos szolgálati, rendvédelmi
igazgatási szolgálati vagy katonai szolgálati jogviszonyból áthelyezéssel létesül és az áthelyezést közvetlenül
megelőzően – a közalkalmazotti jogviszonyából, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyából, hivatásos
szolgálati vagy katonai szolgálati jogviszonyából adódóan – érvényes minősítéssel, teljesítményértékeléssel
rendelkezik, vagy”
(6) A Kttv. 150. § (3) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(A jubileumi jutalomra jogosító idő megállapításánál)
„i) a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban”
(töltött időt kell figyelembe venni.)
(7) A Kttv.
a)
6. § 4. pontjában a „közalkalmazotti jogviszony,” szövegrész helyébe a „közalkalmazotti jogviszony,
rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony, honvédelmi alkalmazotti jogviszony,” szöveg,
b)
8. § (5) bekezdésében a „közalkalmazotti jogviszonyban,” szövegrész helyébe a „közalkalmazotti
jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban,”
szöveg,
c)
69. § (5) bekezdés b) pontjában a „közalkalmazotti jogviszonyban,” szövegrész helyébe a „közalkalmazotti
jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban,” szöveg
lép.
(8) Hatályát veszti a Kttv. 183/B. §-a.
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(1) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ogyt.) 124/L. § (3) bekezdése a következő
i) ponttal egészül ki:
(A jubileumi jutalomra jogosító idő megállapításánál)
„i) rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban”
(töltött időt kell figyelembe venni.)
(2) Az Ogyt.
a)
96. § (3) bekezdésében a „közalkalmazotti jogviszonyban” szövegrész helyébe a „közalkalmazotti
jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban”
szöveg,
b)
97. § (1) bekezdésében a „közalkalmazotti” szövegrész helyébe a „közalkalmazotti, rendvédelmi igazgatási,
honvédelmi alkalmazotti” szöveg
lép.

52. §		
A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény
a)
37. § (4) bekezdésében a „közalkalmazott” szövegrész helyébe a „közalkalmazott, rendvédelmi igazgatási
alkalmazott, honvédelmi alkalmazott” szöveg,
b)
37. § (5) bekezdés c) pontjában a „közalkalmazotti jogviszony” szövegrész helyébe a „közalkalmazotti
jogviszony, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony, honvédelmi alkalmazotti jogviszony” szöveg
lép.
53. §		
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
a)
38. § (2) bekezdés b) pontjában a „közalkalmazotti jogviszonyból” szövegrész helyébe a „közalkalmazotti
jogviszonyból, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyból” szöveg,
b)
46. § (1) bekezdés r) és s) pontjában, a 47. § (1a) bekezdésében a „közalkalmazotti jogviszonyba” szövegrész
helyébe a „közalkalmazotti jogviszonyba, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyba” szöveg,
c)
59. § (2) bekezdés c) pontjában a „fennálló hivatásos szolgálati jogviszonyba,” szövegrész helyébe a „fennálló
hivatásos szolgálati jogviszonyba, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyba,” szöveg
lép.
54. §		
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (8) bekezdés g) pontjában a „közalkalmazotti jogviszony”
szövegrész helyébe a „közalkalmazotti jogviszony, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony, honvédelmi
alkalmazotti jogviszony” szöveg lép.
55. §		
Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 4. § (3) bekezdés a) és c) pontjában, az 57. § (3) bekezdés a)
és b) pontjában a „hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti szolgálati jogviszonyban”
szövegrész helyébe a „hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti szolgálati
jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban” szöveg lép.
56. §		
A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény 7. § (1) bekezdés 12. pontjában
a „közalkalmazotti jogviszony” szövegrész helyébe a „közalkalmazotti jogviszony, rendvédelmi igazgatási szolgálati
jogviszony, honvédelmi alkalmazotti jogviszony” szöveg lép.
57. §		
Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi
XXXIII. törvény 2. § 1. pontjában a „közalkalmazotti jogviszony” szövegrész helyébe a „közalkalmazotti jogviszony,
rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony, honvédelmi alkalmazotti jogviszony” szöveg lép.
58. §		
Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény
a)
2. § (2) bekezdés a) pontjában, 23. § (1) bekezdés a) pontjában, 27. § (1) bekezdés c) pontjában, 66. §
(1) bekezdés nyitó szövegrészében, 70. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „közalkalmazotti” szövegrész
helyébe a „közalkalmazotti, rendvédelmi igazgatási alkalmazotti, honvédelmi alkalmazotti” szöveg,
b)
a 24. § (3) bekezdésében a „közalkalmazotti jogviszonyban” szövegrész helyébe a „közalkalmazotti
jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban”
szöveg
lép.
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59. §		
Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 7. § (1) bekezdés
12. pontjában a „közalkalmazotti jogviszonyon” szövegrész helyébe a „közalkalmazotti jogviszonyon, rendvédelmi
igazgatási szolgálati jogviszonyon, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyon” szöveg lép.
60. §		
A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 34. § 12. pont b) alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:
munkaviszony)
„b) a közalkalmazotti jogviszony, a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony, a honvédelmi alkalmazotti
jogviszony,”

3. Hatályba léptető rendelkezés
61. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2019. január 2-án lép hatályba.
(2) Az 1–26. §, a 27. § (4) bekezdése, a 28–60. § és a 62. §, valamint az 1. és 2. melléklet 2019. február 1-jén lép hatályba.

4. Sarkalatossági záradék
62. §		
E törvény
a)
17. § (2) bekezdés b)–d) pontja, 23. § (3) bekezdés a)–c) és e) pontja, valamint (4) bekezdése az Alaptörvény
46. cikk (6) bekezdése alapján,
b)
44. §-a az Alaptörvény XXXI. cikk (4) bekezdése alapján,
c)
45. § b) pontja az Alaptörvény XXXI. cikk (5) bekezdése alapján,
d)
47. § a)–b) pontja az Alaptörvény 25. cikk (8) bekezdése alapján,
e)
48. §-a az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése alapján,
f)
51. § (2) bekezdése az Alaptörvény 4. cikk (5) bekezdése alapján
sarkalatosnak minősül.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2018. évi CXV. törvényhez
„12. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez

Középfokú munkaköri osztályba tartozó munkakörökhöz tartozó munkaköri kategória fizetési
fokozatai és az azokhoz tartozó illetmények alsó és felső határai
„A” munkaköri kategória
A)

B)

C)
Szolgálati idő (év)

D)

E)

A fizetési fokozat szerinti

A fizetési fokozat szerinti

illetmény alsó határa (Ft)

illetmény felső határa (Ft)

1.

Fizetési fokozat

2.

1

0

3

205 000

230 000

3.

2

4

7

220 000

260 000

4.

3

8

14

250 000

290 000

5.

4

15

23

280 000

320 000

6.

5

24

34

300 000

350 000

7.

6

35

330 000

380 000
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„B” munkaköri kategória
A)

B)

1.

Alsó határ (Ft)

Felső határ (Ft)

2.

350 000

500 000

Felsőfokú munkaköri osztályba tartozó munkaköri kategóriák fizetési fokozatai
és az azokhoz tartozó illetmények alsó és felső határai:
„C” munkaköri kategória
A)

B)

C)

D)

E)

A fizetési fokozat szerinti

A fizetési fokozat szerinti

illetmény alsó határa (Ft)

illetmény felső határa (Ft)

3

225 000

265 000

4

7

230 000

290 000

3

8

14

250 000

315 000

4

15

23

275 000

340 000

6.

5

24

34

300 000

365 000

7.

6

35

325 000

390 000

1.

Fizetési fokozat

Szolgálati idő (év)

2.

1

0

3.

2

4.
5.

„D” munkaköri kategória
A)

B)

C)
Szolgálati idő (év)

D)

E)

A fizetési fokozat szerinti

A fizetési fokozat szerinti

1.

Fizetési fokozat

illetmény alsó határa (Ft)

illetmény felső határa (Ft)

2.

1

0

3

250 000

320 000

3.

2

4

7

275 000

345 000

4.

3

8

14

300 000

360 000

5.

4

15

23

325 000

385 000

6.

5

24

34

340 000

410 000

7.

6

35

370 000

460 000

A)

B)

„E” munkaköri kategória
C)
Szolgálati idő (év)

D)

E)

A fizetési fokozat szerinti

A fizetési fokozat szerinti

illetmény alsó határa (Ft)

illetmény felső határa (Ft)

1.

Fizetési fokozat

2.

1

0

3

290 000

360 000

3.

2

4

7

320 000

390 000

4.

3

8

14

350 000

420 000

5.

4

15

23

380 000

450 000

6.

5

24

34

410 000

480 000

7.

6

35

420 000

510 000

Felsőfokú tábla (felsőfokú végzettséget igénylő kiemelt munkaköri kategóriához tartozó illetmények alsó és
felső határa
„F” munkaköri kategória
A)

B)

1.

Alsó határ (Ft)

Felső határ (Ft)

2.

500 000

-
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Vezetői munkaköri osztály
A)
A vezetői munkaköri kategória megnevezése

B)

C)

A vezetői munkaköri kategória

A vezetői munkaköri kategória

szerinti illetmény alsó határa (Ft)

szerinti illetmény felső határa (Ft)

1.

Főigazgató

850 000

1 004 000

2.

Igazgató, főosztályvezető

530 000

800 000

3.

Osztályvezető

420 000

700 000
”

2. melléklet a 2018. évi CXV. törvényhez
„13. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez

A rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartásának adatköre
I. A rendvédelmi alkalmazott
–
neve (leánykori neve)
–
születési helye, ideje
–
anyja neve
–
TAJ száma, adóazonosító jele
–
lakóhelye, tartózkodási hely, telefonszáma
–
családi állapota
–
gyermekeinek születési ideje
–
egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete
–
állampolgársága
–
igazolásai (bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma, kelte)
II. Képzettség, szakképzettség
–
legmagasabb iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi)
–
szakképzettsége(i)
–
iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítése(i), valamint meghatározott munkakör
betöltésére jogosító okiratok adatai
–
tudományos fokozata
–
idegennyelv-ismerete
III. Korábbi igazgatási jogviszonyok
–
a korábbi igazgatási jogviszonyban töltött időtartamok megnevezése,
–
a korábbi munkahely megnevezése,
–
a megszűnés módja, időpontja
IV. A jelenlegi igazgatási jogviszony adatai
–
a rendvédelmi igazgatási szolgálati igazgatási jogviszony kezdete
–
a jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául szolgáló időtartamok
–
a foglalkoztató szerv neve, székhelye, statisztikai számjele
–
e szervnél az igazgatási jogviszony kezdete
–
a rendvédelmi alkalmazott munkaköre (FEOR-száma)
–
a rendvédelmi alkalmazott munkaköri osztálya, munkaköri kategóriája, besorolásának időpontja
–
vezetői munkakör
–
a teljesítményértékelés időpontja és eredménye
–
személyi juttatások: megállapított illetmény
–
a rendvédelmi alkalmazott munkából való távollétének jogcíme és időtartama
–
a rendvédelmi alkalmazott munkavégzésére irányuló egyéb igazgatási jogviszonyával összefüggő adatai
V. Igazgatási jogviszony megszűnés
–
a rendvédelmi alkalmazott igazgatási jogviszony megszűnésének, valamint a végleges és a határozott idejű
áthelyezés időpontja, módja, a végkielégítés adatai”
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2018. évi CXVI. törvény
a munkaidő-szervezéssel és a munkaerő-kölcsönzés minimális kölcsönzési díjával összefüggő egyes
törvények módosításáról*
1. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása
1. §		
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 66. § (3) bekezdés b) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(Kizárólag)
„b) a 99. § (3) bekezdése, a 109. § (2) bekezdése vagy a 135. § (3)–(4) bekezdése szerinti megállapodás munkavállaló
általi felmondása”
(nem szolgálhat a munkáltató felmondásának indokául.)
2. §

(1) Az Mt. 87. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Munkanap: a naptári nap vagy megszakítás nélküli huszonnégy óra, ha a munkarend alapján a beosztás szerinti
napi munkaidő kezdete és befejezése nem azonos naptári napra is beosztható.”
(2) Az Mt. 87. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Hét: a naptári hét vagy megszakítás nélküli százhatvannyolc óra, ha a munkarend alapján a beosztás szerinti
napi munkaidő kezdete és befejezése nem azonos naptári napra is beosztható.”

3. §		
Az Mt. 94. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A munkaidőkeret tartama, ha ezt objektív vagy műszaki vagy munkaszervezéssel kapcsolatos okok indokolják,
kollektív szerződés rendelkezése szerint legfeljebb harminchat hónap.”
4. §		
Az Mt. 97. § (2)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Általános munkarend: a munkáltató a munkaidőt heti öt napra, hétfőtől péntekig osztja be.
(3) A munkaidő munkaidőkeret vagy elszámolási időszak alkalmazása esetén egyenlőtlenül osztható be. Egyenlőtlen
a munkaidő-beosztás, ha a munkáltató
a) a munkaidőt a napi munkaidőtől,
b) a heti pihenőnapot a 105. § (1) bekezdéstől,
c) a heti pihenőidőt a 106. § (1) bekezdéstől
eltérően osztja be.
(4) A munkáltató a munkaidő-beosztást legalább egy hétre, a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetét megelőzően
legalább százhatvannyolc órával korábban írásban közli. Közlés hiányában az utolsó munkaidő-beosztás az irányadó.
(5) A munkáltató a közölt munkaidő-beosztást, ha gazdálkodásában vagy működésében előre nem látható
körülmény merül fel, a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetét megelőzően legalább kilencvenhat órával
korábban módosíthatja. A munkáltató a közölt munkaidő-beosztást a munkavállaló írásbeli kérésére is
módosíthatja.”
5. §		
Az Mt. 98. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az elszámolási időszak tekintetében a 93. § (2)–(4) bekezdése, a 94. § és a 95. § megfelelően irányadó.”
6. §		
Az Mt. 99. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén a beosztás szerinti heti munkaidő tartamát
a) a 94. § (1) és (2) bekezdés szerint meghatározott időszakon, vagy
b) ha ezt objektív vagy műszaki vagy munkaszervezéssel kapcsolatos okok indokolják – kollektív szerződés
rendelkezése szerint – tizenkét hónapon
belül átlagban kell figyelembe venni.”
7. §		
Az Mt. 105. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„105. § (1) Hetenként két pihenőnapot (heti pihenőnap) kell beosztani. A heti pihenőnapok egyenlőtlenül is
beoszthatók.
* A törvényt az Országgyűlés a 2018. december 12-i ülésnapján fogadta el.
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(2) Egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén hat egybefüggő munkanapot követően legalább egy heti pihenőnapot
be kell osztani.
(3) Egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén
a) a megszakítás nélküli,
b) a több műszakos,
c) az idényjellegű tevékenység
keretében foglalkoztatott munkavállaló számára havonta legalább egy heti pihenőnapot be kell osztani.
(4) Havonta legalább egy heti pihenőnapot – a 101. § (1) bekezdés f ) pont kivételével – vasárnapra kell beosztani.”
8. §		
Az Mt. 109. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„109. § (1) Naptári évenként kétszázötven óra rendkívüli munkaidő rendelhető el.
(2) A munkavállaló és a munkáltató írásbeli megállapodása alapján – az (1) bekezdésben foglaltat meghaladóan –
naptári évenként legfeljebb százötven óra rendkívüli munkaidő rendelhető el (önként vállalt túlmunka).
A munkavállaló a megállapodást a naptári év végére mondhatja fel.
(3) Az (1)–(2) bekezdésben foglaltakat arányosan kell alkalmazni, ha
a) a munkaviszony évközben kezdődött,
b) határozott időre vagy
c) részmunkaidőre jött létre.”
9. §		
Az Mt. 114. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A fiatal munkavállaló esetében a heti pihenőnap és a heti pihenőidő egyenlőtlenül nem osztható be.”
10. §

(1) Az Mt. 134. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A munkáltató nyilvántartja)
„d) a 109. § (2) bekezdés, valamint a 135. § (3) bekezdés szerinti megállapodás alapján teljesített rendkívüli
munkaidő,”
(tartamát.)
(2) Az Mt. 134. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A munkáltató nyilvántartja
a) a 92. § (2) bekezdés,
b) a 99. § (3) bekezdés,
c) a 109. § (2) bekezdés,
d) a 135. § (3)–(4) bekezdés
szerinti megállapodásokat.”

11. §		
Az Mt. 135. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A felek megállapodása vagy kollektív szerződés
a) a 87. §-ban,
b) a 96. § (2) bekezdésében,
c) a 122. § (5) bekezdésében,
d) a 126. § (4) bekezdésében,
e) a 127. § (1)–(2) és (4) bekezdésében,
f ) a 134. §-ban
foglaltaktól nem térhet el.
(2) Kollektív szerződés
a) a 86-ban,
b) a 88–93. §-ban,
c) a 95. §-ban,
d) a 96. § (3) bekezdésében,
e) a 97. § (1) bekezdésében,
f ) a 99. §-ban,
g) a 101–108. §-ban,
h) a 109. § (2)–(3) bekezdésében,
i) a 111. §-ban,
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j) a 113–121. §-ban,
k) a 122. § (3) bekezdésében,
l) a 123. § (6) bekezdésében,
m) a 124. §-ban,
n) a 125. §-ban,
o) a 126. § (1)–(3) és (5) bekezdésében,
p) a 127. § (5) bekezdésében,
r) a 128–133. §-ban
s) a 135. § (3) bekezdés második fordulatában
foglaltaktól csak a munkavállaló javára térhet el.
(3) Kollektív szerződés rendelkezése alapján legfeljebb évi háromszáz óra rendkívüli munkaidő rendelhető el. Ezt
meghaladóan a munkáltató és a munkavállaló írásbeli megállapodása alapján naptári évenként legfeljebb száz óra
rendkívüli munkaidő rendelhető el (önként vállalt túlmunka). A munkavállaló a megállapodást a naptári év végére
mondhatja fel.”
12. §		
Az Mt. 165. § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 94. § (3) bekezdés alkalmazása esetén órabéres munkavállalóval a 156. § (1) bekezdés b) pont szerinti eltérő
megállapodás csak kollektív szerződés rendelkezése szerint köthető.”
13. §		
Az Mt. 298. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a munkaerő-kölcsönzési tevékenység folytatásának, a munkaerőkölcsönzésért a kölcsönbeadónak fizetendő minimális kölcsönzési díjat, a kölcsönbeadó nyilvántartásba
vételének feltételeit és részletes szabályait, valamint a közhasznú kölcsönzőkkel szemben támasztott feltételekre,
a kölcsönzöttek részére nyújtandó szolgáltatásaikra, valamint az általuk létesített, munkavégzésre irányuló
jogviszony egyes feltételeire vonatkozó szabályokat rendeletben állapítsa meg, és ennek során vagyoni biztosíték
meglétét írja elő.”
14. §		
Hatályát veszti az Mt. 98. § (3) bekezdése.

2. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti
rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló 2012. évi LXXXVI. törvény módosítása
15. §		
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és
törvénymódosításokról szóló 2012. évi LXXXVI. törvény ELSŐ RÉSZE a következő 19/D. §-sal egészül ki:
„19/D. § Az Mt.-nek a munkaidő-szervezéssel és a munkaerő-kölcsönzés minimális kölcsönzési díjával összefüggő
egyes törvények módosításáról szóló 2018. évi CXVI. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv3.) megállapított
a) 94. § (3) bekezdését, 98. § (2) bekezdését, 99. § (7) bekezdését a Módtv3. hatálybalépését követően kezdődő
munkaidőkeret és elszámolási időszak tekintetében kell alkalmazni,
b) 94. § (3) bekezdése – az a) pontban foglaltaktól eltérően – a folyamatban lévő munkaidőkeret vagy elszámolási
időszak tekintetében a kollektív szerződés szabályai szerint alkalmazható,
c) 97. § (4) és (5) bekezdését, 105. §-át, 109. § (1) bekezdését és a 135. § (3) bekezdését a Módtv3. hatálybalépését
követően közölt munkaidő-beosztás tekintetében kell alkalmazni.”

3. Záró rendelkezések
16. §		
Ez a törvény 2019. január 1-jén lép hatályba.
17. §		
E törvény a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2003/88/EK irányelvének
(2003. november 4.) való megfelelést szolgálja.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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2018. évi CXVII. törvény
egyes szociális, gyermekvédelmi tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó törvények módosításáról*
1. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
módosítása
1. §

(1) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
a)
14. § (1) bekezdés c) pontjában a „vagy ápolási díjban” szövegrész helyébe a „ , gyermekek otthongondozási
díjában vagy ápolási díjban” szöveg,
b)
27. § (1) bekezdés g) pontjában az „az ápolási díj” szövegrész helyébe az „a gyermekek otthongondozási díja,
az ápolási díj” szöveg,
c)
58. § (9) bekezdés a) pontjában az „ápolási díjat” szövegrész helyébe a „gyermekek otthongondozási díját
vagy ápolási díjat” szöveg
lép.
(2) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
a)
27. § (1) bekezdés d) pontjában a „csecsemőgondozási díj” szövegrész helyébe a „csecsemőgondozási díj,
örökbefogadói díj” szöveg,
b)
29. § (1) bekezdés a) pontjában és 54. § (14a) bekezdés d) pontjában a „csecsemőgondozási díjra” szövegrész
helyébe a „csecsemőgondozási díjra, örökbefogadói díjra” szöveg, valamint a „csecsemőgondozási díj”
szövegrész helyébe a „csecsemőgondozási díj, örökbefogadói díj” szöveg,
c)
58. § (5) bekezdés k) pont 1. alpontjában a „csecsemőgondozási díjban” szövegrész helyébe
a „csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban” szöveg,
d)
58. § (9) bekezdés a) pontjában a „csecsemőgondozási díjat” szövegrész helyébe a „csecsemőgondozási díjat,
örökbefogadói díjat” szöveg
lép.

2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása
2. §		
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2e) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
„(2e) Közalkalmazotti jogviszony nem létesíthető azzal, akivel szemben a (2d) bekezdés a) pontjában meghatározott
a) szándékos bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztést szabtak ki,
aa) öt évet el nem érő szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított nyolc évig,
ab) ötévi vagy azt meghaladó szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított tíz évig;
b) szándékos bűncselekmény miatt közérdekű munkát vagy pénzbüntetést szabtak ki, a mentesítés beálltától
számított három évig;
c) szándékos bűncselekmény miatt végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztést szabtak ki, a mentesítés
beálltától számított öt évig.”

3. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló
1992. évi LXXXIV. törvény módosítása
3. §

(1) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény 4. §
(3) bekezdés b) pont 4. alpontjában az „az ápolási díj” szövegrész helyébe az „a gyermekek otthongondozási díja,
az ápolási díj” szöveg lép.
(2) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény 5. §
(1) bekezdés b) pontjában az „a csecsemőgondozási díjat” szövegrész helyébe az „a csecsemőgondozási díjat,
az örökbefogadói díjat” szöveg lép.

* A törvényt az Országgyűlés a 2018. december 12-i ülésnapján fogadta el.
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4. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása
4. §		
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. §-a a következő
(9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Nem tartozik e törvény hatálya alá az a szállást, étkezést nyújtó vagy más segítő, karitatív tevékenység, amelyet
az igénybe vevőtől, hozzátartozójától, vagy rájuk tekintettel harmadik személytől származó ellenszolgáltatás és
állami, helyi önkormányzati támogatás nélkül nyújtanak.”
5. §		
Az Szt. 10. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) Az állami adóhatóság megkeresésre 15 napon belül adatot szolgáltat a szociális hatáskört gyakorló szerv
részére az adóval összefüggő adatról, tényről, körülményről, ha az valamely ellátás vagy támogatás megállapítása,
valamint a folyósítás és a jogviszonyok jogszerűségének ellenőrzése érdekében szükséges.”
6. §		
Az Szt. 13. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásra való jogosultságot megállapító elsőfokú határozatban
foglaltakat a fellebbezésre tekintet nélkül teljesíteni kell.”
7. §		
Az Szt. 17. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A más rendszeres pénzellátásra való jogosultság fennállásának időtartama alatt jogosulatlanul igénybe vett
időskorúak járadéka, aktív korúak ellátása, gyermekek otthongondozási díja és ápolási díj a (7)–(9) bekezdés szerinti
bejelentési kötelezettség teljesítése esetén jogosulatlanul, de nem rosszhiszeműen igénybevett ellátásnak minősül,
amelynek megtérítéséről a szociális hatáskört gyakorló szerv az (1) bekezdés alapján rendelkezik.”
8. §		
Az Szt. 20/C. § (1) bekezdése a következő f ) és g) ponttal egészül ki:
(A kincstár a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, szolgáltatások finanszírozásának ellenőrzése céljából
nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza)
„f ) családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás esetén a szolgáltatás tartalmára vonatkozó adatokat,
g) fejlesztő foglalkoztatás esetén
ga) annak az ellátott által igénybe vett szociális szolgáltatásnak a típusát, amely alapján fejlesztő foglalkoztatásban
részesül,
gb) annak a jogviszonynak a típusát, amelyben az ellátott fejlesztő foglalkoztatása történik, és
gc) az ellátott által ledolgozott foglalkoztatási órák számát.”
9. §

(1) Az Szt. 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására, illetve a különös méltánylást érdemlő személyes
élethelyzetére figyelemmel pénzbeli szociális ellátás nyújtható.”
(2) Az Szt. 25. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A különös méltánylást érdemlő személyes élethelyzetre figyelemmel nyújtható pénzbeli szociális ellátás a tartós
ápolást végzők időskori támogatása.”
(3) Az Szt. 25. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Szociális rászorultság esetén a jogosult számára)
„a) a járási hivatal – az e törvényben meghatározott feltételek szerint –
aa) időskorúak járadékát,
ab) foglalkoztatást helyettesítő támogatást,
ac) egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást,
ad) gyermekek otthongondozási díját,
ae) a 41. § (1) bekezdése szerinti ápolási díjat, a 43. § szerinti ápolási díjat (a továbbiakban: kiemelt ápolási díj),
a 43/A. § (1) bekezdése szerinti ápolási díjat (a továbbiakban: emelt összegű ápolási díj);”
[állapít meg (a továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások).]
(4) Az Szt. 25. § (5a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5a) Az (5) bekezdésben foglaltakat a gyermekek otthongondozási díja havi összegének, az ápolási díj
alapösszegének, az időskorúak járadéka havi összegeinek, valamint a foglalkoztatást helyettesítő támogatás
törvényben meghatározott összegének változása esetén megfelelően alkalmazni kell.”
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(5) Az Szt. 25. §-a a következő (10b) bekezdéssel egészül ki:
„(10b) Ha a foglalkoztatást helyettesítő támogatás vagy az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás
folyósítása e törvény rendelkezései alapján szünetel, a jogosultat a szünetelés kezdetére okot adó körülmény
bekövetkezése előtti nap szerinti hónapra jutó ellátás teljes havi összege megilleti.”
10. §		
Az Szt. 32/C. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha az ellátásnak az (1) bekezdés b) pontja alapján az (1a) bekezdésben foglaltak figyelembevételével kiszámított
különbözeti összege az ezer forintot nem éri el, a jogosult részére akkor is legalább ezer forint összegű járadékot kell
megállapítani.”
11. §		
Az Szt. 34. §-a a következő (6)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A (2) bekezdés f ) pontja szerinti esetben az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítása iránt
a megszüntetésről rendelkező döntés véglegessé válását követő 30 nap elteltével nyújtható be ismét kérelem.
(7) Ha az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítása iránt benyújtott kérelem az ellátásra korábban
fennállt jogosultságnak a (2) bekezdés f ) pontja alapján történt megszüntetéséről rendelkező döntés véglegessé
válását követő egy éven belül kerül benyújtásra, az aktív korúak ellátására való jogosultság – a (8) bekezdésben
meghatározott kivétellel – ismételten annak állapítható meg, aki az új kérelem benyújtását megelőző egy évben
legalább 30 nap időtartamban
a) közfoglalkoztatásban vett részt,
b) keresőtevékenységet – ideértve az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony
keretében végzett, valamint a háztartási munkát is – folytatott,
c) munkaerőpiaci programban vett részt,
d) az Flt. szerinti, legalább hat hónap időtartamra meghirdetett képzésben vett részt vagy ilyen képzésben való
részvétele folyamatban van, vagy
e) a szociális szövetkezeti tagsági jogviszonya keretében a szociális szövetkezet közös termelésében közvetlenül
közreműködött.
(8) Ha az ellátásra korábban fennállt jogosultság megszüntetéséről rendelkező döntés véglegessé válását követő
egy éven belül aktív korúak ellátására való jogosultság ismételt megállapítására benyújtott kérelem alapján
a kérelmező részére a 37. § (1) bekezdése alapján egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra való
jogosultság állapítható meg, a (7) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni.”
12. §		
Az Szt. a következő alcímmel egészül ki:
„Gyermekek otthongondozási díja
38. § (1) Gyermekek otthongondozási díjára jogosult az a vér szerinti vagy örökbefogadó szülő (ezen alcím
vonatkozásában a továbbiakban együtt: szülő), aki
a) a súlyos fogyatékosságából eredően önellátásra képtelen vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekéről (ezen
alcím vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadott gyermek a továbbiakban együtt: gyermek), vagy
b) a tartós betegségéből eredően önellátásra képtelen gyermekéről
gondoskodik.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásában súlyos fogyatékossága áll fenn a gyermeknek, ha megfelel a 41. §
(1) bekezdés a) pont aa) alpontjában foglaltaknak.
(3) Az (1) bekezdés b) pontjának alkalmazásában tartósan beteg a gyermek, ha egészségi állapotára figyelemmel
előreláthatóan három hónapnál hosszabb időtartamban ápolásra, gondozásra szorul.
(4) Az (1) bekezdés a) és b) pontjának alkalmazásában önellátásra képtelen a gyermek, ha a pénzbeli és
természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól
szóló kormányrendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő szakértő e tényt az ott meghatározott feltételek
alapján, szakvéleményben megállapítja.
(5) Egy szülő számára egyidejűleg csak egy gyermekek otthongondozási díjára való jogosultság állapítható meg.
A 39/A. § (2) bekezdésében az ellátás összege tekintetében meghatározott kedvezmény igénybevétele céljából
a szülő kérheti, hogy az e §-ban a gyermekre meghatározott feltételek teljesülését a járási hivatal több gyermekre
figyelemmel is vizsgálja.
(6) Egyazon gyermekre tekintettel csak egy szülő számára állapítható meg a gyermekek otthongondozási díja.
39. § (1) A gyermekek otthongondozási díjára való jogosultság – a 38. §-ban a gyermekre meghatározott feltételek
teljesülése esetén – a szülőn kívül a gyermek más, a gyermekkel közös háztartásban élő hozzátartozója számára is
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megállapítható, ha a szülőnek az ellátásra való jogosultságát a gyermekre tekintettel korábban már megállapították,
de a szülő meghalt, a szülői felügyeleti joga a Ptk. 4:186. § (1) bekezdés a), c), e) vagy h) pontja vagy 4:186. §
(2) bekezdése alapján szünetel, illetve azt a bíróság megszüntette, vagy a gyermek állandó és tartós gondozásában
a saját egészségi állapotára figyelemmel akadályozottá vált.
(2) A szülő egészségi állapotára figyelemmel fennálló akadályozottság tényét és várható időtartamát a járási hivatal
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes
szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő szakértő szakvéleménye alapján
állapítja meg.
(3) Az e § alapján megállapított ellátásra a 39/A. és 39/B. §-ban foglaltakat alkalmazni kell.
39/A. § (1) A gyermekek otthongondozási díjának havi összege a 2019. évben 100 000 forint. A 2019. évet követően
a gyermekek otthongondozási díjának havi összegéről az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvény
elfogadásával egyidejűleg dönt.
(2) Ha a szülő a 38. § (5) bekezdésében lefolytatott vizsgálat alapján több olyan gyermekéről is gondoskodik, akire
tekintettel a gyermekek otthongondozási díjára való jogosultsága megállapítható lenne, számára – e feltételek
fennállásának időtartama alatt – az (1) bekezdésben foglalt havi összeg másfélszeresében megállapított ellátást kell
folyósítani.
(3) A gyermekek otthongondozási díjának havi összege a más rendszeres pénzellátásban – ide nem értve a 39/B. §
(5) bekezdés a) pontja szerinti rendszeres pénzellátásokat, ha az ott meghatározott feltételek fennállnak, továbbá
a szülő részére folyósított csecsemőgondozási díjat, gyermekgondozási díjat vagy gyermekgondozást segítő
ellátást, ha azt nem a gyermekek otthongondozási díjára jogosító gyermekre tekintettel állapították meg, továbbá
a gyermeknevelési támogatást – részesülő jogosult esetén az (1) vagy (2) bekezdés szerinti összegnek és a jogosult
részére folyósított más rendszeres pénzellátás havi bruttó összegének a különbözete. Ha a különbözet az ezer
forintot nem éri el, a jogosult részére ezer forint összegű ellátást kell megállapítani.
(4) A gyermekek otthongondozási díja folyósításának időtartama szolgálati időre jogosít. A gyermekek
otthongondozási díjában részesülő személy – ide nem értve a Tbj. 26. §-a alapján nyugdíjjárulék fizetésére nem
kötelezett személyt – az ellátás után nyugdíjjárulék vagy magán-nyugdíjpénztári tagság esetén tagdíj fizetésére
kötelezett.
39/B. § (1) Nem jogosult gyermekek otthongondozási díjára a szülő, ha
a) a gyermek két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy
bentlakásos szociális intézményi ellátásban, óvodai elhelyezésben vagy gyermekvédelmi szakellátást nyújtó
bentlakásos intézményi elhelyezésben részesül, illetve köznevelési intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézmény
nappali képzésben részt vevő hallgatója, kivéve, ha
aa) a köznevelési intézményben eltöltött idő a nemzeti köznevelésről szóló törvényben a köznevelési intézményben
való kötelező tartózkodásra meghatározott időtartamot nem haladja meg,
ab) az óvoda vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevételének, illetve a felsőoktatási intézmény
látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát nem haladja meg, vagy
ac) a köznevelési, illetve a felsőoktatási intézmény látogatása, vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény
igénybevétele csak a szülő rendszeres közreműködésével valósítható meg;
b) – a gyermeknevelési támogatás, valamint a nem a gyermekek otthongondozási díjára jogosító gyermekre
tekintettel folyósított csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás, továbbá
a tartós ápolást végzők időskori támogatása kivételével – rendszeres pénzellátásban részesül, és annak összege
meghaladja a gyermekek otthongondozási díjának összegét, ide nem értve az (5) bekezdés szerinti esetet,
valamint azt a táppénzt, amelyet a gyermekek otthongondozási díja folyósításának időtartama alatt végzett
keresőtevékenységéből adódó biztosítási jogviszony alapján – keresőképtelenné válása esetén – folyósítanak;
c) szakiskola, középiskola nappali rendszerű képzésének tanulója, illetve felsőoktatási intézmény nappali képzésben
részt vevő hallgatója; vagy
d) keresőtevékenységet folytat és munkaideje – az otthon történő munkavégzés kivételével – a napi 4 órát
meghaladja.
(2) A gyermekek otthongondozási díjára való jogosultságot meg kell szüntetni, ha
a) az otthon gondozott gyermek már nem tekinthető önellátásra képtelennek,
b) az ápolást, gondozást végző szülő a kötelezettségét nem teljesíti,
c) az otthon gondozott gyermek meghal,
d) az ápolást, gondozást végző szülő vagy az otthon gondozott gyermek tartózkodási joga megszűnt vagy
tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott,
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e) az (1) bekezdésben meghatározott valamelyik jogosultságot kizáró körülmény következik be,
f ) azt az ápolást, gondozást végző szülő kérte, vagy
g) az ápolást, gondozást végző szülő a gyermekek otthongondozási díjára való jogosultság feltételeinek
felülvizsgálatára irányuló, a 25. § (4)–(6) bekezdése szerinti eljárást akadályozza.
(3) Az (1) bekezdés a) pontjában, valamint a (2) bekezdés a) és c) pontjában foglalt esetekben a gyermekek
otthongondozási díjára való jogosultságot a megszüntetésre okot adó körülmény bekövetkeztének hónapját
követő harmadik hónap utolsó napjával kell megszüntetni.
(4) A (2) bekezdés f ) pontja szerinti esetben a gyermekek otthongondozási díjára való jogosultságot a kérelemben
megjelölt időponttól, vagy – időpont megjelölésének hiányában – a kérelem benyújtását követő hónap utolsó
napjával kell megszüntetni.
(5) A gyermekek otthongondozási díjára való jogosultság továbbra is fennáll, ha a szülő
a) a Tny. szerint saját jogú nyugdíjnak minősülő ellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban,
táncművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, rokkantsági ellátásban, vagy a megváltozott
munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 33. §
(1) bekezdése alapján, a törvény erejénél fogva rehabilitációs ellátásban részesül,
b) az a) pont szerinti ellátásra való jogosultság keletkezését megelőző napon a gyermekek otthongondozási díjára
volt jogosult, és
c) az a) pont szerinti ellátásra való jogosultság kezdőnapját megelőző húsz éven belül a gyermekek
otthongondozási díjára, illetve a 41. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti vagy a kiemelt ápolási díjra való
jogosultsága együttesen összeszámítva legalább tíz évig fennállt.
(6) Ha a gyermekek otthongondozási díjára való jogosultság a (2) bekezdés g) pontja alapján került megszüntetésre,
a döntés véglegessé válásától számított hat hónapon belül ismételten nem állapítható meg.
39/C. § (1) A járási hivatal a 38. § (4) bekezdésében, illetve a 39. § (2) bekezdésében foglalt feltételek fennállásának
megállapítása céljából – ha a szükséges szakértelemmel nem rendelkezik – a pénzbeli és természetbeni
szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló
kormányrendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő szakértőt rendel ki. A szakvéleményben meg kell
jelölni annak hatályát.
(2) Szakértő kirendelése esetén a gyermekek otthongondozási díjáról döntést hozó szerv a szakvélemény
elkészítéséért a 2019. évben esetenként a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi
L. törvény 66. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározottaknak megfelelő összegű szakértői díjat fizet.
(3) A másodfokú eljárásban eljáró hatóság – ha a szükséges szakértelemmel nem rendelkezik – a pénzbeli és
természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól
szóló kormányrendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő szakértő útján gondoskodik az (1) bekezdés
szerinti szakvélemény felülvizsgálatáról, szükség esetén új szakvélemény beszerzéséről.
(4) Az (1) és a (3) bekezdés szerinti eljárásban a hatóság akkor rendelkezik a szükséges szakértelemmel, ha
foglalkoztat olyan személyt, aki megfelel a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott
feltételeknek.”
13. §

(1) Az Szt. 41. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pont], továbbá az (1a) és (1b) bekezdésben
meghatározott személy, ha
a) állandó és tartós ápolásra, gondozásra szoruló
aa) súlyosan fogyatékos, vagy
ab) tartósan beteg 18 év alatti személy otthoni gondozását, ápolását végzi, és
b) az a) pont szerinti ápolt személyre tekintettel a gyermekek otthongondozási díjára való jogosultsága neki vagy
hozzátartozójának nem áll fenn.”
(2) Az Szt. 41. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az ápolási díjra való jogosultság megállapítása szempontjából hozzátartozónak kell tekinteni azt is, aki
a) elhunyt házastársa egyeneságbeli rokonának vagy testvérének, vagy
b) a kérelem benyújtását megelőző 10 éven belül összesen legalább 3 évig nevelőszülőként háztartásában ellátott,
a kérelem benyújtásakor utógondozói ellátásban nem részesülő, és vele egy háztartásban élő, nagykorúvá vált
személynek
a gondozását, ápolását végzi.
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(1b) Az (1a) bekezdés b) pontja alkalmazásában nevelőszülőnek minősül az ott meghatározott személyre tekintettel
a) nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban álló, illetve
b) 2014. január 1-je előtt nevelőszülői vagy hivatásos nevelőszülői jogviszonyban állt
személy.”
(3) Az Szt. 41. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés alkalmazása során]
„b) tartósan beteg az a személy, aki egészségi állapotára figyelemmel előreláthatóan három hónapnál hosszabb
időtartamban ápolásra, gondozásra szorul, és”
(4) Az Szt. 41. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés alkalmazása során]
„c) állandó és tartós ápolásra, gondozásra szorul az a személy, akiről a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben
meghatározott feltételeknek megfelelő szakértő szakvéleménye ezt megállapítja.”
(5) Az Szt. 41. §-a a következő (4)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A járási hivatal a (3) bekezdés c) pontjában foglalt feltételek fennállásának megállapítása céljából – ha
a szükséges szakértelemmel nem rendelkezik – a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének
és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott
feltételeknek megfelelő szakértőt rendel ki. A szakvéleményben meg kell jelölni annak hatályát.
(5) Szakértő kirendelése esetén az ápolási díjról döntést hozó szerv a szakvélemény elkészítéséért a 2019. évben
esetenként a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 66. § (2) bekezdés
a) pontjában meghatározottaknak megfelelő összegű szakértői díjat fizet.
(6) A másodfokú eljárásban eljáró hatóság – ha a szükséges szakértelemmel nem rendelkezik – a pénzbeli és
természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól
szóló kormányrendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő szakértő útján gondoskodik a (3) bekezdés
c) pontja szerinti szakvélemény felülvizsgálatáról, szükség esetén új szakvélemény beszerzéséről.
(7) A (4) és a (6) bekezdés szerinti eljárásban a hatóság akkor rendelkezik a szükséges szakértelemmel, ha
foglalkoztat olyan személyt, aki megfelel a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott
feltételeknek.”
14. §

(1) Az Szt. 42. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A 41. § (1a) bekezdés b) pontja alapján a jogosultság nem állapítható meg, ha a nevelőszülő nevelőszülői
foglalkoztatási, hivatásos nevelőszülői vagy nevelőszülői jogviszonya a működtető azonnali hatályú felmondása
vagy a Gyvt. 2013. december 31-én hatályos 66/E. § (3) bekezdése alapján szűnt meg.
(1b) A 41. § (1a) bekezdés b) pontja alkalmazásában a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt otthon történő
munkavégzésnek kell tekinteni.”
(2) Az Szt. 42. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(Az ápolási díjra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha)
„h) a gyámhatóság elrendeli az ápolt személy utógondozói ellátását.”
(3) Az Szt. 42. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés a) pontjában, valamint a (2) bekezdés a) és c) pontjában foglalt esetekben az ápolási díjra való
jogosultságot a megszüntetésre okot adó körülmény bekövetkeztének hónapját követő harmadik hónap utolsó
napjával kell megszüntetni.”

15. §

(1) Az Szt. 43/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés alkalmazása során a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos állapot fennállásának tényét
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes
szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő szakértő az ott meghatározott
feltételek alapján szakvéleményben állapítja meg. Ha a járási hivatal a szükséges szakértelemmel helyben nem
rendelkezik, a szakértőt kirendelés útján biztosítja. A szakvéleményben meg kell jelölni annak hatályát.”
(2) Az Szt. 43/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A másodfokú eljárásban eljáró hatóság – ha a szükséges szakértelemmel nem rendelkezik – a pénzbeli és
természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól
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szóló kormányrendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő szakértő útján gondoskodik a (3) bekezdés
szerinti szakvélemény felülvizsgálatáról, szükség esetén új szakvélemény beszerzéséről.”
16. §		
Az Szt. 44. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az ápolási díj havi összege a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszeg
a) 115%-a a 41. § (1) bekezdésében meghatározott esetben,
b) 207%-a a kiemelt ápolási díj esetében,
c) 173%-a az emelt összegű ápolási díj esetében.”
17. §		
Az Szt. 50/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A havi rendszeres gyógyító ellátási szükségletet a háziorvos, házi gyermekorvos, a személyes gondoskodást
nyújtó bentlakásos szociális intézményben vagy gyermekvédelmi intézményben elhelyezett jogosult esetén
az intézmény orvosa, büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott személyek esetében a büntetés-végrehajtási
intézet orvosa (a továbbiakban együtt: háziorvos) igazolja.”
18. §

(1) Az Szt. 58/A. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatásra való jogosultság további feltétele
– a (2b) bekezdésben meghatározott kivételekkel –]
„c) étkeztetés esetén az új ellátotti létszámnak, házi segítségnyújtás esetén az új ellátotti létszámnak, és azon belül
a személyi gondozásban ellátható személyek legmagasabb számának (a továbbiakban együtt: ellátotti létszám),”
[a szociális szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevő, jogszabály szerinti finanszírozási rendszerbe történő
befogadása (a továbbiakban: befogadás).]
(2) Az Szt. 58/A. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) Új szolgáltatónak, intézménynek (székhelynek, telephelynek), szociális szolgáltatásnak, ellátotti létszámnak,
feladatmutatónak, illetve férőhelyszámnak az minősül, amelyre az adott fenntartó a kérelem benyújtásakor nem
rendelkezik befogadással. Nem minősül a szolgáltató, intézmény (székhely, telephely), szociális szolgáltatás, ellátotti
létszám, feladatmutató, illetve férőhelyszám újnak, ha
a) olyan változás történik, amely a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását nem teszi
szükségessé, vagy
b) az ellátási terület változatlanul hagyása mellett a szolgáltató, intézmény (székhely, telephely) másik címre
költözik.”
(3) Az Szt. 58/A. § (2b) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatásra való jogosultságnak nem feltétele a befogadás)
„c) a 131/A. § alapján támogatott szociális szolgáltatások esetén,”

19. §		
Az Szt. 64. § (4) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A családsegítés keretében biztosítani kell)
„g) a Gyvt. 40/A. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti készenléti szolgálatot az (1) bekezdés szerinti személyek
számára,”
20. §		
Az Szt. „Családsegítés” alcíme a következő 64/A. §-sal egészül ki:
„64/A. § (1) A Gyvt. szerinti család- és gyermekjóléti központ szociális diagnózist készít
a) a család- és gyermekjóléti szolgálat kezdeményezésére, ha olyan szociális szolgáltatás vagy gyermekjóléti
alapellátás – ide nem értve a gyermekek napközbeni ellátását – igénybevétele válik szükségessé, amelyben
az ellátott vagy a család nem részesül, vagy azt a szolgálat más okból szükségesnek tartja,
b) a család- és gyermekjóléti szolgálatnál gondozásban nem álló ellátott esetén akkor, ha az esete nem tartozik
a Gyvt. 40/A. § (2) bekezdés a) vagy b) pontja alá,
és a szociális diagnózis elkészítéséhez valamennyi érintett hozzájárul.
(2) A szociális diagnózis elkészítését a 64. § (2) bekezdése szerinti jelzőrendszer tagjai is kezdeményezhetik a családés gyermekjóléti központnál.
(3) A szociális diagnózis a család szociális helyzetének átfogó vizsgálata alapján meghatározza az igénybe
venni javasolt szociális szolgáltatásokat és – ide nem értve a gyermekek napközbeni ellátását – gyermekjóléti
alapellátásokat. A jogosultsági feltételek fennállása esetén a szociális diagnózis kötelezi a szociális, gyermekjóléti
szolgáltatókat és intézményeket, amelyek kötelesek a szolgáltatásra vonatkozó igényt nyilvántartásba venni.”
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21. §		
Az Szt. 70. § (5a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5a) A fogyatékos személyek bentlakásos intézményének vezetője az alapvizsgálat elvégzésének
kezdeményezésével egyidejűleg a komplex szükségletfelmérést is elvégzi, és tájékoztatja az ellátást igénylőt
a támogatott lakhatás igénybevételének lehetőségéről.”
22. §

(1) Az Szt. 75. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Támogatott lakhatásban az (1) bekezdés szerinti személy gyermeke is ellátható.”
(2) Az Szt. 75. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) Kiskorú ellátása esetén az (1) bekezdés d) pont da) és db) alpontja szerinti szolgáltatási elemeket minden
esetben biztosítani kell azzal, hogy a felügyelet szolgáltatási elem kizárólag személyes jelenléttel biztosítható.”

23. §		
Az Szt. „Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények” alcíme a következő 85. §-sal egészül ki:
„85. § Külső férőhelyen nyújtott lakhatási szolgáltatás nappali melegedőhöz kapcsolódóan is létrehozható olyan
településen, ahol a települési önkormányzat nem köteles átmeneti szállás biztosítására. A nappali intézmények
mellett létrehozott külső férőhelyek a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás
igénybevétele szempontjából egy tekintet alá esnek az átmeneti szállás mellett működő külső férőhelyekkel.”
24. §		
Az Szt. 92/K. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés esetében az ellátottak száma éves átlagban nem haladhatja meg
a szolgáltatói nyilvántartásba véglegessé vált döntéssel bejegyzett ellátotti létszám száz százalékát.”
25. §		
Az Szt. 94/L. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Közfeladatot ellátó személynek minősül az alábbi munkaköröket betöltő személy:
a) a házi segítségnyújtást végző gondozó, ápoló;
b) a családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást végző munkatárs;
c) a támogató szolgálatot, a pszichiátriai betegek közösségi ellátását, a szenvedélybetegek ellátását végző segítő,
gondozó, terápiás munkatárs, szociális munkatárs;
d) a hajléktalan személyek ellátását végző segítő és szociális munkatárs;
e) az előgondozással megbízott személy;
f ) az intézményi ellátásban foglalkoztatott ápoló, vezető ápoló, szakápoló, vezető szakápoló, gondozó, szociális
munkatárs, terápiás munkatárs, segítő, fejlesztő pedagógus;
g) a falu- és a tanyagondnok;
h) a támogatott lakhatásban foglalkoztatott esetfelelős munkatárs.”
26. §		
Az Szt. 99/C. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A fejlesztési jogviszony)
„a) rehabilitációs alkalmassági vizsgálat eredményeképpen kiadott, hatályos, munka-rehabilitációt javasoló
szakvélemény, vagy a foglalkozás-egészségügyi orvos, a munka-szakpszichológus vagy munka- és szervezetszakpszichológus, valamint a szociális szolgáltatást biztosító intézmény vezetője együttes javaslata alapján,
az egyéni foglalkoztatási tervben foglaltak szerint akkor hozható létre, ha az ellátott kompetenciái nem érik el
az önálló munkavégzéshez szükséges szintet, és”
27. §		
Az Szt. a következő 107. §-sal egészül ki:
„107. § A 106. § szerinti értesítést írásban, a 106. § a)–d) pontja szerinti esetben haladéktalanul, a 106. § e) pontja
szerinti esetben a hátralék megállapítását követő 8 napon belül, és ingatlanvagyonra terhelhető díjhátralék esetén
a jelzálogjog bejegyzés kezdeményezése előtt kell megtenni.”
28. §		
Az Szt. 119. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A 94/C. § szerinti megállapodásra kiskorú, valamint a bentlakásos szociális intézményi elhelyezést érintő
jognyilatkozatok tekintetében cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen nagykorú
személy – mint ellátást igénylő – érintettsége esetén a Ptk. 2:15. § (1) bekezdés c) pontja vagy 2:23. § (1) bekezdés
c) pontja szerinti rendelkezést nem kell alkalmazni.”
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29. §		
Az Szt. a következő 134/G. és 134/H. §-sal egészül ki:
„134/G. § (1) Az egyes szociális, gyermekvédelmi tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2018. évi CXVII. törvénnyel megállapított 58/A. § (2) bekezdés c) pontja alkalmazásában népkonyha esetén nem
minősül új ellátotti létszámnak a nem állami, egyházi fenntartó által fenntartott,
a) 2018. július 1-jén a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett népkonyha-szolgáltatás 2018. július 1-jén hatályos,
támogatást megállapító kincstári határozatában szereplő és a támogatás alapjául szolgáló ellátotti szám;
b) 2018. július 2-a és 2018. december 31-e között a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzésre kerülő új népkonyhaszolgáltatás, vagy a már bejegyzett szolgáltató, intézmény esetén új népkonyha-szolgáltatásra vonatkozó
adatmódosítás esetében az ezen időszakra vonatkozó első támogatást megállapító kincstári határozatban szereplő
és a támogatás alapjául szolgáló ellátotti szám;
c) a 2018. július 2-a és 2018. december 31-e között a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által
a befogadási eljárásban elbírált azon kérelmek esetében, amelyek 2018. december 31-e után kerülnek a szolgáltatói
nyilvántartásba bejegyzésre, a benyújtott kérelemben szereplő ellátotti szám.
(2) Az egyes szociális, gyermekvédelmi tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2018. évi CXVII. törvénnyel megállapított 58/A. § (2) bekezdés c) pontja alkalmazásában szociális konyha esetén nem
minősül új ellátotti létszámnak az igénybevevői nyilvántartásban rögzített megállapodások 2018. évi legmagasabb
napi számának megfelelő ellátotti szám.
(3) Azon nem állami, egyházi fenntartók esetén, akik a népkonyha-szolgáltatás nyújtását év közben kezdték meg,
az (1) bekezdés a) pontja szerinti ellátotti szám alatt a teljes évre átszámított ellátotti számot kell érteni.
(4) Az (1)–(3) bekezdés szerinti ellátotti létszámokat a szolgáltatói nyilvántartásba 2019. január 1-jei hatállyal
hivatalból kell bejegyezni.
(5) A 2019. január 1-jét követően indított, népkonyha-szolgáltatás szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése
iránti eljárásban a bejegyzés feltétele az ellátási terület szerinti települési, fővárosi kerületi önkormányzat
hozzájárulása.
(6) A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. melléklet Kiegészítő szabályok
5. i) pont ia) alpontját 2019. május 1-jétől kell népkonyhára alkalmazni.
134/H. § (1) Annak a vér szerinti vagy örökbefogadó szülőnek (e § vonatkozásában a továbbiakban együtt:
szülő), akinek 2018. december 31-én végleges döntés alapján a vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére
tekintettel ápolási díjra való jogosultsága áll fenn, a járási hivatal – legkésőbb 2019. január 15-éig meghozott
döntésével – 2019. január 1-jére visszamenőleg hivatalból, a jogosultsági feltételek vizsgálata nélkül megállapítja
az egyes szociális, gyermekvédelmi tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2018. évi CXVII. törvénnyel megállapított 38. § szerinti gyermekek otthongondozási díjára való jogosultságát,
és ezzel egyidejűleg rendelkezik az ápolási díjra való jogosultság 2018. december 31-ei időponttal történő
megszüntetéséről.
(2) Az ápolási díj megállapítása iránt benyújtott kérelem alapján 2018. december 31-én folyamatban lévő
ügyben a 2018. december 31-én hatályos rendelkezések szerint kell eljárni. Ha az eljárás eredményeként a szülő
részére, annak vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel kerül az ápolási díjra való jogosultság
megállapításra, a járási hivatal az ápolási díjra való jogosultság 2018. december 31-éig terjedő időtartamra
történő megállapításával egyidejűleg – 2019. január 1-jétől kezdődően – hivatalból megállapítja a szülőnek
az egyes szociális, gyermekvédelmi tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi
CXVII. törvénnyel megállapított 38. § szerinti gyermekek otthongondozási díjára való jogosultságát is.
(3) Az (1) bekezdés alapján hivatalból, a jogosultsági feltételek vizsgálata nélkül megállapított gyermekek
otthongondozási díjára való jogosultság feltételeinek fennállása iránti felülvizsgálatot 2019. július 1-je és december
31-e között le kell folytatni, ha
a) az ápolási díjra 2018. december 31-én fennálló jogosultság az Szt. 2018. december 31-én hatályos 41. §
(1) bekezdése alapján került megállapításra, vagy
b) az ápolási díjra 2018. december 31-én fennálló jogosultság az Szt. 2018. december 31-én hatályos 43. §-a vagy
43/A. §-a alapján került megállapításra, és az ápolási díjra való jogosultság Szt. 25. § (4) bekezdés a) pontja szerinti,
kötelezően elvégzendő felülvizsgálatának megindítása 2019. január 1-je és december 31-e között lenne esedékes.
(4) A (3) bekezdés szerinti felülvizsgálat eredményétől függetlenül a gyermekek otthongondozási díjára való
jogosultságot 2019. december 31-éig fennállónak kell tekinteni. Ha a felülvizsgálat eredményeként megállapításra
kerül, hogy az egyes szociális, gyermekvédelmi tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2018. évi CXVII. törvénnyel megállapított 38. § szerinti gyermekek otthongondozási díjára való jogosultság nem áll
fenn, a jogosultságot 2019. december 31. napjával meg kell szüntetni.
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(5) Ha a gyermekek otthongondozási díjára jogosult szülő 2018. december 31-én a gyermekére tekintettel az Szt.
2018. december 31-én hatályos 43. §-a vagy 43/A. §-a alapján emelt összegű vagy kiemelt ápolási díjra volt jogosult,
és az Szt. 25. § (4) bekezdés a) pontja szerinti, kötelezően elvégzendő felülvizsgálat megindítása 2019. december
31-ét követően lenne esedékes, a gyermekek otthongondozási díjára való jogosultság feltételeinek fennállása iránti
felülvizsgálatot az ápolási díjra való jogosultság felülvizsgálata tekintetében a korábbiakban előírt határidőben kell
elvégezni.”
30. §

(1) Az Szt.
1.
4. § (1) bekezdés i) pontjában az „az ápolási díj” szövegrész helyébe az „a gyermekek otthongondozási díja,
az ápolási díj” szöveg,
2.
4. § (1a) bekezdés 4. pontjában a „tizenharmadik havi nyugdíj” szövegrész helyébe a „nyugdíjprémium,
egyszeri juttatás” szöveg,
3.
10. § (6) bekezdésében a „települési önkormányzat vagy a járási hivatal” szövegrész helyébe a „települési
önkormányzat, a járási hivatal vagy a fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg,
4.
17. § (7) bekezdésében az „aktív korúak ellátását” szövegrész helyébe az „aktív korúak ellátását, gyermekek
otthongondozási díját” szöveg,
5.
17. § (7) bekezdés b) pontjában az „aktív korúak ellátása” szövegrész helyébe az „aktív korúak ellátása,
gyermekek otthongondozási díja” szöveg,
6.
17. § (8) bekezdésében az „időskorúak járadékában” szövegrész helyébe az „időskorúak járadékában,
gyermekek otthongondozási díjában” szöveg,
7.
18/A. § h) pontjában az „az ápolási díjra” szövegrész helyébe az „a gyermekek otthongondozási díjára,
az ápolási díjra” szöveg,
8.
18/B. § (1) bekezdés a) pontjában az „az aktív korúak ellátásáról” szövegrész helyébe az „az aktív korúak
ellátásáról, a gyermekek otthongondozási díjáról” szöveg,
9.
20/C. § (4) bekezdésében a „menedékhely” szövegrész helyébe a „menedékhely, népkonyha” szöveg,
10.
25. § (4) bekezdés a) pontjában az „az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra” szövegrész
helyébe az „az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra, a gyermekek otthongondozási díjára”
szöveg,
11.
25. § (6) bekezdésében az „A havi rendszeres szociális ellátás összegét” szövegrész helyébe az „Az időskorúak
járadékának és az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti ellátásnak az összegét” szöveg,
12.
32/A. § (2) bekezdésében az „Az átmeneti, illetve tartós nevelésbe vett” szövegrész helyébe az „A nevelésbe
vett” szöveg,
13.
33. § (1) bekezdés g) pontjában az „esetében az ápolási díj” szövegrész helyébe az „esetében a gyermekek
otthongondozási díja, az ápolási díj” szöveg,
14.
40. §-ában az „ápolását” szövegrész helyébe az „ápolását, gondozását” szöveg,
15.
42. § (2) bekezdés e) pontjában az „az (1) bekezdésben” szövegrész helyébe az „az (1) vagy
az (1a) bekezdésben” szöveg,
16.
42. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében, valamint b) és c) pontjában az „(1) bekezdés a) pontja szerinti”
szövegrész helyébe az „(1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti” szöveg,
17.
42. § (5) bekezdésében az „(1) bekezdés a) pontja szerinti” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés a) pont
aa) alpontja szerinti” szöveg,
18.
44/A. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában az „ápolási díjban” szövegrész helyébe a „gyermekek
otthongondozási díjában vagy ápolási díjban” szöveg, valamint az „és azt részére” szövegrész helyébe
az „és az ápolási díj esetében azt részére” szöveg,
19.
58/A. § (2h) bekezdés a) pontjában a „házi” szövegrész helyébe az „étkeztetés és házi” szöveg,
20.
65/F. § (2) bekezdésében a „gyermeknevelési támogatásban” szövegrész helyébe a „gyermeknevelési
támogatásban, gyermekek otthongondozási díjában” szöveg,
21.
66/A. § (1) bekezdés b) pontjában a „75. § (2)” szövegrész helyébe a „75. § (5)” szöveg,
22.
75. § (2) bekezdés d) pontjában az „ , a szolgáltatói nyilvántartásba véglegessé vált döntéssel bejegyzett”
szövegrész helyébe a „működési feltételeknek megfelelő” szöveg,
23.
75. § (9) bekezdés b) pontjában a „(4) bekezdését” szövegrész helyébe a „(4) bekezdését, a 94/G. §-t” szöveg,
24.
99/B. § (1) bekezdésében a „fejlesztési, illetve” szövegrész helyébe a „fejlesztési, szolgáltatási, illetve” szöveg,
25.
99/B. § (2) bekezdésének nyitó szövegében az „aki” szövegrész helyébe az „aki 16. életévét betöltötte, más
kereső tevékenységet nem végez, és” szöveg,
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26.
27.
28.

99/C. § (3) bekezdésében, (5) bekezdés d) pontjában, (6) bekezdésében a „szellemi” szövegrész helyébe
az „értelmi” szöveg,
117. § (2a) bekezdés b) pontjában a „személyi térítési díj” szövegrész helybe a „(2) bekezdés szerinti
jövedelemhányad” szöveg,
124. § (1) bekezdésében a „gyermekfelügyeleti támogatás,” szövegrész helyébe a „gyermekfelügyeleti
támogatás, a gyermekek otthongondozási díja,” szöveg

lép.
(2) Az Szt.
a)
4. § (1) bekezdés i) pontjában az „a csecsemőgondozási díj” szövegrész helyébe az „a csecsemőgondozási díj,
az örökbefogadói díj” szöveg,
b)
37. § (1) bekezdés b) pontjában a „csecsemőgondozási díjban” szövegrész helyébe a „csecsemőgondozási
díjban, örökbefogadói díjban” szöveg,
c)
39/B. § (1) bekezdés b) pontjában a „csecsemőgondozási díj” szövegrész helyébe a „csecsemőgondozási díj,
az örökbefogadói díj” szöveg,
lép.
31. §

(1) Hatályát veszti az Szt.
a)
4. § (1a) bekezdés 1. pontjában az „a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás,”
szövegrész,
b)
20/C. § (2) bekezdésében a „népkonyha,” szövegrész,
c)
41. § (3) bekezdés a) pont záró szövegrészében az „és állandó ápolásra, gondozásra szorul” szövegrész,
d)
43/A. § (3) bekezdése,
e)
50. § (1) bekezdés e) pontja,
f)
58/A. § (2b) bekezdés d) pontja,
g)
99/C. § (9) bekezdés a) pontja.
(2) Hatályát veszti az Szt. 20. § (6) bekezdés a) pontja.

5. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítása
32. §

(1) Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 50/D. § (2) bekezdés c) pont
cc) alpontjában az „az ápolási díj” szövegrész helyébe az „a gyermekek otthongondozási díja, az ápolási díj” szöveg
lép.
(2) Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 50/B. § (1) bekezdés a) pontjában
és 50/D. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában az „a csecsemőgondozási díj” szövegrész helyébe
az „a csecsemőgondozási díj, az örökbefogadói díj” szöveg lép.

6. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása
33. §

(1) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 74. § b) pontjában az „az ápolási díj” szövegrész helyébe
az „a gyermekek otthongondozási díja, az ápolási díj” szöveg lép.
(2) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 68. §-ában a „csecsemőgondozási díjból” szövegrész helyébe
a „csecsemőgondozási díjból, örökbefogadói díjból” szöveg lép.

7. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása
34. §		
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 43. pontjában a „csecsemőgondozási díjban”
szövegrész helyébe a „csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban” szöveg lép.

8. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása
35. §		
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) „A törvény
hatálya” alcíme a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § Nem tartozik e törvény hatálya alá az a tanoda jellegű tevékenység, amelyet az igénybe vevőtől,
hozzátartozójától, vagy rájuk tekintettel harmadik személytől származó ellenszolgáltatás, és állami, helyi
önkormányzati támogatás nélkül nyújtanak.”
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36. §		
A Gyvt. a 10. §-t követően a következő alcím címmel és 10/A. §-sal egészül ki:
„Foglalkoztatási tilalom a gyermeki jogok védelme érdekében
10/A. § (1) A gyermekvédelmi rendszerben a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló miniszteri rendeletben,
a javítóintézetek rendtartásáról szóló miniszteri rendeletben, a gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott munkakörben, nevelőszülői
foglalkoztatási jogviszonyban, valamint önkéntes jogviszonyban (a továbbiakban együtt: a gyermekvédelmi
rendszerben szakmai munkakörben) nem foglalkoztatható az a személy,
a) aki büntetett előéletű,
b) aki büntetlen előéletű, de a bíróság büntetőjogi felelősségét jogerős ítéletben megállapította a 2013. június 30-ig
hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény XII. fejezet I. címében meghatározott élet, testi
épség és egészség elleni bűncselekmény, II. címében meghatározott egészségügyi beavatkozás, orvostudományi
kutatás rendje és az egészségügyi önrendelkezés elleni bűncselekmény, kényszerítés, a lelkiismereti és
vallásszabadság megsértése, közösség tagja elleni erőszak, személyi szabadság megsértése, emberrablás,
emberkereskedelem, zaklatás, magántitok megsértése, visszaélés személyes adattal, visszaélés közérdekű adattal,
XIV. fejezetében meghatározott házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs elleni bűncselekmény, embercsempészés,
XV. fejezet V. címében meghatározott hivatalos személy elleni bűncselekmény és VI. címében meghatározott
igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, XVI. fejezet II–IV. címében meghatározott köznyugalom, közbizalom
és közegészség elleni bűncselekmény, lopás, sikkasztás, csalás, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, rablás, kifosztás,
zsarolás, orgazdaság, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XV. Fejezetében meghatározott
élet, testi épség és egészség elleni bűncselekmény, XVI. Fejezetében meghatározott egészségügyi beavatkozás és
kutatás rendje elleni bűncselekmény, XVII. Fejezetében meghatározott egészséget veszélyeztető bűncselekmény,
emberrablás, emberrablás feljelentésének elmulasztása, emberkereskedelem, személyi szabadság megsértése,
kényszerítés, XIX. Fejezetében meghatározott nemi élet szabadsága és nemi erkölcs elleni bűncselekmény,
XX. Fejezetében meghatározott gyermekek érdekét sértő és család elleni bűncselekmény, a lelkiismereti és
vallásszabadság megsértése, közösség tagja elleni erőszak, az egészségügyi önrendelkezési jog megsértése,
személyes adattal visszaélés, közérdekű adattal visszaélés, zaklatás, magántitok megsértése, környezetkárosítás,
természetkárosítás, a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése, ózonréteget lebontó anyaggal visszaélés,
XXVI. Fejezetében meghatározott igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, bántalmazás közfeladatot ellátó
személy eljárásában, XXIX. Fejezetében meghatározott hivatalos személy elleni bűncselekmény, XXXII. Fejezetében
meghatározott köznyugalom elleni bűncselekmény, XXXIII. Fejezetében meghatározott közbizalom elleni
bűncselekmény, embercsempészés, járványügyi szabályszegés, rablás, kifosztás, zsarolás, lopás, sikkasztás, csalás,
hűtlen kezelés, hanyag kezelés, orgazdaság vagy olyan bűntett miatt, amelyet bűnszervezet keretében követett el
ba) öt évet meghaladó végrehajtandó szabadságvesztés büntetés esetén a mentesítés beálltától számított tizenkét
évig,
bb) öt évnél nem hosszabb végrehajtandó szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított tíz évig,
bc) végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított nyolc évig,
bd) közérdekű munka vagy pénzbüntetés kiszabása esetén a mentesítés beálltától számított öt évig,
c) aki a b) pontban meghatározott bűncselekmény miatt büntetőeljárás hatálya alatt áll,
d) aki a szakmai gyakorlata meglétének vizsgálata során figyelembe veendő foglalkozás tekintetében foglalkozástól
eltiltás hatálya alatt áll, valamint
e) akinek szülői felügyeleti jogát a bíróság jogerős ítéletével megszüntette, valamint akinek szülői felügyeleti joga
– a gyermek örökbefogadásához való hozzájárulás kivételével – a gyermek nevelésbe vétele miatt szünetel.
(2) A gyermekvédelmi rendszerben
a) szakmai munkakörben foglalkoztatni kívánt személy a jogviszony létesítését megelőzően
aa) hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy az (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott kizáró ok vele
szemben nem áll fenn, és
ab) nyilatkozik arról, hogy az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
b) szakmai munkakörben foglalkoztatott személy a jogviszony fennállása alatt a munkáltató írásbeli felhívására,
a felhívástól számított tizenöt munkanapon belül, ha e határidőn belül a foglalkoztatott személyen kívül álló ok
miatt nem lehetséges, az ok megszűnését követően haladéktalanul tesz eleget az a) pontban foglaltaknak.
(3) Aki a (2) bekezdésben foglalt igazolási kötelezettségének nem tesz eleget, nem foglalkoztatható
a gyermekvédelmi rendszerben szakmai munkakörben.
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(4) A munkáltató az (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott körülmények igazolása céljából kezeli
a gyermekvédelmi rendszerben szakmai munkakörben
a) foglalkoztatni kívánt személy és
b) foglalkoztatott személy
azon személyes adatait, amelyeket az e célból a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány
tartalmaz.
(5) A (4) bekezdésben foglalt személyes adatokat a munkáltató a jogviszony létesítéséről meghozott döntés
időpontjáig vagy – jogviszony létesítése esetén – a jogviszony megszűnéséig, megszüntetéséig kezeli.”
37. §		
A Gyvt. 11/A. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Nem lehet gyermekjogi képviselő az a személy, akivel szemben a 10/A. § (1) bekezdésében meghatározott
kizáró okok valamelyike fennáll.”
38. §		
A Gyvt. 38/A. §-a a következő (4)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Kormány rendeletében kijelölt szerv a Biztos Kezdet Gyerekházban folyó szakmai munka dokumentálása,
támogatása és monitoringja, valamint a Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatásait rendszeresen igénybe vevő
gyermekek fejlődésének és a szülők nevelési magatartásában bekövetkező változások nyomon követése céljából
a „Biztos Kezdet Gyerekház Dokumentációs Rendszer” elnevezésű elektronikus adminisztrációs és programtámogató
nyilvántartási rendszert (a továbbiakban: Dokumentációs Rendszer) vezeti.
(5) A Dokumentációs Rendszer tartalmazza
a) a gyermek
aa) személyazonosító adatait, társadalombiztosítási azonosító jelére és adóazonosító jelére vonatkozó,
ab) anyanyelvére vonatkozó,
ac) családi jogállására vonatkozó,
ad) veszélyeztetettségének megállapításához szükséges és elégséges adataira, így különösen vagyoni helyzetére,
környezetére, élelmezésére, ruházatára, lakhatási viszonyaira vonatkozó,
ae) megfelelő ellátásához, gondozásához szükséges és elégséges adataira, így különösen a személyiségére,
magatartására, személyes kapcsolataira, szokásaira, neveltségi állapotára, fejlődésére vonatkozó,
af ) egészségi állapotára vonatkozó,
ag) fényképére, a róla készített mozgóképre vonatkozó,
ah) hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetére vonatkozó, a vele kapcsolatos egyéb hatósági, bírósági
eljárásokra, határozatokra vonatkozó,
ai) kapcsolattartásra jogosult hozzátartozójának személyazonosító adataira vonatkozó,
aj) lakóhelyén életvitelszerűen tartózkodó személyek személyazonosító és személyes körülményeire vonatkozó,
ak) háziorvosának, védőnőjének és a nevelkedése szempontjából jelentőséggel bíró személyek elérhetőségére
vonatkozó;
b) a szülő, törvényes képviselő, befogadó szülő, várandós anya
ba) személyazonosító és a társadalombiztosítási azonosító jelére vonatkozó,
bb) vagyoni helyzetére, lakhatási viszonyaira, környezetére, munkahelyére, iskolai végzettségére, kapcsolataira
vonatkozó,
bc) gyermekneveléssel összefüggő, így különösen életvezetésére, nevelési magatartására vonatkozó,
bd) egészségi állapotára vonatkozó;
c) a Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatásainak leírását, a szolgáltatások biztosításában közreműködő szakemberek
személyazonosító adatait és a képesítésükre vonatkozó
adatokat.
(6) A Dokumentációs Rendszerbe a Biztos Kezdet Gyerekházban foglalkoztatott személyek folyamatosan
szolgáltatják az (5) bekezdés szerinti adatokat.
(7) Külön adatszolgáltatás kérése nélkül hozzáfér
a) a Biztos Kezdet Gyerekházban foglalkoztatott személy a Dokumentációs Rendszerbe általa szolgáltatott
adatokhoz,
b) a Biztos Kezdet Gyerekház fenntartója a Dokumentációs Rendszerbe az általa fenntartott Gyerekház
foglalkoztatottai által szolgáltatott adatokhoz,
c) a Biztos Kezdet Gyerekházak tekintetében módszertani feladatokat ellátó és módszertani támogatást nyújtó szerv
és személy a Dokumentációs Rendszer adataihoz.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 207. szám

35791

(8) A Dokumentációs Rendszerben a Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatásai igénybevételének befejezését követő öt
év elteltével az adott személy adatait zárolni kell. A zárolt adatok kizárólag statisztikai és tudományos kutatási célra
használhatóak fel, azokkal más művelet nem végezhető.”
39. §		
A Gyvt. „A szolgáltatás tartalma” alcíme a következő 39/A. §-sal egészül ki:
„39/A. § (1) Egyszemélyes család- és gyermekjóléti szolgálat nem vehet részt az e Fejezet szerinti feladatok
ellátásában, ha az érintett gyermek szülője a szolgáltatást nyújtó személy maga, a fenntartó önkormányzat
polgármestere, alpolgármestere, jegyzője vagy aljegyzője.
(2) Család- és gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti központ nem vehet részt az e Fejezet szerinti
feladatok ellátásában, ha az érintett gyermek szülője a szolgálat, központ szakmai vezetője vagy intézményvezetője,
a fenntartó önkormányzat polgármestere, alpolgármestere, jegyzője vagy aljegyzője.
(3) Elfogult az a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó személy, akitől nem várható el az eset tárgyilagos
megítélése.
(4) Az összeférhetetlenséggel vagy elfogultsággal érintett személy, vagy a szolgálat, központ vezetője köteles azt
bejelenteni az ok tudomására jutásától számított 5 munkanapon belül a család- és gyermekjóléti szolgálat, családés gyermekjóléti központ székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnak. A szolgáltatás igénybe
vevője az összeférhetetlenséget vagy elfogultságot bármikor bejelentheti a család- és gyermekjóléti szolgálat,
család- és gyermekjóléti központ székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnak. A fővárosi és
megyei kormányhivatal megvizsgálja a bejelentés megalapozottságát, és ha szükséges, kijelöli az e Fejezet szerinti
feladatokat ellátó szolgálatot, központot vagy személyt.
(5) Az összeférhetetlenséggel vagy elfogultsággal érintett szolgáltatást nyújtó személy az igénybe vevő felé fennálló
tájékoztatási kötelezettségének köteles eleget tenni az összeférhetetlenség, elfogultság fennállása esetén is.”
40. §		
A Gyvt. 40/A. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
[A gyermekjóléti központ a gyermekjóléti szolgálatnak a 39. §, a 40. § (2) bekezdése és az Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti
általános szolgáltatási feladatain túl]
„d) elkészíti a szociális diagnózist az Szt. 64/A. §-a szerint.”
41. §		
A Gyvt. 59. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A gyermekotthon ideiglenesen befogadó gyermekotthonként működik, ha ideiglenes hatállyal elhelyezett és
nevelésbe vett gyermek számára kizárólag ideiglenes gondozási helyen biztosít ellátást.”
42. §		
A Gyvt. 61. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„61. § (1) A gyermekvédelmi szakszolgáltatás ideiglenesen befogadó nevelőszülői feladatokat ellátó nevelőszülői
hálózatot és ideiglenesen befogadó gyermekotthont működtethet.
(2) A gyermekvédelmi szakszolgáltatás az elhanyagolt és bántalmazott, közülük is elsősorban a szexuálisan
bántalmazott gyermekek vizsgálatát és terápiáját végző szolgáltatást, valamint – hivatalos szerv megkeresésére –
az érintett gyermekek meghallgatását elősegítő szolgáltatást működtethet, amelynek során a gyermekvédelmi
szakszolgáltatás együttműködik a megkereső szervvel.”
43. §		
A Gyvt. 66. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A területi gyermekvédelmi szakszolgálat szolgáltatási, szervezési, tanácsadói és szakértői feladatokat végez.
Tevékenysége körében a 60–63. §-ban foglaltakon túl)
„b) az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv döntése alapján ideiglenes
befogadást biztosító nevelőszülői hálózatot és ideiglenesen befogadó gyermekotthont működtethet,”
44. §

(1) A Gyvt. 66/H. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A nevelőszülő díjazása az alapdíjból, a kiegészítő díjból és – az (5a) bekezdésben foglalt kivétellel –
a többletdíjból áll.”
(2) A Gyvt. 66/H. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A nevelőszülőt – az (5a) bekezdésben foglalt kivétellel – az alap- és kiegészítő díjon felül minden egyes
nála elhelyezett speciális, különleges vagy kettős szükségletű gyermek után többletdíjként havonta legalább
a minimálbér 5%-a illeti meg.”
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(3) A Gyvt. 66/H. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A nevelőszülő nem jogosult az (5) bekezdés szerinti többletdíjra a nála elhelyezett gyermekre tekintettel
igénybe vett gyermekgondozási díj folyósításának időtartama alatt.”
45. §		
A Gyvt. 66/M. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A javítóintézetben ellátott fiatalkorú a javítóintézeti ellátásának időtartama alatt – képességeinek és előzetes
tanulmányainak megfelelően, a javítóintézetek rendtartásáról szóló miniszteri rendeletben foglaltak szerint –
köteles részt venni az általános iskolai ismeretek elsajátítását célzó képzésben és a javítóintézet által biztosított,
a továbbtanulást, szakma megszerzését, illetve a munkavállalást elősegítő képzésben. A javítóintézet biztosítja
a fiatalkorú képzésben való részvételéhez szükséges feltételeket.”
46. §		
A Gyvt. 66/Q. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„66/Q. § (1) A javítóintézet utógondozó részlegén történő ellátás a javítóintézetben nevelt fiatalkorú
tanulmányainak befejezéséig vagy élethelyzetének rendeződéséig, de legfeljebb a volt javítóintézeti nevelt
24. életévének betöltéséig tarthat.
(2) A javítóintézet utógondozó részlegén történő ellátás – kérelmére – a javítóintézetből ideiglenesen elbocsátott
fiatalkorú számára is biztosítható.”
47. §		
A Gyvt. 68. § (3) bekezdése a következő i) és j) ponttal egészül ki:
(A védelembe vétellel egyidejűleg a gyermek gondozásának folyamatos segítése és ellátásának megszervezése, a szülői
nevelés támogatása érdekében a gyámhatóság felhívja a gyermekjóléti központot a védelembe vételhez kapcsolódó
gyermekjóléti szolgáltatási feladatok esetmenedzselésének ellátására és a veszélyeztetettség okának megszüntetése
érdekében intézkedést tesz, így különösen)
„i) kötelezi a kapcsolattartásra jogosult szülőt, hogy keressen fel valamely családvédelemmel foglalkozó személyt
vagy szervezetet,
j) figyelmezteti a kapcsolattartásra jogosult szülőt helytelen életvezetésének, magatartásának következményére,
felszólítja annak megváltoztatására, valamint tájékoztatja a kapcsolattartás korlátozásának, szüneteltetésének és
megvonásának jogszabályi feltételeiről.”
48. §

(1) A Gyvt. 84. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A gyámhatóság a gyermek részére gyermekvédelmi gyámot rendel, ha)
„e) a gyermek ismeretlen szülőktől származik.”
(2) A Gyvt. 84. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A testvérek, valamint a kiskorú szülő és gyermeke részére gyermekvédelmi gyámul ugyanazt a személyt kell
kirendelni, ha az a gyermek érdekével nem ellentétes.”
(3) A Gyvt. 84. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A speciális szükségletű és a kettős szükségletű gyermeket két gyermekként kell figyelembe venni
a gyermekvédelmi gyám gyámsága alatt álló gyermekek létszámának számításakor.”

49. §

(1) A Gyvt. 90. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A testvérek, valamint a kiskorú szülő és gyermeke részére helyettes gyermekvédelmi gyámul ugyanazt
a személyt kell kirendelni, ha az a gyermek érdekével nem ellentétes.”
(2) A Gyvt. 90. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A speciális szükségletű és a kettős szükségletű gyermeket két gyermekként kell figyelembe venni a helyettes
gyermekvédelmi gyámi feladatok ellátása során.”

50. §		
A Gyvt. 131. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A jövedelemszámításnál – ha e törvény másképpen nem rendelkezik – az Szt. 10. § (2)–(5) bekezdése szerint kell
eljárni.”
51. §		
A Gyvt. 132. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha a kapcsolattartás rendezésével, a kapcsolattartás végrehajtásával és a szülői felügyeleti jog gyakorlásával
összefüggő gyámhatósági eljárásban a döntéshozatal a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és
gyámügyi eljárásról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint lefolytatott közvetítői eljárás eredményétől
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függ, a gyámhatóság az előtte folyamatban lévő eljárást a közvetítői eljárás befejezéséig, de legfeljebb két hónapra
felfüggeszti. A gyámhatóság kivételesen négy hónapra is felfüggesztheti az eljárást, ha a közvetítő a közvetítői
eljárás megindításától számított két hónapon belül jelzi, hogy a közvetítői eljárás már megindult, de még nem
fejeződött be, és további legfeljebb két hónap szükséges a megállapodás, részmegállapodás létrehozásához.”
52. §		
A Gyvt. XX. Fejezete a következő 133/C. §-sal egészül ki:
„133/C. § Ha a kapcsolattartásra jogosult vagy a kapcsolattartásra kötelezett a végrehajtást elrendelő végzésben
foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, a gyámhatóság végzéssel a 132. § (7) bekezdése alapján, meghatározott
időtartamra felfüggeszti a végrehajtási eljárást, ha
a) a felek bejelentik gyermekvédelmi közvetítői eljárás vagy támogatott közvetítői eljárás igénybevételére
vonatkozó szándékukat, vagy
b) elrendeli a gyermekvédelmi közvetítői eljárást vagy a támogatott közvetítői eljárást.”
53. §		
A Gyvt. 135. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
[A 15. § (1)–(5) bekezdésében meghatározott ellátások, intézkedések nyújtása és megtétele, mindezek ellenőrzése,
valamint biztosítása során az e törvényben meghatározott jogok érvényesülésének elősegítése céljából a (2) bekezdésben
meghatározott adatok kezelésére jogosult]
„j) a kincstár.”
54. §

(1) A Gyvt. 139. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Nem kell a (2) bekezdés szerinti nyilvántartásba venni az adatokat]
„d) a gyermekjóléti központ speciális szolgáltatásai közül az utcai és lakótelepi szociális munka, a kórházi szociális
munka és a készenléti szolgálat esetén, valamint az óvodai és iskolai szociális munka esetén, ha az közösségi vagy
csoportos formában történik,”
(2) A Gyvt. 139. § (3) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
[Nem kell a (2) bekezdés szerinti nyilvántartásba venni az adatokat]
„f ) a Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatásnál, ha a fenntartó a központi költségvetésből támogatásban nem
részesül.”
(3) A Gyvt. 139. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3a) Gyermekjóléti szolgáltatás esetében csak a (2) bekezdés a) pont aa) és ac) alpontja szerinti adatokat kell
nyilvántartásba venni, ha a gyermekjóléti szolgáltatás nyújtása az első találkozást követően tett intézkedéssel
lezárható, vagy ha az óvodai és iskolai szociális munka egyéni formában történik.”

55. §		
A Gyvt. 143. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A kincstár közreműködik a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programból származó támogatások
célzott és ellenőrzött kihelyezésében.”
56. §		
A Gyvt. 162. § (2) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza)
„p) a Biztos Kezdet Alapképzés szakmai és vizsgakövetelményeit.”
57. §		
A Gyvt. 165. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Mentesül az 54. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott képesítési előírások teljesítése alól az a személy, aki
2013. december 31-én
a) az Országos Képzési Jegyzékben szereplő nevelőszülő képesítéssel rendelkezett,
b) nevelőszülőként legalább tíz éve folyamatosan jogviszonyban állt, vagy
c) hivatásos nevelőszülői jogviszonynak nem minősülő nevelőszülői jogviszonyában egy gyermek vagy fiatal felnőtt
ellátását biztosította, és további gyermek vagy fiatal felnőtt elhelyezését a működtetőhöz címzett nyilatkozata
szerint nem vállalja.”
58. §		
A Gyvt. a következő 185. §-sal egészül ki:
„185. § (1) Az egyes szociális, gyermekvédelmi tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó törvények módosításáról
szóló 2018. évi CXVII. törvénnyel megállapított 84. § (2a) bekezdését és 90. § (1a) bekezdését a 2019. január 1-jén
folyamatban lévő gyámrendelési eljárásokban, valamint az ideiglenes hatályú elhelyezésnek és a nevelésbe vételnek
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a 2018. december 31-ét követő felülvizsgálata során is alkalmazni kell azzal, hogy a kirendelt gyermekvédelmi gyám
személye kizárólag az egyes szociális, gyermekvédelmi tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó törvények módosításáról
szóló 2018. évi CXVII. törvénnyel megállapított 84. § (2a) bekezdésében és 90. § (1a) bekezdésében foglaltak miatt
nem változtatható meg.
(2) A gyermekvédelmi rendszerben 2019. január 1-jén szakmai munkakörben foglalkoztatott személy tekintetében
a bántalmazás közfeladatot ellátó személy eljárásában bűncselekmény miatt a 10/A. § (1) bekezdésében
meghatározott foglalkoztatási tilalmat akkor kell alkalmazni, ha 2018. december 31-ét követően indul büntetőeljárás
a bántalmazás közfeladatot ellátó személy eljárásában bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt.”
59. §		
A Gyvt. a következő 186. §-sal egészül ki:
„186. § (1) Az egyes szociális, gyermekvédelmi tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó törvények módosításáról
szóló 2018. évi CXVII. törvénnyel megállapított 84. § (6a) bekezdését és 90. § (4) bekezdését a 2020. január 1-jén
folyamatban lévő gyámrendelési eljárásokban, valamint az ideiglenes hatályú elhelyezésnek és a nevelésbe vételnek
a 2019. december 31-ét követő felülvizsgálata során is alkalmazni kell azzal, hogy a kirendelt gyermekvédelmi gyám
és helyettes gyermekvédelmi gyám személye kizárólag az egyes szociális, gyermekvédelmi tárgyú, valamint egyéb
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXVII. törvénnyel megállapított 84. § (6a) bekezdésében és
90. § (4) bekezdésében foglaltak miatt nem változtatható meg.
(2) A gyámhatóság a gyermekvédelmi gyám és a helyettes gyermekvédelmi gyám gyámsága alá mindaddig nem
helyezhet további gyermeket, amíg a gyermekvédelmi gyám, helyettes gyermekvédelmi gyám – az egyes szociális,
gyermekvédelmi tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXVII. törvénnyel
megállapított 84. § (6a) bekezdésére és 90. § (4) bekezdésére is tekintettel – a 84. § (6) bekezdésében és 90. §
(3) bekezdésében meghatározottnál több gyermek gyámságát látja el.”
60. §		
A Gyvt.
a)
11/A. § (9) bekezdésében a „(8) bekezdésben” szövegrész helyébe a „10/A. § (1) bekezdésében” szöveg,
b)
11/B. § (1) bekezdés a) pontjában és 11/B. § (3) és (5) bekezdésében a „11/A. § (8) bekezdés a)–d) pontjában”
szövegrész helyébe a „10/A. § (1) bekezdés a)–d) pontjában” szöveg,
c)
11/B. § (1) bekezdés b) pontjában az „igazolja, hogy a 11/A. § (8) bekezdés e) pontjában” szövegrész helyébe
a „nyilatkozik arról, hogy a 10/A. § (1) bekezdés e) pontjában” szöveg,
d)
39. § (3a) bekezdésében az „iskolai szociális munkát biztosíthat” szövegrész helyébe az „óvodai és iskolai
szociális segítő tevékenységet biztosít” szöveg,
e)
44. § (3) bekezdésében, 44/A. § (2) bekezdésében, 44/B. § (5) bekezdésében, 48/A. § (3) bekezdésében,
49. § (2) bekezdés a) pontjában, 66/D. § (7) bekezdés c) pontjában, 66/G. § (4) bekezdésében és 66/J. §
(10) bekezdés c) pontjában a „15. § (8) bekezdésében” szövegrész helyébe a „10/A. § (1) bekezdésében”
szöveg,
f)
51. § (12) bekezdésében az „a férőhelyszámon belül kialakított” szövegrész helyébe az „az otthonhoz
kapcsolódó” szöveg,
g)
94. § (5) bekezdésében a „kivéve” szövegrész helybe a „kivéve a 39/A. § (4) bekezdése szerinti kijelölés
esetében” szöveg,
h)
96. § (8) bekezdésében, 96. § (10) bekezdésében a „nevelőszülői ellátást” szövegrész helyébe a „tanoda
szolgáltatást, nevelőszülői ellátást” szöveg,
i)
96. § (8) bekezdésében a „nevelőszülői hálózatok” szövegész helyébe a „tanodák, nevelőszülői hálózatok”
szöveg,
j)
103/B. § (1) bekezdésében a „szakértői tevékenység folytatására engedéllyel rendelkező” szövegrész helyébe
a „szakértői tevékenység folytatása tekintetében bejelentést tett” szöveg,
k)
103/B. § (2) bekezdés f ) pontjában és (3) bekezdés e) pontjában az „engedélye megadásának” szövegrész
helyébe a „bejelentésének” szöveg,
l)
135. § (1) bekezdésében a „15. § (1)–(5) bekezdésében” szövegrész helyébe a „15. § (1)–(5) bekezdésében és
a 143. § (6) bekezdésében” szöveg,
m)
135/B. § (1) bekezdés b)–d) pontjában a „11/A. § (8) bekezdése” szövegrész helyébe a „10/A. § (1) bekezdése”
szöveg,
n)
135/B. § (2) bekezdésében a „11/A. § (8) bekezdés a) és d) pontja” szövegrész helyébe a „10/A. § (1) bekezdés
a)–d) pontja” szöveg,
o)
142. § (3) bekezdésében a „141/B–141/D. §-ok” szövegrész helyébe a „141/E–141/F. §” szöveg,
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p)
q)
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162. § (1) bekezdés f ) pontjában a „82. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe a „38/A. § (4) bekezdésében és
a 82. § (1) bekezdésében” szöveg,
165. § (1) bekezdésében a „2018. december 31-ét követően” szövegrész helyébe a „2020. december 31-ét
követően” szöveg, a „2018. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2020. december 31-ig” szöveg

lép.
61. §		
Hatályát veszti a Gyvt.
a)
11/B. § (4) bekezdése,
b)
15. § (8) bekezdése,
c)
79. § (7) bekezdés f ) pontja,
d)
103. § (3) bekezdése,
e)
163. § (4)–(6) bekezdése.

9. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása
62. §		
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 14. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Egészségbiztosítási ellátások:)
„b) pénzbeli ellátások:
ba) csecsemőgondozási díj,
bb) gyermekgondozási díj,
bc) táppénz,
bd) örökbefogadói díj;”
63. §

(1) A Tbj.
a)
4. § a) pont 5. alpontjában a „gyermeknevelési támogatásban,” szövegrész helyébe a „gyermeknevelési
támogatásban, a gyermekek otthongondozási díjában és” szöveg,
b)
9. § (3) bekezdés b) pontjában, 28. § (1) bekezdés b) pontjában, 29. § (4) bekezdés b) pontjában
a „gyermeknevelési támogatásban,” szövegrész helyébe a „gyermeknevelési támogatásban, gyermekek
otthongondozási díjában vagy” szöveg,
c)
16. § (1) bekezdés h) pontjában az „ápolási díjban,” szövegrész helyébe a „gyermekek otthongondozási
díjában, ápolási díjban vagy” szöveg,
d)
26. § (1) bekezdésében az „ápolási díjban” szövegrész helyébe a „gyermekek otthongondozási díjában, ápolási
díjban” szöveg, az „az ápolási díj” szövegrész helyébe az „a gyermekek otthongondozási díja, az ápolási díj”
szöveg,
e)
28. § (1) bekezdés b) pontjában, 29. § (4) bekezdés b) pontjában a „gyermekgondozási segély,” szövegrész
helyébe az „a gyermekgondozási segély, a gyermekek otthongondozási díja, illetve” szöveg,
f)
44/A. § (2) bekezdésében az „az ápolási díjban” szövegrész helyébe az „a gyermekek otthongondozási díjában,
az ápolási díjban” szöveg
lép.
(2) A Tbj.
a)
8. § a) pont aa) alpontjában a „csecsemőgondozási díj” szövegrész helyébe a „csecsemőgondozási díj,
örökbefogadói díj” szöveg,
b)
9. § (3) bekezdés a) pontjában, 16. § (1) bekezdés a) pontjában, 28. § (1) bekezdés a) és c) pontjában, 29. §
(4) bekezdés a) és c) pontjában a „csecsemőgondozási díjban” szövegrész helyébe a „csecsemőgondozási
díjban, örökbefogadói díjban” szöveg
lép.

10. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása
64. §

(1) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
a)
18. § (2b) bekezdésében a „gyermeknevelési támogatásban” szövegrész helyébe a „gyermeknevelési
támogatásban, gyermekek otthongondozási díjában” szöveg,
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b)
c)
d)
e)

18. § (2c) bekezdésében az „akinek” szövegrész helyébe az „akinek gyermekek otthongondozási díját, vagy”
szöveg,
22. § (2) bekezdés c) pontjában a „gyermeknevelési támogatás” szövegrész helyébe a „gyermekek
otthongondozási díja” szöveg,
38. § (1) bekezdés c) pontjában a „gyermeknevelési támogatás” szövegrész helyébe a „gyermeknevelési
támogatás, a gyermekek otthongondozási díja” szöveg,
101. § (1) bekezdés o) pontjában a „súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekre
tekintettel megállapított ápolási díjban” szövegrész helyébe az „a gyermekek otthongondozási díjában”
szöveg

lép.
(2) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
a)
18. § (2b) bekezdésében a „csecsemőgondozási díjban” szövegrész helyébe a „csecsemőgondozási díjban,
örökbefogadói díjban” szöveg,
b)
38. § (1) bekezdés e) pontjában az „és a csecsemőgondozási díj” szövegrész helyébe
az „ , a csecsemőgondozási díj és az örökbefogadói díj” szöveg
lép.

11. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása
65. §		
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 5/C. § (1) bekezdés
c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„c) az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai: a csecsemőgondozási díj, az örökbefogadói díj, a gyermekgondozási díj
és a táppénz;”
66. §		
Az Ebtv. 42/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a nevelőszülő a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonya mellett egyidejűleg fennálló Tbj. 5. §-a szerinti
biztosítási jogviszonnyal rendelkezik és ezen jogviszonyában azon nevelt gyermekére tekintettel válik jogosulttá
gyermekgondozási díjra, amelyre a 42/F. § szerinti gyermekgondozási díj került megállapításra, az (1) bekezdés
a) pontja alkalmazásakor a nevelőszülőt szülőnek kell tekinteni azzal, hogy az ellátásra való jogosultság kezdőnapját
a nevelőszülő valamennyi biztosítási jogviszonya tekintetében a 42/F. § (4) bekezdése szerint kell megállapítani.”
67. §		
Az Ebtv. 42/B. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Ha a gyermekgondozási díj örökbe fogadott gyermekre tekintettel úgy kerül megállapításra, hogy az (1),
illetve (1a) bekezdésben meghatározott időből kevesebb, mint 168 nap van hátra, akkor a gyermekgondozási
díjat a megállapítását követően még 168 napig kell folyósítani, függetlenül attól, hogy a gyermek az (1), illetve
az (1a) bekezdésben meghatározott életkort betöltötte.”
68. §		
Az Ebtv. 42/D. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Ha a biztosított ugyanazon nevelt gyermekre tekintettel a 42/A. § és a 42/F. § szerint is jogosult
gyermekgondozási díjra, az így megállapított gyermekgondozási díjak együttes összege nem haladhatja meg
az (1) bekezdésben meghatározott maximális összeget. Ha az ellátás egybeszámított összege meghaladná
az (1) bekezdésben megállapított legmagasabb összeget, a gyermekgondozási díj összegét minden év január 15-éig
hivatalból felül kell vizsgálni, és a tárgyévre érvényes összeghatár figyelembevételével január 1-jei időponttól újra
meg kell állapítani.”
69. §		
Az Ebtv. 42/F. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„42/F. § (1) A 42/A. § (1) bekezdésében és a 42/E. § (1) bekezdésében foglaltakon túl gyermekgondozási díjra
jogosult a nevelőszülő a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony fennállásának időtartama alatt a nevelt gyermekre
tekintettel, ha a nevelőszülő a nevelt gyermek nevelésbe vételét megelőző két éven belül 365 napon át biztosított
volt és a gyermeket saját háztartásában neveli.
(2) A gyermek születését követő 169. napot megelőzően a nevelőszülő részére nem jár az (1) bekezdés szerinti
gyermekgondozási díj arra az időszakra, amikor a nevelőszülő bármilyen jogviszonyban – ide nem értve
a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenységet – keresőtevékenységet folytat.
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(3) Ha a nevelőszülő egyidejűleg több olyan nevelt gyermekről is gondoskodik, akire tekintettel gyermekgondozási
díjra válna jogosulttá, választása szerint csak egy nevelt gyermekre tekintettel jogosult gyermekgondozási díjra.
(4) A gyermekgondozási díj az (1) bekezdés alapján legkorábban a gyermek nevelésbe vételének napjától a gyermek
2. életévének betöltéséig jár.
(5) A nevelt gyermek után járó gyermekgondozási díj alapja a gyermekgondozási díjra való jogosultság első napján
érvényes minimálbér 55%-a, a gyermekgondozási díj összege a naptári napi alap 70%-a.
(6) Ha a nevelőszülő nevelt gyermek és vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermek után is jogosult egyidejűleg
gyermekgondozási díjra, a 42/A. § (1) bekezdése alapján megállapított gyermekgondozási díj összegét
az (1) bekezdés alapján megállapított gyermekgondozási díj összege nem érinti.
(7) Az (1)–(6) bekezdés szerint megállapított gyermekgondozási díjra alkalmazni kell a 42/A. § (4) bekezdését,
a 42/C. § (1) és (3) bekezdését, a 42/D. § (4), (7) és (8) bekezdését azzal, hogy a 42/C. § (1) bekezdés d) pontja
alkalmazásában nem minősül keresőtevékenységnek a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett
tevékenység.”
70. §		
Az Ebtv. „Gyermekgondozási díj” alcíme a következő 42/G. §-sal egészül ki:
„42/G. § A 42/A. § (1) bekezdése, a 42/E. § (1) bekezdése és a 42/F. § (1) bekezdése alkalmazásában akkor állapítható
meg, hogy a szülő, nevelőszülő a gyermeket a saját háztartásában neveli, ha a gyermek a szülővel, nevelőszülővel
közös háztartásban életvitelszerűen együtt él és a gyermeket a szülő, nevelőszülő neveli, illetve gondozza.”
71. §		
Az Ebtv. a „Táppénz” alcímet megelőzően a következő alcímmel egészül ki:
„Örökbefogadói díj
42/H. § (1) Örökbefogadói díjra jogosult az a biztosított, aki a második életévét betöltött gyermeket, illetve
ikergyermekek esetén a harmadik életévüket betöltött gyermekeket örökbefogadási szándékkal nevelésbe
vette, feltéve, hogy a gyermek nevelésbe vételének napját megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt,
és a gyermeket a gondozásba vétel időpontját megelőzően nem neveli legalább egy éve folyamatosan saját
háztartásában.
(2) Az örökbefogadói díj a gyermek nevelésbe vételének napjától számított 168. napig jár a 48. § (1)–(3) bekezdése
szerint megállapított összegben.
(3) Ha a naptári napi alap nem állapítható meg a (2) bekezdésben foglaltak szerint, akkor a naptári napi alap
a jogosultság kezdőnapján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad része azzal, hogy ha a biztosított
naptári napi jövedelme a minimálbér kétszeresének harmincad részét nem éri el, az örökbefogadói díj összegének
megállapításánál a biztosított tényleges jövedelmét kell figyelembe venni. Tényleges jövedelem hiányában
a szerződés szerinti jövedelmet kell figyelembe venni.
(4) Az örökbefogadói díjra való jogosultság iránti kérelem elbírálása során a 40. § (2) bekezdését, a 42/C. §
(1) bekezdés b)–g) pontját, a 42/D. § (1), (4) és (7)–(10) bekezdését alkalmazni kell azzal, hogy csecsemőgondozási
díj, illetve gyermekgondozási díj alatt örökbefogadói díjat kell érteni.
(5) Az örökbefogadói díj a 42/C. § (1) bekezdés g) pontja szerinti esetben legfeljebb a (2) bekezdésben
meghatározott időpontig jár.”
72. §		
Az Ebtv. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 82/P. és 82/Q. §-sal egészül ki:
„82/P. § Az egyes szociális, gyermekvédelmi tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2018. évi CXVII. törvénnyel megállapított 42/F. § szerinti jogosultságra vonatkozó rendelkezéseket – ha az egyéb
jogosultsági feltételek fennállnak – azon 2020. január 1-jén nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban nevelt
gyermekre tekintettel is alkalmazni kell, akinek elhelyezéséről a gyámhatóság 2020. január 1-jét megelőzően hozott
véglegessé vált döntést.
82/Q. § Az egyes szociális, gyermekvédelmi tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2018. évi CXVII. törvénnyel megállapított 42/H. § szerinti örökbefogadói díjra való jogosultságra vonatkozó
rendelkezéseket – ha az egyéb jogosultsági feltételek fennállnak – a 2019. december 31-ét követően örökbefogadási
szándékkal nevelésbe vett gyermekek esetén kell alkalmazni.”
73. §

(1) Az Ebtv.
a)
42/C. § (1) bekezdés b) pontjában a „gyermekgondozási támogatást” szövegrész helyébe
a „gyermekgondozási támogatást, a jogosult nem ugyanazon gyermekére tekintettel megállapított
gyermekek otthongondozási díját” szöveg,
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b)

42/E. § (1) bekezdés b) pontjában a „magyar nyelvű nappali képzésben” szövegrész helyébe az „a külföldi
állampolgárok számára hirdetett, idegen nyelven folyó képzés kivételével teljes idejű képzésben” szöveg,
valamint a „rendelkezik, azzal, hogy” szövegrész helyébe a „rendelkezik azzal, hogy” szöveg

lép.
(2) Az Ebtv.
a)
39. § (2) bekezdésében a „gyermekgondozási díj,” szövegrész helyébe a „gyermekgondozási díj,
örökbefogadói díj,” szöveg,
b)
39. § (5) bekezdésében a „csecsemőgondozási díjra” szövegrész helyébe a „csecsemőgondozási
díjra, örökbefogadói díjra,” szöveg, valamint a „csecsemőgondozási díjat” szövegrész helyébe
a „csecsemőgondozási díjat, örökbefogadói díjat” szöveg,
c)
40. § (2) bekezdés a) pontjában a „csecsemőgondozási díj” szövegrész helyébe a „csecsemőgondozási díj,
örökbefogadói díj” szöveg,
d)
42/C. § (1) bekezdés b) pontjában a „csecsemőgondozási díjat” szövegrész helyébe a „csecsemőgondozási
díjat, az örökbefogadói díjat” szöveg, valamint a „csecsemőgondozási díjra” szövegrész helyébe
a „csecsemőgondozási díjra, az örökbefogadói díjra,” szöveg,
e)
48. § (5) bekezdésében a „csecsemőgondozási díjban” szövegrész helyébe a „csecsemőgondozási díjban,
örökbefogadói díjban” szöveg,
f)
48/A. § (1) bekezdésében, 61. § (9) bekezdésében az „a csecsemőgondozási díj” szövegrész helyébe
az „a csecsemőgondozási díj, az örökbefogadói díj” szöveg,
g)
61. § (5) bekezdésében, 62. § (1), (2) és (3) bekezdésében, 83. § (2) bekezdés l) pontjában
a „csecsemőgondozási díj” szövegrész helyébe a „csecsemőgondozási díj, az örökbefogadói díj” szöveg,
h)
62. § (2c) és (6) bekezdésében a „csecsemőgondozási díjat” szövegrész helyébe a „csecsemőgondozási díjat,
örökbefogadói díjat” szöveg,
i)
63. § (1) és (2) bekezdésében a „gyermekgondozási díj” szövegrész helyébe a „gyermekgondozási díj,
örökbefogadói díj” szöveg
lép.

12. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CLIII. törvény
módosítása
74. §		
A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CLIII. törvény 62. § c) pontjában
a „csecsemőgondozási díjat” szövegrész helyébe a „csecsemőgondozási díjat, örökbefogadói díjat” szöveg lép.

13. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása
75. §		
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 113. § (4a) bekezdésében az „a csecsemőgondozási díj” szövegrész
helyébe az „a csecsemőgondozási díj, az örökbefogadói díj” szöveg lép.

14. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény
módosítása
76. §		
A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 23. § (1) bekezdés
e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Fogyatékossági támogatásra az a 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos, az ellátás igénylésének időpontjában
Magyarországon élő magyar állampolgár, letelepedett, valamint bevándorolt jogállású személy, továbbá a magyar
hatóság által menekültként, illetve hontalanként elismert személy jogosult, akinek)
„e) helyváltoztatása a jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy
a jogszabály szerinti mozgáskorlátozottsága miatt állapota segédeszközzel eredményesen nem befolyásolható
(mozgásában fogyatékos),”
(és állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre nem képes vagy mások állandó segítségére
szorul.)
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15. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása
77. §

(1) A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) 20/B. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) A gyermek örökbefogadás előtti gondozásba történő kihelyezésének időpontjától számított hat hónap
időtartamig gyermekgondozást segítő ellátásra jogosult az örökbefogadó szülő – a (2a) bekezdésben
meghatározottak kivételével –, ha a gyermek az örökbefogadás előtti gondozásba történő kihelyezéskor a 20. §
(1) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti életkort már betöltötte.”
(2) A Cst. 20/B. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Nem jogosult az (1) bekezdés szerinti ellátásra az örökbe fogadni szándékozó személy
a) házastársi vagy rokoni örökbefogadás esetén,
b) ha a gyermeket már a gondozásba vétel időpontját megelőzően legalább egy éven át folyamatosan saját
háztartásában nevelte, vagy
c) ha a gyermek után a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 42/H. §-a szerinti
örökbefogadói díjban részesül vagy részesült.”

78. §		
A Cst. 27. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem jár gyermekgondozási támogatás annak a személynek, aki)
„a) az Szt. 4. § (1) bekezdés i) pontjában megjelölt rendszeres pénzellátás valamelyikében részesül, ide nem értve
aa) a gyermekgondozási támogatást, valamint a gyermekgondozási támogatás folyósítása mellett végzett kereső
tevékenység után járó táppénzt, baleseti táppénzt, továbbá az Szt. 43. §-a szerinti kiemelt ápolási díjnak vagy az Szt.
43/A. §-a szerinti emelt összegű ápolási díjnak az Szt. 44. § (2) bekezdése szerinti összegét,
ab) a gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultság esetében a társadalombiztosítási nyugellátást,
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerint társadalombiztosítási nyugellátással egy tekintet alá
eső ellátást, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján
folyósított ellátást, az egyházi jogi személy által folyósított egyházi, felekezeti nyugdíjat, a korhatár előtti ellátást,
a szolgálati járandóságot, a táncművészeti életjáradékot, az átmeneti bányászjáradékot, a nem ugyanazon
gyermek után folyósított csecsemőgondozási díjat és gyermekgondozási díjat, az ugyanazon gyermekre tekintettel
folyósított gyermekek otthongondozási díjának az Szt. 39/A. § (3) bekezdése szerinti összegét, a nem ugyanazon
gyermek után megállapított gyermekek otthongondozási díját, továbbá a rehabilitációs járadékot, rokkantsági
járadékot, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait, a bányászok egészségkárosodási járadékát,
a tartós ápolást végzők időskori támogatását,
ac) a gyermeknevelési támogatás esetében a gyermekek otthongondozási díját;”
79. §		
A Cst. 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Anyasági támogatásra jogosult
a) a szülést követően az a nő, aki várandóssága alatt legalább négy alkalommal – koraszülés esetén legalább
egyszer – várandósgondozáson vett részt;
b) az örökbefogadó szülő, ha az örökbefogadást véglegessé vált határozatban engedélyezték, és a gyermeket
a végleges engedélyezés időpontját megelőzően legfeljebb egy éve nevelte folyamatosan saját háztartásában;
c) a gyám, ha a gyermek a születését követően hat hónapon belül – véglegessé vált határozat alapján –
a gondozásába kerül.”
80. §		
A Cst. 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„32. § (1) Az anyasági támogatás megállapítása iránti kérelmet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel –
a szülést követő hat hónapon belül lehet benyújtani.
(2) Az anyasági támogatás megállapítása iránti kérelmet a 29. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben
az örökbefogadás végleges engedélyezését követő hat hónapon belül lehet benyújtani.”
81. §		
A Cst. a következő 50/A. §-sal egészül ki:
„50/A. § Az egyes szociális, gyermekvédelmi tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó törvények módosításáról
szóló 2018. évi CXVII. törvénnyel megállapított 29. § (1) bekezdés b) pontja szerinti anyasági támogatásra való
jogosultságra vonatkozó rendelkezéseket – ha az egyéb jogosultsági feltételek fennállnak – a 2019. december 31-ét
követően véglegessé vált határozatban engedélyezett örökbefogadások esetén kell alkalmazni.”
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82. §		
A Cst. 27. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „csecsemőgondozási díjat” szövegrész helyébe
a „csecsemőgondozási díjat, örökbefogadói díjat” szöveg lép.

16. A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását,
illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá
az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény módosítása
83. §		
A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag
ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról
szóló 2004. évi CXXIII. törvény 1. § (2) bekezdés 1. pont b) alpontjában az „az ápolási díj” szövegrész helyébe
az „a gyermekek otthongondozási díja vagy az ápolási díj” szöveg lép.

17. A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló
2005. évi CXXXV. törvény módosítása
84. §		
A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 6. §
(3) bekezdés e) pontjában az „ápolási díjban” szövegrész helyébe a „gyermekek otthongondozási díjában vagy
ápolási díjban” szöveg lép.

18. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása
85. §

(1) A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás
általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 38/A. § e) pontjában az „ápolási díjat” szövegrész helyébe
a „gyermekek otthongondozási díját vagy ápolási díjat” szöveg lép.
(2) A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás
általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 38/A. § a) pontjában a „csecsemőgondozási díjat” szövegrész
helyébe a „csecsemőgondozási díjat, örökbefogadói díjat” szöveg lép.

19. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXCI. törvény módosítása
86. §		
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 2. § (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés a) pontja szerinti biztosítási időbe be kell számítani]
„d) a gyermekek otthongondozási díja és az ápolási díj folyósításának idejét.”
87. §		
Az Mmtv. 7. §-a a következő (4c) bekezdéssel egészül ki:
„(4c) A folyósítás felfüggesztésének időtartamára folyósított rehabilitációs pénzbeli ellátást a felfüggesztés
időtartamának lejártát követően folyósított ellátásból le kell vonni, vagy azt a rehabilitációs ellátás megszűnése,
illetve megszüntetése esetén vissza kell követelni. A levonás legfeljebb a rehabilitációs pénzbeli ellátás 50%-áig
terjedhet.”
88. §		
Az Mmtv. 21/C. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató akkreditált munkáltató a részére nyújtott
támogatással összefüggő feladatai ellátásának céljából, az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezelheti a 21. §
(1) bekezdés a) pont ad) alpontjában és c) pontjában meghatározott adatokat.”
89. §		
Az Mmtv.
a)
1. § (2) bekezdés 10. pontjában az „az ápolási díjat” szövegrész helyébe az „a gyermekek otthongondozási
díját, az ápolási díjat” szöveg,
b)
12. § (1) és (2) bekezdésében az „ellátás összege” szövegrész helyébe az „ellátás havi összege” szöveg,
c)
15/A. § (2) bekezdés a) pontjában az „a 19. § (1a) bekezdése” szövegrész helyébe az „az 5. § (2) bekezdése,
a 19. § (1a) bekezdése” szöveg,
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38. § (3) bekezdés a)–c) pontjában az „a rá irányadó” szövegrész helyébe az „az öregségi” szöveg

90. §		
Az Mmtv. 2. § (3) bekezdés a) pontjában a „csecsemőgondozási díj” szövegrész helyébe a „csecsemőgondozási díj,
az örökbefogadói díj” szöveg lép.
91. §		
Hatályát veszti az Mmtv.
a)
13/A. § (7) bekezdésében a „ , a döntés ellen indított közigazgatási perben kizárólag semmisségre lehet
hivatkozni” szövegrész,
b)
26. §-a.

20. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása
92. §		
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
a)
41. § (1) bekezdés b) pontjában, 110. § (1) bekezdés 9. pont b) alpontjában a „csecsemőgondozási díjban”
szövegrész helyébe „csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban” szöveg,
b)
48/L. § a) pontjában a „csecsemőgondozási díj” szövegrész helyébe a „csecsemőgondozási díj,
az örökbefogadói díj” szöveg,
lép.

21. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása
93. §		
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 44/A. § (2) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(2) Nem foglalkoztatható, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
a) szándékos bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztést szabtak ki,
aa) öt évet el nem érő szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított nyolc évig,
ab) ötévi vagy azt meghaladó szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított tíz évig;
b) szándékos bűncselekmény miatt közérdekű munkát vagy pénzbüntetést szabtak ki, a mentesítés beálltától
számított három évig;
c) szándékos bűncselekmény miatt végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztést szabtak ki, a mentesítés
beálltától számított öt évig.”
94. §		
Az Mt. 127. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A szülési szabadság annak a szülőnek is jár, aki a gyermeket az anya egészségi állapota vagy halála miatt
végrehajtható bírósági ítélet vagy végrehajtható gyámhatósági határozat alapján gondozza.”
95. §		
Az Mt. 128. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„128. § (1) A munkavállaló gyermeke harmadik életéve betöltéséig – a gyermek gondozása céljából – fizetés nélküli
szabadságra jogosult, amelyet a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni.
(2) A munkavállaló – örökbe fogadott gyermeke gondozása céljából – a gyermek gondozásba történő
kihelyezésének kezdő időpontjától számított három évig, három évesnél idősebb gyermek esetén hat hónapig
fizetés nélküli szabadságra jogosult, amelyet a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni.”

22. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény
módosítása
96. §

(1) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 8. § (9) bekezdés
a) pontjában az „ápolási díjban” szövegrész helyébe a „gyermekek otthongondozási díjában, ápolási díjban” szöveg
lép.
(2) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 8. § (9) bekezdés
a) pontjában a „csecsemőgondozási díjban” szövegrész helyébe a „csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói
díjban” szöveg lép.
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23. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása
97. §

(1) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 132. § (3) bekezdés c) pontjában a „csecsemőgondozási díjban”
szövegrész helyébe a „csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban” szöveg lép.
(2) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 14. pontjában a „(részvényesi, tagsági stb.)”
szövegrész helyébe a „(például részvényesi, tagsági)” szöveg, a „központi költségvetési szerv” szövegrész helyébe
a „Kormány tagja, központi költségvetési szerv” szöveg lép.

24. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása
98. §		
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 50. § (2) bekezdés 13. pontjában az „ápolási díj” szövegrész helyébe
a „gyermekek otthongondozási díja, ápolási díj” szöveg lép.

25. A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény módosítása
99. §

(1) A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 7. § (6) bekezdés b) pontja a következő szöveggel lép
hatályba:
[Az adóalapot az (1)–(2) bekezdés szerint megállapító mezőgazdasági őstermelő, az őt saját maga után terhelő adó
alapjának megállapításkor nem veszi számításba a hónapnak azt a napját, amelyen]
„b) gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, gyermekek otthongondozási díjában,
ápolási díjban részesül, kivéve, ha a gyermekgondozást segítő ellátás, gyermekek otthongondozási díja, ápolási díj
folyósítása alatt a mezőgazdasági őstermelő e tevékenységét személyesen folytatja;”
(2) A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja a következő szöveggel lép
hatályba:
[A kifizető a tagjával (ideértve az egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személyt is) fennálló jogviszonya alapján őt
terhelő adó alapjának, az egyéni vállalkozó az őt saját maga után terhelő adó alapjának megállapításkor az adóalap
megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó esetben nem veszi számításba a hónapnak azt a napját, amelyre
a tagja, maga az egyéni vállalkozó]
„b) gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, gyermekek otthongondozási díjában,
ápolási díjban részesül, kivéve, ha a gyermekgondozást segítő ellátás, gyermekek otthongondozási díja, ápolási díj
folyósítása alatt a tag személyes közreműködését, az egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személy egyházi
szolgálatát, az egyéni vállalkozó e tevékenységét személyesen folytatja;”
(3) A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény
a)
5. § (2) bekezdés f ) pontjában és 11. § (2) bekezdésében a „csecsemőgondozási díj” szövegrész helyébe
a „csecsemőgondozási díj, örökbefogadói díj” szöveg,
b)
7. § (6) bekezdés a) és c) pontjában, 9. § (1) bekezdés a) és c) pontjában a „csecsemőgondozási díjban”
szövegrész helyébe a „csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban” szöveg
lép.

26. Záró rendelkezések
100. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2019. január 1-jén lép hatályba.
(2) Az 1. § (2) bekezdése, a 3. § (2) bekezdése, a 30. § (2) bekezdése, a 31. § (2) bekezdése, a 32. § (2) bekezdése,
a 33. § (2) bekezdése, a 34. §, a 44. §, a 45. §, a 48. § (3) bekezdése, a 49. § (2) bekezdése, az 59. §, a 62. §, a 63. §
(2) bekezdése, a 64. § (2) bekezdése, a 65–72. §, a 73. § (2) bekezdése, a 74–77. §, a 79–82. §, a 85. § (2) bekezdése,
a 90. §, a 92. §, a 94. §, a 95. §, a 96. § (2) bekezdése, a 97. § (1) bekezdése, a 99. § (3) bekezdése 2020. január 1-jén lép
hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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2018. évi CXVIII. törvény
egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú, valamint az egészségüggyel összefüggő egyes törvények
módosításáról*
1. Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény módosítása
1. §		
Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 13/A. § (2) bekezdés a) pontja
a következő ae) alponttal egészül ki:
(Egészségügyi bírság kiszabásának van helye abban az esetben is, ha az egészségügyi államigazgatási szerv
egészségügyi és gyógyszerészeti igazgatási hatáskörében eljárva megállapítja, hogy az egészségügyi szolgáltató)
„ae) jogszabályban elrendelt adatszolgáltatási kötelezettségének felszólítás ellenére nem tesz eleget, vagy
adatszolgáltatása hiányos, és felhívásra azt nem pótolja,”

2. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló
1997. évi XLVII. törvény módosítása
2. §		
Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi
XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 16. § (5)–(12) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek és a §
a következő (13) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A miniszteri rendeletben meghatározott betegségregisztert vezető szerv (a továbbiakban: betegségregisztert
vezető szerv) az általa felügyelt szakterületen népegészségügyi szempontból kiemelt jelentőségű, társadalmi
vagy egyéni szinten jelentős betegségteherrel járó betegségcsoportok tekintetében betegségregisztert hoz
létre és működtet ezen megbetegedések nyilvántartása érdekében a 4. § (1) bekezdés a), c) és d) pontja, és
(2) bekezdés b) pontja szerinti célból. A betegségregiszter kezeli az érintett személyek megbetegedéssel összefüggő
egészségügyi és halálozással összefüggő adatait, TAJ számát, nemét, születési helyét és idejét, valamint a lakóhelyét
és tartózkodási helyét.
(6) Ha a betegellátó az érintett betegnél népegészségügyi szempontból kiemelt jelentőségű vagy egyébként
jelentős költségteherrel járó, a miniszteri rendeletben felsorolt megbetegedések valamelyikét észleli, vagy annak
időszakos felülvizsgálatát végzi, a 4. § (1) bekezdés a), c) és d) pontja, valamint (2) bekezdés b) pontja szerinti
célból továbbítja az érintett személynek a miniszter rendeletében meghatározott személyazonosító és az észlelt
megbetegedéssel összefüggő egészségügyi adatait az észlelt megbetegedést nyilvántartó betegségregisztert
vezető szerv részére.
(7) Az egészségbiztosítási szerv a kezelésében lévő, a miniszteri rendeletben felsorolt megbetegedésekkel kezelt
betegek TAJ számát és az adott megbetegedésre vonatkozó egészségügyi adatait a 4. § (1) bekezdés a), c) és
d) pontja és (2) bekezdés b) pontja szerinti célból továbbítja a betegségregisztert vezető szerv részére.
(8) A Központi Statisztikai Hivatal a miniszter rendeletében felsorolt megbetegedésben szenvedő elhunytak
halálozással kapcsolatos egészségügyi adatait és az ahhoz kapcsolódó TAJ számot, nemet, születési helyet és
időt, valamint a lakóhelyet és tartózkodási helyet a 4. § (2) bekezdés b) pontja szerinti célból továbbítja az adott
megbetegedéssel kapcsolatos betegségregisztert vezető szerv részére. A betegségregisztert vezető szerv
a regiszterben nyilvántartott elhunytak elhalálozásának tényét átvezeti, a regiszterben nem szereplő, de az adott
megbetegedésben elhunytak adatait a regiszterbe felveszi, majd az adatok egyeztetését követően a regiszterben
nem nyilvántartott elhunytak adatait törli. Az érintettek adatainak kezelése tekintetében a betegségregisztert
vezető szerv egyebekben a (10)–(13) bekezdésben foglaltak szerint jár el.
(9) A betegségregisztert vezető szerv adategyeztetést folytat a (6)–(8) bekezdés szerinti adatszolgáltatókkal
a megküldött adatok tekintetében.
(10) A betegségregisztert vezető szerv az azonos érintettre vonatkozó személyazonosító adatokhoz kapcsolódóan
átadott egészségügyi és halálozási adatok tekintetében az átadást követően haladéktalanul kapcsolati kódot képez.
A kapcsolati kódot a betegségregisztert vezető szerv minden átadott adat tekintetében azonos kódképzési módszer
alapján hozza létre. A kapcsolati kód biztosítja az érintettre és az egyes ellátási eseményekre, betegutakra vonatkozó
adatok személyazonosításra alkalmatlan összekapcsolását.
(11) A betegségregisztert vezető szerv a kapcsolati kód képzését követően az összekapcsolás céljából kapott
személyazonosító adatokat haladéktalanul törli.
* A törvényt az Országgyűlés a 2018. december 12-i ülésnapján fogadta el.
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(12) Ha a diagnózis változása kerül megállapításra a regiszterbe felvett érintett személynél, akkor az adatszolgáltató
kezdeményezi a betegségregisztert vezető szervnél az érintett adatainak módosítását vagy törlését.
(13) A betegségregisztert vezető szerv a nyilvántartott adatokat a regiszterbe történő felvételtől számított 30 évig
kezelheti.”
3. §		
Az Eüak. 35/J. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„35/J. § (1) Az érintett kezelőorvosa, ennek hiányában háziorvosa az érintett vércsoportjára vonatkozóan pedig
az állami vérellátó szolgálat is, a 4. § (1) bekezdés a)–c) pontjában foglalt célból történő, az arra jogosult személyek
részére történő hozzáférhetővé tétel érdekében az EESZT útján rögzíti az általa kezelt érintettel kapcsolatban
az e törvény szerinti személyazonosító adatok közül az érintett TAJ számát, vagy ennek hiányában más azonosítóját,
születési idejét, nemét, továbbá az érintett egészségi állapotával, kórelőzményével, egyes beavatkozásaival
kapcsolatos egészségügyi adatokat (a továbbiakban: egészségügyi profil).
(2) Az egészségügyi profilban rögzített adatokat az érintett halála után 5 évvel helyreállíthatatlanul törölni kell.
(3) Az egészségügyiprofil-nyilvántartásból az adat megismerésére jogosult EESZT-felhasználó számára kizárólag
egyedileg – TAJ számmal, vagy ennek hiányában más azonosítóval – azonosított érintettre vonatkozó adat
továbbítható.
(4) Az érintett jogosult megtiltani, hogy az (1) bekezdés szerinti adatait az érintett kezelőorvosa, háziorvosa, vagy
az állami vérellátó szolgálat rögzítse.
(5) Az érintett írásban kérheti az egészségügyiprofil-nyilvántartásba bejegyzett adatának javítását – a téves adat
tudomásszerzésétől számított 30 napon belül – az azt bejegyző (1) bekezdés szerinti orvosától, az állami vérellátótól,
illetve a működtetőtől.”
4. §		
Az Eüak. 38. § (2) bekezdése a következő x) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„x) a népegészségügyi szempontból kiemelt jelentőségű vagy egyébként jelentős költségteherrel járó
megbetegedések körét, a megbetegedéseket nyilvántartó betegségregisztert vezető szervet, valamint ezen
megbetegedések bejelentésére és nyilvántartására vonatkozó részletes szabályokat”
(rendeletben állapítsa meg.)

3. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása
5. §		
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 5/B. §-a
a következő v) és w) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„v) tartós külszolgálat: a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 2. § 18. pontja
szerinti tartós külszolgálat,
w) kihelyező szerv: a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 2. § 11. pontja
szerinti kihelyező szerv.”
6. §		
Az Ebtv. 18. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A külpolitikáért felelős miniszter vagy az európai ügyek koordinációjáért felelős miniszter által vezetett
kihelyező szervnél foglalkoztatott biztosítottak kötelesek a külpolitikáért felelős miniszter vagy az európai ügyek
koordinációjáért felelős miniszter rendeletében meghatározott, a kihelyező szerv által biztosított kötelező
munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassági orvosi vizsgálaton részt venni.”
7. §

(1) Az Ebtv. 27. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően a közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati vagy
közalkalmazotti jogviszonyban, továbbá a rendvédelmi feladatokat ellátó szervekkel hivatásos szolgálati
jogviszonyban, valamint a Magyar Honvédséggel hivatásos vagy szerződéses, illetve önkéntes tartalékos
szolgálati viszonyban álló, tartósan harmadik államban foglalkoztatott biztosított, a vele életvitelszerűen együtt
ott tartózkodó eltartott házastársa, élettársa és gyermeke, valamint a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról
szóló 2016. évi LXXIII. törvény szerinti külképviselet által foglalkoztatott házastársa, továbbá a biztosított
Magyar Honvédségnél a munka törvénykönyvéről szóló törvény szerinti munkaviszonyban harmadik államban
foglalkoztatott házastársa, élettársa által indokoltan igénybe vett egészségügyi ellátás külföldön felmerült és igazolt
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költségét az egészségbiztosító megtéríti. Külföldön bekövetkezett üzemi baleset esetén, ha az ellátás is külföldön
történik, az egészségbiztosító a felmerült költségeket megtéríti. Ha a Magyarországon történő ellátás és a haza- és
visszaszállítás vagy utazás együttes költsége nem éri el a külföldi ellátás költségét, az egészségbiztosító a haza- és
visszaszállítás vagy utazás költségét teljes mértékben megtéríti. Ha az e bekezdés hatálya alá tartozó személy
– a sürgős szükség esetét kivéve – az ellátás céljából történő haza- és visszaszállítást vagy utazást nem vállalja,
az egészségbiztosító a külföldön igénybe vett ellátás költségeit a belföldi költségmértéknek megfelelően téríti meg.”
(2) Az Ebtv. 27. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A (3) bekezdéstől eltérően a közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati vagy közalkalmazotti
jogviszonyban, továbbá a rendvédelmi feladatokat ellátó szervekkel hivatásos szolgálati jogviszonyban, valamint
a Magyar Honvédséggel hivatásos vagy szerződéses, illetve önkéntes tartalékos szolgálati viszonyban álló tartósan
valamely EGT-tagállamban foglalkoztatott biztosított, a vele együtt ott tartózkodó eltartott házastársa, élettársa
és gyermeke választhat, hogy a kiküldetés helye szerinti EGT-tagállamban az egészségügyi szolgáltatást az uniós
rendeletek rendelkezései szerint veszi igénybe vagy az általa igénybe vett egészségügyi ellátás költségeinek
(5) bekezdés szerinti megtérítését kéri az egészségbiztosítótól.”
8. §		
Az Ebtv. 46. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha a biztosított a keresőképtelenség első napját közvetlenül megelőző egy éven belül már táppénzben vagy
a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 33. § (2) bekezdése szerinti díjazásban
részesült, ennek időtartamát az újabb keresőképtelenség alapján járó táppénz folyósításának időtartamába be kell
számítani.”
9. §		
Az Ebtv. 55. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A baleseti táppénz – az előzetes biztosítási időre és táppénzfolyósításra tekintet nélkül – egy éven keresztül jár
azzal, hogy a baleseti táppénz folyósítása legfeljebb egy évvel meghosszabbítható. Ha a biztosított balesetből eredő
keresőképtelensége első napját közvetlenül megelőző egy éven belül a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról
szóló 2016. évi LXXIII. törvény 33. § (2) bekezdése alapján üzemi baleset vagy úti baleset jogcímen díjazásban
részesült, a baleseti táppénz folyósítása időtartamába ezen időszakot be kell számítani.”
10. §		
Az Ebtv. XI. Fejezet „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 82/O. §-sal egészül ki:
„82/O. § Az egészségbiztosító – a Kormány rendeletében meghatározottak szerint, a felmerült többletköltségek
igazolását követő 30 napon belül – megtéríti mindazokat a többletköltségeket, amelyek a 27. § (7) bekezdésének
az egyes külügyi igazgatási tárgyú törvények, valamint a tartós külszolgálat ellátásához kapcsolódó
egyéb törvények módosításáról szóló 2017. évi XLV. törvény hatálybalépésétől az egyes egészségügyi és
egészségbiztosítási tárgyú, valamint az egészségüggyel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló
2018. évi CXVIII. törvény hatálybalépéséig terjedő időszakban hatályos rendelkezése alapján abból következően
merültek fel, hogy a 27. § (7) bekezdése szerinti biztosítottal együtt ott tartózkodó eltartott házastársa, élettársa és
gyermeke nem választhatta az általa igénybe vett egészségügyi ellátás költségeinek a 27. § (5) bekezdése szerinti
megtérítését.”
11. §

(1) Az Ebtv. 83. §-a a következő (2k) bekezdéssel egészül ki:
„(2k) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg a 82/O. § szerinti többletköltségek
megtérítésének szabályait.”
(2) Az Ebtv. 83. §-a a következő (6a) és (6b) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Felhatalmazást kap a külpolitikáért felelős miniszter, hogy rendeletben határozza meg – Magyarország Európai
Unió melletti Állandó Képviselete kivételével – a tartós külszolgálatra kihelyezésre kerülő kormánytisztviselők és
kormányzati ügykezelők vonatkozásában a tartós külszolgálathoz kapcsolódó munkaköri, szakmai, illetve személyi
higiénés alkalmassági vizsgálat körét, az azokon történő kötelező részvételnek és biztosításuk eljárásrendjének
sajátos szabályait.
(6b) Felhatalmazást kap az európai ügyek koordinációjáért felelős miniszter, hogy rendeletben határozza meg
Magyarország Európai Unió melletti állandó képviseletére tartós külszolgálatra kihelyezett kormánytisztviselők és
kormányzati ügykezelők vonatkozásában a tartós külszolgálathoz kapcsolódó munkaköri, szakmai, illetve személyi
higiénés alkalmassági vizsgálat körét, az azokon történő kötelező részvételnek és biztosításuk eljárásrendjének
sajátos szabályait.”
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4. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása
12. §		
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 13. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A (2) bekezdés szerinti részletes tájékoztatást homeopátiás gyógyszer ajánlása esetén írásban is a beteg
rendelkezésére kell bocsátani.”
13. §		
Az Eütv. 150. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az országos gyógyintézet az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium gyógyító-megelőző,
szervezési-módszertani, továbbképző és tudományos alapintézményeként, népegészségügyi szempontból
kiemelkedő jelentőségű szakmacsoportokon belül lát el gyógyító, módszertani, epidemiológiai, szervezési, kutatási
és oktatási tevékenységet.”
14. §

(1) Az Eütv. 247. § (2) bekezdés s) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„s) a terápiás készítmény előállítása céljából történő vérvétel, a vérkészítmények előállításának, tárolásának,
nyilvántartásának, készletezésének, megsemmisítésének, ellenőrzésének, elosztásának és kiadásának szabályait, és
az ipari célú vérmintavételére és felhasználására vonatkozó részletes szabályokat,”
(rendeletben állapítsa meg.)
(2) Az Eütv. 247. § (3) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„i) a Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság működésére vonatkozó szabályokat,”
(rendeletben állapítsa meg.)

5. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény módosítása
15. §		
Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról
szóló 2005. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Gytv.) „Vegyes rendelkezések” című alcíme a következő 29. §-sal
egészül ki:
„29. § A 2004. május 1. előtt engedélyezett, terápiás javallattal rendelkező homeopátiás gyógyszerek
2020. január 1-jét követően akkor hozhatók forgalomba, ha a 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,
illetve az azt átültető jogszabályok ezen gyógyszerek forgalomba hozatalára vonatkozó előírásainak megfelelnek.”
16. §		
A Gytv. 32. § (5) bekezdése a következő z) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap az egészségügyért felelős miniszter, hogy)
„z) a gyógyszerek külső csomagolásán elhelyezendő biztonsági elemekre, azok kezelésére vonatkozó
részletszabályokat, illetve a biztonsági elemek kezelésére jogosultak körét”
(rendeletben szabályozza)
17. §		
A Gytv. 20/A. § (7) bekezdés b) pontjában a „szerv egészségügyi” szövegrész helyébe a „szerv gyógyszerhamisítás
vagy egészségügyi” szöveg lép.

6. Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény módosítása
18. §		
Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Kamarai tv.) 11. §
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A tisztségviselőket és az ügyintéző szervek nem tisztségviselő tagjait a szakmai kamara tagjai közül négyéves
időtartamra, titkosan választják.”
19. §		
A Kamarai tv. 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Etikai ügyben első fokon annak a területi szervezetnek az etikai bizottsága jár el, amelynél az etikai eljárás
megindulásakor az eljárás alá vont tag szakmai kamarai tagsági jogviszonya fennáll. Több – eltérő területi szervezeti
tagsággal rendelkező – kamarai tag érintettsége esetén az az etikai bizottság jár el, amely elsőként állapítja meg
a panaszüggyel érintett valamelyik kamarai tag ügyében a területi illetékességét.”
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7. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása
20. §		
A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás
általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 83/A. § (6) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(6) A 74. § (1) bekezdésében és az (1) bekezdésben foglalt gyógyszerészi tulajdoni hányadba a Kormány által
kijelölt tőkealap-kezelő (a továbbiakban: tőkealap-kezelő) által kezelt Tőkealapnak a közforgalmú gyógyszertárat
működtető gazdasági társaságban szerzett tulajdonhányadát is bele kell számítani, ha a gyógyszerész
a tőkealap-kezelő által kezelt Tőkealap tulajdonszerzésétől számított 7 éven belül a tulajdonhányad tekintetében
vételi jogot érvényesíthet. A tőkealap-kezelő által kezelt Tőkealap e bekezdés szerinti tulajdonszerzése
a magyarországi székhelyű kis- és középvállalkozások tevékenységét szolgáló tőkefinanszírozás céljából
megvalósuló fejlesztési célú befektetésnek minősül. A tőkealap-kezelő által kezelt Tőkealap e bekezdés
alapján történő tulajdonszerzése esetén a (7) bekezdés, a 74. § (3) bekezdése és a 75. § nem alkalmazandó.
A tőkealap-kezelő által kezelt Tőkealap által e bekezdés alapján szerzett tulajdonhányadnak az e bekezdésben
említett vételi jog jogosultja részére történő értékesítése esetében a (7) bekezdés nem alkalmazandó.”
21. §		
A Gyftv. 53/B. § (1) bekezdés a) pontjában a „bérleti joga az ingatlan tulajdonosának a bérlőt hátrányosan érintő
rendelkezése okán” szövegrész helyébe a „használatát biztosító jogosultság – különösen a bérleti jogviszony vagy
a tulajdonjog –” szöveg lép.

8. A települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény módosítása
22. §		
A települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény 13. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) Az (1) bekezdés alapján az ÁEEK jogosult az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek
gyakorlására az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési intézmények állam általi átvételét követő, valamint
az ÁEEK saját beszerzései és beruházásai alapján létrejött vagyon tekintetében is.”

9. Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény módosítása
23. §		
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Alapell.tv.) 6. § (2) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti körzetek megállapítása és kialakítása során ki kell kérni az alapellátásért felelős országos
módszertani intézet – védőnői ellátás esetén az országos tisztifőorvos –, valamint a működési engedély kiadására
hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási szerv véleményét is.”
24. §		
Az Alapell.tv. 8. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében a gyermeket ellátó háziorvos,
házi gyermekorvos és a gyermek lakóhelye szerint illetékes területi védőnő köteles egymással együttműködni és
egymást kölcsönösen írásban haladéktalanul, de legkésőbb 72 órán belül tájékoztatni
a) a nyilvántartásba vétellel az alapellátás megkezdéséről,
b) a fokozott gondozást igénylő esetekről,
c) a nyilvántartás megszűnésével az alapellátás befejeződéséről.
(3b) A gyermeket ellátó háziorvos, házi gyermekorvos köteles haladéktalanul, de legkésőbb 72 órán belül írásban
visszajelzést adni a lakóhely szerint illetékes területi védőnő számára
a) az életkorhoz kötött kötelező védőoltás megtörténtéről, illetve annak elmaradásáról és indokáról,
b) szűrővizsgálatok során a területi védőnő által a háziorvos felé jelzett észlelt elváltozás kivizsgálásának
megtörténtéről és annak eredményéről.”
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25. §

(1) Az Alapell.tv. 13. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A védőnő az (1) bekezdés szerinti ellátást a Magyarország területén lakcímmel rendelkező, itt tartózkodó
magyar állampolgár, valamint külön kérésére a Magyarország területén lakcímmel rendelkező, itt tartózkodó külföldi
állampolgár részére nyújtja.”
(2) Az Alapell.tv. 13. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A várandós anya, a korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen kiskorú gondozója és törvényes
képviselője a gyermek egészséges fejlődése érdekében köteles a védőnővel a (3) és (4) bekezdésben meghatározott
feladatai ellátása során együttműködni. A várandós anya és a korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen
kiskorú gondozója és törvényes képviselője – ha nem Magyarország területén él – mentesül az együttműködési
kötelezettség alól, ha várandós anya esetén a saját, kiskorú gyermek esetén a gyermek lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt írásban értesíti, aki a védőnőt erről haladéktalanul tájékoztatja.”

26. §		
Az Alapell.tv. 1. § (1) bekezdésében a „választása alapján igénybe vehető, hosszú távú” szövegrész helyébe a „hosszú
távú” szöveg lép.

10. Egyes, az egészségüggyel összefüggő törvények módosítása
27. §		
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 3. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
28. §		
A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal
szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról
szóló 2009. évi XLVII. törvény 44. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában a „(Btk. 185. §), egészségügyi” szövegrész
helyébe a „(Btk. 185. §), gyógyszerhamisítás (Btk. 185/A. §), egészségügyi” szöveg lép.
29. §		
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi
II. törvény (a továbbiakban: Szabs.tv.) 199/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Aki
a) hamis, meghamisított vagy Magyarországon nem engedélyezett gyógyszert vagy állatgyógyászati készítményt
indokolatlan mennyiséget el nem érő mennyiségben kínál, átad, megszerez vagy tart, illetve
b) Magyarországon orvosi rendelvényre kiadható gyógyszernek minősülő anyagot, készítményt indokolatlan
mennyiségben tart,
szabálysértést követ el.”
30. §		
A Szabs.tv. a következő 153/C. alcímmel egészül ki:

„153/C. Nem-konvencionális eljárással kapcsolatos szabálysértés
199/C. § (1) Aki az egészségügyről szóló törvény és annak végrehajtására kiadott jogszabály szerinti
nem-konvencionális eljárás alkalmazása során az egészségügyről szóló törvény szerinti tájékoztatási kötelezettségét
megszegi, szabálysértést követ el.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a rendőrség hatáskörébe tartozik.”
31. §		
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) a következő alcímmel és 185/A. §-sal
egészül ki:

„Gyógyszerhamisítás
185/A. § (1) Aki
a) gyógyszert vagy állatgyógyászati készítményt meghamisít, illetve hamis gyógyszert vagy állatgyógyászati
készítményt készít,
b) hamis, meghamisított vagy Magyarországon nem engedélyezett gyógyszert vagy állatgyógyászati készítményt
forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, illetve indokolatlan mennyiségben kínál, átad,
c) hamis vagy meghamisított gyógyszert vagy állatgyógyászati készítményt az ország területére behoz, onnan kivisz,
azon átszállít, vagy indokolatlan mennyiségben megszerez, tart,
d) Magyarországon nem engedélyezett gyógyszert vagy állatgyógyászati készítményt indokolatlan mennyiségben
megszerez, tart, az ország területére behoz, onnan kivisz, azon átszállít,
e) gyógyszerhez vagy állatgyógyászati készítményhez kapcsolódó eredeti dokumentumot kereskedelmi céllal
rendeltetésétől eltérően felhasznál,
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bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett,
a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény mellékletének
III. vagy IV. Jegyzékében meghatározott pszichotróp anyag tartalmú gyógyszerre, illetve a bejelentési kötelezettség
megsértésével, engedély nélkül vagy az engedély kereteit túllépve ilyen gyógyszer hatóanyagára követik el,
a büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés.
(3) A büntetés az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetekben
a) egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény maradandó fogyatékosságot vagy súlyos
egészségromlást,
b) két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény halált
okoz.
(4) A büntetés a (2) bekezdésben meghatározott esetben
a) két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti bűncselekmény
maradandó fogyatékosságot vagy súlyos egészségromlást,
b) öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti bűncselekmény halált
okoz.
(5) Aki a bűncselekményt
a) egészségügyi dolgozóként,
b) gyártásra, nagykereskedelemre, közvetlen lakossági ellátás végzésére engedéllyel rendelkező szervezet
alkalmazottjaként, vagy
c) bűnszövetségben
követi el, az (1) bekezdésben meghatározott esetben egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel,
a (2) bekezdésben meghatározott esetben két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(6) Az (5) bekezdés szerint büntetendő, ha a hamis, meghamisított vagy Magyarországon nem engedélyezett
gyógyszer vagy állatgyógyászati készítmény a felhasználók számára széles körben válik hozzáférhetővé.
(7) Aki az (1)–(6) bekezdésben meghatározott gyógyszerhamisításra irányuló előkészületet követ el, vétség miatt egy
évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(8) E § alkalmazásában
a) indokolatlan mennyiség alatt olyan mennyiséget kell érteni, amelyről megállapítható, hogy nem valamely
meghatározott személy személyes szükségleteinek kielégítését célozza,
b) Magyarországon nem engedélyezett gyógyszer vagy állatgyógyászati készítmény alatt érteni kell azt a terméket
is, amelyben gyógyszerhatóanyagot az adott termék összetételére vonatkozó jogszabályi előírások megsértésével
használnak fel. Engedélyezett gyógyszernek kell tekinteni azt a magyarországi forgalombahozatali engedéllyel nem
rendelkező gyógyszert is, amelyre nézve olyan, az (1) bekezdés b) vagy d) pontjában meghatározott magatartást
fejtenek ki, amely jogszabályban előírt hatósági engedély birtokában vagy bejelentést követően jogszerűen
végezhető.”
32. §		
A Btk. 465. § (1) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:
(E törvény)
„n) 185/A. §-a a 2004/757/IB tanácsi kerethatározatnak a kábítószer fogalommeghatározása új pszichoaktív
anyagokkal való kiegészítése céljából történő módosításáról és a 2005/387/IB tanácsi határozat hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2017. november 15-i 2017/2103/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)
33. §		
A Btk. 73. § c) pontjában a „visszaélés, egészségügyi termék” szövegrész helyébe a „visszaélés, gyógyszerhamisítás,
egészségügyi termék” szöveg lép.
34. §		
Hatályát veszti a Btk.
a)
186. § (5) bekezdés a) pontjában az „a gyógyszer, az állatgyógyászati készítmény,” szövegrész,
b)
186. § (5) bekezdés c) pontjában a „ , továbbá azt a terméket is, amelyben gyógyszerhatóanyagot az adott
termék összetételére vonatkozó jogszabályi előírások megsértésével használnak fel. Engedélyezett
egészségügyi terméknek kell tekinteni azt a magyarországi forgalombahozatali engedéllyel nem rendelkező
gyógyszert is, amelyre nézve olyan az (1) bekezdés b) vagy d) pontjában meghatározott magatartást
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fejtenek ki, amely jogszabályban előírt hatósági engedély birtokában vagy bejelentést követően jogszerűen
végezhető” szövegrész.
35. §

(1) Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény (a továbbiakban:
EUtv.) 1. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(2) Az EUtv. 12. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(3) Az EUtv. 15. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

36. §		
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 234. § (2) bekezdés b) pontjában a „visszaélés, az egészségügyi
termék” szövegrész helyébe a „visszaélés, a gyógyszerhamisítás, a teljesítményfokozó szerrel visszaélés,
az egészségügyi termék” szöveg lép.

11. Záró rendelkezések
37. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2019. január 1-jén lép hatályba.
(2) Az 1. § 2019. január 15-én lép hatályba.

38. §		
A 36. § az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
39. §		
E törvény a 2004/757/IB tanácsi kerethatározatnak a kábítószer fogalommeghatározása új pszichoaktív anyagokkal
való kiegészítése céljából történő módosításáról és a 2005/387/IB tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2017. november 15-i 2017/2103/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2018. évi CXVIII. törvényhez
„3. számú melléklet az 1995. évi CXXV. törvényhez

Az utasadatok átvétele és kezelése céljából terrorista és súlyos bűncselekménynek minősülő
bűncselekmények
1. 1. Terrorista bűncselekmények:
1.1. a terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat 1. cikkében
meghatározott terrorista bűncselekmény, 2. cikkében meghatározott terrorista csoporthoz kapcsolódó
bűncselekmény, 3. cikkében meghatározott terrorista tevékenységgel összefüggő bűncselekmény vagy
4. cikke szerinti, bűncselekményre való felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet,
1.2. alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása [Btk. 254. § (1) és (2) bekezdése],
1.3. az alkotmányos rend elleni szervezkedés [Btk. 255. § (1) és (2) bekezdése],
1.4. terrorcselekmény [Btk. 314. § (1) és (2) bekezdése, 315. § (1) és (2) bekezdése, 316. §, 316/A. §],
1.5. terrorizmus finanszírozása [Btk. 318. § és 318/A. §]
1.6. háborús uszítás [Btk. 331. §]
2. 2. Súlyos bűncselekmények:
2.1. emberiesség elleni bűncselekmények [Btk. XIII. Fejezet],
2.2. háborús bűncselekmények [Btk. XIV. Fejezet],
2.3. emberölés [Btk. 160. § (1)–(3) bekezdése, (5) bekezdése],
2.4. erős felindulásban elkövetett emberölés [Btk. 161. §],
2.5. súlyos testi sértés [Btk. 164. § (3), (6) és (8) bekezdése],
2.6. emberi test tiltott felhasználása [Btk. 175. § (1)–(3) bekezdése],
2.7. kábítószer-kereskedelem [Btk. 176. § (1)–(4) bekezdése, (5) bekezdés b) pontja, (6) bekezdése, 177. §
(1) bekezdés b) pontja, c) pont cb) alpontja, (2)–(5) bekezdése],
2.8. kábítószer-prekurzorral visszaélés [Btk. 183. § (1) bekezdés a) pontja],
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2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.
2.20.
2.21.
2.22.
2.23.
2.24.
2.25.
2.26.
2.27.
2.28.
2.29.
2.30.
2.31.
2.32.
2.33.
2.34.
2.35.
2.36.
2.37.
2.38.
2.39.
2.40.
2.41.
2.42.
2.43.
2.44.
2.45.
2.46.
2.47.
2.48.
2.49.
2.50.
2.51.
2.52.
2.53.
2.54.
2.55.
2.56.
2.57.
2.58.
2.59.
2.60.
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új pszichoaktív anyaggal visszaélés [Btk. 184. § (1)–(3) bekezdése, 184/A. §, (1) bekezdés b) pontja, c) pont
cb) alpontja, (2) és (3) bekezdése, 184/B. § (1)–(3) bekezdése, 184/C. § (1)–(3) bekezdése]
teljesítményfokozó szerrel visszaélés [Btk. 185. § (1) bekezdés a) és b) pontja, (2 és (3) bekezdése],
gyógyszerhamisítás [Btk. 185/A. § (1)–(6) bekezdése]
egészségügyi termék hamisítása [Btk. 186. § (1)–(4) bekezdése],
emberrablás [Btk. 190. § (1)–(5) bekezdése],
emberrablás feljelentésének elmulasztása [Btk. 191. §],
emberkereskedelem [Btk 192. § (1)–(6) bekezdése],
személyi szabadság megsértése [Btk. 194. §],
szexuális kényszerítés [Btk. 196. § (1)–(3) bekezdése],
szexuális erőszak [Btk. 197. § (1)–(5) bekezdése],
szexuális visszaélés [Btk. 198. § (1)–(4) bekezdése],
kerítés [Btk. 200. §],
prostitúció elősegítése [Btk. 201. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése],
gyermekprostitúció kihasználása [Btk. 203. §],
gyermekpornográfia [Btk. 204. § (1)–(5) bekezdése],
szeméremsértés [Btk. 205. § (2) bekezdése],
környezetkárosítás [Btk. 241. § (1) bekezdése, (2) bekezdés III. fordulata],
természetkárosítás [Btk. 242. § (1) és (2) bekezdése, 243. § (1) és (2) bekezdése],
hulladékgazdálkodás rendjének megsértése [Btk. 248. § (1) és (2) bekezdése],
ózonréteget lebontó anyaggal visszaélés [Btk. 249. § (1) bekezdése],
radioaktív anyaggal visszaélés [Btk. 250. § (1) bekezdés a) és b) pontja, (2)–(3) bekezdése],
lázadás [Btk. 256. § (1)–(3) bekezdése],
rombolás [Btk. 257. §],
kémkedés [Btk. 261. § (1)–(3) bekezdése],
kémkedés az Európai Unió intézményei ellen [Btk. 261/A. §],
a szövetséges fegyveres erő ellen elkövetett kémkedés [Btk. 262. §]
vesztegetés [Btk. 290. § (1)–(4) bekezdése],
vesztegetés elfogadása [Btk. 291. § (1)–(4) bekezdése],
hivatali vesztegetés [Btk. 293. § (1)–(4) bekezdése],
hivatali vesztegetés elfogadása [Btk. 294. § (1)–(4) bekezdése],
vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban [Btk. 295. § (1) és (2) bekezdése],
vesztegetés elfogadása bírósági vagy hatósági eljárásban [Btk. 296. § (1) és (2) bekezdése],
befolyás vásárlása [Btk. 298. § (1) és (1a) bekezdése, (3) bekezdése],
befolyással üzérkedés [Btk. 299. § (1) és (2) bekezdése, (4) és (5) bekezdése],
korrupciós bűncselekmény feljelentésének elmulasztása [Btk. 300. § (1) bekezdése],
jármű hatalomba kerítése [Btk. 320. § (1)–(3) bekezdése],
bűnszervezetben részvétel [Btk. 321. § (1) bekezdése],
közérdekű üzem működésének megzavarása [Btk. 323. § (1)–(3) bekezdése, (5) bekezdése],
robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés [Btk. 324. § (1) bekezdése, (2) és (3) bekezdése],
lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés [Btk. 325. § (1) bekezdés b) és c) pontja, (2) bekezdés b) és c) pontja,
(3) bekezdése, (5) bekezdése],
nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel visszaélés [Btk. 326. § (1)–(6) bekezdése],
nemzetközi gazdasági tilalom megszegése [Btk. 327. § (1)–(4) bekezdése],
haditechnikai termékkel vagy szolgáltatással visszaélés [Btk. 329. § (1)–(4) bekezdése],
kettős felhasználású termékkel visszaélés [Btk. 330. § (1) és (2) bekezdése],
közokirat-hamisítás [Btk. 342. § (1) bekezdése, 343. § (1) bekezdése],
egyedi azonosító jellel visszaélés [Btk. 347. § (1)–(2) bekezdése],
embercsempészés [Btk. 353. §],
védett kulturális javakkal visszaélés [Btk. 358. § (1) bekezdés a), c) pontja, valamint (2) bekezdése],
rablás [Btk. 365. § (3) bekezdés a)–d) pontja, (4) bekezdés b) és c) pontja],
sikkasztás [Btk. 372. § (3) bekezdés c) pontja],
csalás [Btk. 373. § (3)–(6) bekezdése],
gazdasági csalás [Btk. 374. § (3)–(6) bekezdése],
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2.61.
2.62.
2.63.
2.64.
2.65.
2.66.
2.67.
2.68.
2.69.
2.70.
2.71.
2.72.
2.73.
2.74.

információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás [Btk. 375. § (1)–(5) bekezdése],
orgazdaság [Btk. 379. § (1) bekezdése, (3)–(6) bekezdés],
bitorlás [Btk. 384. § (1) bekezdése]
szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése [385. § (3) és (4) bekezdése]
védelmet biztosító műszaki intézkedések kijátszása [Btk. 386. § (3) bekezdése]
iparjogvédelmi jogok megsértése [Btk. 388. § (2) és (3) bekezdése]
pénzhamisítás [Btk. 389. § (1)–(3) bekezdése],
pénzhamisítás elősegítése [Btk. 390. § (2) bekezdése],
költségvetési csalás [Btk. 396. § (2)–(7) bekezdése],
pénzmosás [Btk. 399. § (1)–(4) bekezdése, 400. § (2) bekezdése],
rossz minőségű termék forgalomba hozatala [Btk. 415. § (1) és (2) bekezdése],
megfelelőség hamis tanúsítása [Btk. 416. § (1) és (2) bekezdése],
tiltott adatszerzés [Btk. 422. § (1) bekezdés d) és e) pontja, (1a) bekezdés b) pontja, valamint (4) bekezdése],
információs rendszer vagy adat megsértése [Btk. 423. § (2)–(4) bekezdése].”

2. melléklet a 2018. évi CXVIII. törvényhez
1. Az EUtv. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 86. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az egyes bűncselekményfajtákhoz tartozó

(Az egyes bűncselekményfajtákhoz tartozó

(A kerethatározatban

Btk. tényállások

Btk. tényállások

megjelölt bűncselekményfajták)

a 2013. július 1-től hatályos 2012. évi

a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi

C. törvény szerint)

IV. törvény szerint)

egészségügyi termék
(termékhamisítás és
hamisítása bűntette
„86.
iparjogvédelmi jog megsértése)
(bitorlás bűntette)

186. §”
(bitorlás bűntette)
(384. §)

(329. §)

2. Az EUtv. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 98. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az egyes bűncselekményfajtákhoz tartozó

(Az egyes bűncselekményfajtákhoz tartozó

(A kerethatározatban

Btk. tényállások

Btk. tényállások

megjelölt bűncselekményfajták)

a 2013. július 1-től hatályos 2012. évi

a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi

C. törvény szerint)

IV. törvény szerint)

(hormontartalmú anyagok és
„98. más, növekedésserkentők tiltott
kereskedelme)

gyógyszerhamisítás
bűntette

185/A. §”

3. melléklet a 2018. évi CXVIII. törvényhez
1. Az EUtv. 12. számú mellékletében foglalt táblázat 88. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az egyes bűncselekményfajtákhoz tartozó

„88.

(Az egyes bűncselekményfajtákhoz tartozó

(A kerethatározatban

Btk. tényállások

Btk. tényállások

megjelölt bűncselekményfajták)

a 2013. július 1-től hatályos 2012. évi C. törvény

a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi

szerint)

IV. törvény szerint)

(termékhamisítás és
jogbitorlás)

egészségügyi termék
hamisítása bűntette
(bitorlás bűntette)

186. §”
(384. §)

(bitorlás bűntette)

(329. §)
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2. Az EUtv. 12. számú mellékletében foglalt táblázat 104. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az egyes bűncselekményfajtákhoz tartozó

„104.

(Az egyes bűncselekményfajtákhoz tartozó

(A kerethatározatban

Btk. tényállások

Btk. tényállások

megjelölt bűncselekményfajták)

a 2013. július 1-től hatályos 2012. évi C. törvény

a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi

szerint)

IV. törvény szerint)

(hormontartalmú anyagok
és más növekedésserkentők
tiltott kereskedelme)

gyógyszerhamisítás
bűntette

185/A. §”

4. melléklet a 2018. évi CXVIII. törvényhez
1. Az EUtv. 15. számú mellékletében foglalt táblázat 10. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
A

„10

B

C

(iparjogvédelmi
egészségügyi termék
jog megsértése és
hamisítása bűntette
termékhamisítás)

D

E

186. §”

(szerzői vagy szerzői
joghoz kapcsolódó
jogok megsértése
vétsége és bűntette)

[385. §
(1)–(4)
bekezdés]

(szerzői vagy szerzői
joghoz kapcsolódó jogok
megsértése vétsége és
bűntette)

(329/A. §)

(védelmet biztosító
műszaki intézkedés
kijátszása vétsége és
bűntette)

[386. §
(1)–(3)
bekezdés]

(szerzői vagy szerzői
joghoz kapcsolódó jogok
védelmét biztosító műszaki
intézkedés kijátszása
vétsége és bűntette)

[329/B. §
(1)–(3)
bekezdés]

(jogkezelési adat
meghamisítása vétsége)

(387. §)

(jogkezelési adat
meghamisítása vétsége)

(329/C. §)

(iparjogvédelmi jogok
megsértése vétsége és
bűntette)

(388. §)

(iparjogvédelmi jogok
megsértése vétsége és
bűntette)

(329/D. §)

(versenytárs utánzása
bűntette)

[419. §
(2) bekezdés]

(áru hamis megjelölése
bűntette)

(296. §)

2. Az EUtv. 15. számú mellékletében foglalt táblázat 19. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
A

„19

(hormontartalmú anyagok és
más, növekedésserkentők tiltott
kereskedelme)

B

C

(teljesítményfokozó szerrel
visszaélés bűntette)

[185. § (1)–(3) bekezdés]

gyógyszerhamisítás bűntette

185/A. §”

D

E
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2018. évi CXIX. törvény
egyes családtámogatási és nyugdíjbiztosítási tárgyú törvények módosításáról*
1. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása
1. §

(1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 139. §-a
a következő (1c) és (1d) bekezdéssel egészül ki:
„(1c) Gyermekek napközbeni ellátása esetén az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás kizárólag a gyermek
személyazonosító adatait és társadalombiztosítási azonosító jelét, valamint a 138. § (1) bekezdés b)–e) pontjában és
az (1) bekezdés b) és c) pontjában foglaltakat tartalmazza.
(1d) Gyermekek napközbeni ellátása esetén az (1c) bekezdés szerinti nyilvántartásként kell elfogadni azt az ellátást
nyújtó személy vagy az intézmény vezetője által vezetett más, a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos nyilvántartást
is, amely az (1c) bekezdésben meghatározott adatokat tartalmazza.”
(2) A Gyvt. 139. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A kincstár a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások
finanszírozásának ellenőrzése céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza)
„g) családi bölcsőde és munkahelyi bölcsőde esetén a gyermek törvényes képviselőjének személyazonosító
adatait, ha a törvényes képviselő a kisgyermeket nevelők munkaerőpiaci visszatérésének támogatására irányuló
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében térítésidíj-támogatásban részesül.”
(3) A Gyvt. 139. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Nem kell a (2) bekezdés szerinti nyilvántartásba venni az adatokat]
„a) a gyermekek napközbeni ellátásánál, ha a fenntartó a központi költségvetésből támogatásban nem részesül, és
a gyermek törvényes képviselője a kisgyermeket nevelők munkaerőpiaci visszatérésének támogatására irányuló
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében térítésidíj-támogatásban nem részesül,”

2. §		
A Gyvt. 175. § (5) bekezdésében a „2018.” szövegrész helyébe a „2020.” szöveg lép.

2. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása
3. §

(1) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 4. § (1) bekezdése
a következő i) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„i) tartásra köteles és képes hozzátartozó: az az árvaellátást, illetve a szülői nyugdíjat igénylő tartására törvény alapján,
– a tartási kötelezettség sorrendjében – az elhunyt jogszerzőt megelőzően köteles személy,
ia) akivel szemben bíróság elrendelte az árvaellátást igénylőt, illetve a szülői nyugdíjat igénylőt megillető tartás
teljesítését, vagy
ib) akinek – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint – a családjában az egy
főre jutó jövedelem meghaladja az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összegének két és félszeresét, kivéve, ha
a bíróság úgy döntött, hogy vele szemben nem rendeli el az árvaellátást igénylőt, illetve a szülői nyugdíjat igénylőt
megillető tartás teljesítését,
azzal, hogy az ismeretlen helyen tartózkodó személyt tartásra képtelennek kell tekinteni;”
(2) A Tny. 4. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„l) üzemi baleset: a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény szerinti üzemi baleset és foglalkozási
megbetegedés.”

4. §		
A Tny. 55. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Iskolai tanulmányok címén azt a gyermeket is megilleti az árvaellátás, aki)
„a) betegsége, testi vagy értelmi fogyatékossága, várandóssága, gyermekszülés vagy három évesnél fiatalabb
gyermekének gondozása miatt a tanulmányait magántanulóként végzi,”

* A törvényt az Országgyűlés a 2018. december 12-i ülésnapján fogadta el.
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5. §		
A Tny. 70. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A baleset üzemiségét és a megbetegedés foglalkozási jellegét (a továbbiakban együtt: a baleset üzemisége)
az ezt megállapító, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény alapján hozott, véglegessé vált határozat
igazolja. Ha a kérelmet azért utasítják el, mert a baleset üzemiségét – véglegessé vált határozattal – még nem
állapították meg, és az igénylő a kérelmét a baleset üzemiségének megállapítását követően újra benyújtja, a baleseti
hozzátartozói nyugellátást az eredeti igénybejelentés időpontjának figyelembevételével kell megállapítani.”
6. §		
A Tny. 79. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A nyugellátás és a nyugdíjfolyósító szerv által folyósított más ellátás olyan fizetési számlára folyósítható, amely
felett a jogosultnak vagy törvényes képviselőjének rendelkezési joga van.”
7. §

(1) A Tny. 80. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a nyugellátást – kérelemre vagy hivatalból – a nyugellátás eredeti kezdő
időpontjától kezdődően, a nyugellátás eredeti kezdő időpontjában alkalmazandó jogszabályok alapján, magasabb
összegben, vagy az igénylő számára egyébként kedvezőbb módon újra megállapítja, ha
a) a nyugellátást jogszabálysértően állapították meg az igénylőnek járónál alacsonyabb összegben, vagy az igénylő
számára egyébként kedvezőtlenebb módon, vagy
b) a nyugellátás összegét jogszerűen állapították meg, de a magasabb összegben vagy az igénylő számára
egyébként kedvezőbb módon történő újra megállapítás az azóta tudomására jutott tények, adatok vagy
bizonyítékok alapján indokolt.”
(2) A Tny. 80. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha a nyugellátást jogszabálysértően állapították meg az igénylőnek járónál magasabb összegben, vagy
az igénylő számára egyébként kedvezőbb módon, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a nyugellátást egy ízben,
az azt megállapító döntés véglegessé válásától számított öt éven belül, a nyugellátás eredeti kezdő időpontjában
alkalmazandó jogszabályok alapján, hivatalból alacsonyabb összegben, vagy az igénylő számára egyébként
kedvezőtlenebb módon újra megállapítja.”

8. §

(1) A Tny. 93. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a nyugdíjfolyósító szervtől rendszeres pénzellátásban részesülő személy a fizetésre kötelező határozat
véglegessé válásától számított tizenöt napon belül fizetési kötelezettségét nem teljesíti, a nyugdíjfolyósító szerv
a követelést az általa folyósított rendszeres pénzellátásból levonással érvényesíti a bírósági végrehajtásról szóló
törvény szabályai szerint.”
(2) A Tny. 93. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A (3) bekezdés szerinti levonással meg nem térült, illetve a végrehajtandó összegre tekintettel tizenkét hónap
alatt meg nem térülő követelés összegét – a központi nyugdíjbiztosítási szerv kezdeményezésére – a kötelezett
keresetéből is le lehet vonni. A keresetből történő levonás érvényesítése során a kincstári számfejtési körbe
tartozók esetében a Kincstárt munkáltatónak kell tekinteni. Ha ez nem vezet eredményre, a fennmaradó tartozás
végrehajtását az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 134. § (1) bekezdésének
megfelelően kell foganatosítani.”

9. §

(1) A Tny. 96. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A központi nyugdíjbiztosítási szerv az állami adóhatóság felé fennálló adatszolgáltatási és jogszabályon
alapuló egyéb kötelezettségének teljesítése érdekében kezeli a jogosult adóazonosító jelét.
(2b) A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek a 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 76. cikke szerinti
együttműködés keretében az EGT-állam által nyújtott ellátások megállapítása, illetve folyósítása céljából, az ahhoz
szükséges ideig kezelik a részükre megküldött, a (2) bekezdésben nem említett adatokat.”
(2) A Tny. 96. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Ha törvény másként nem rendelkezik, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek nyilvántartásában a biztosítottra,
volt biztosítottra, illetve a jogosultra vonatkozó adatok kezelését
a) – a b) pontban nem említett esetben – a biztosított, volt biztosított, illetve a jogosult halálát követő 5 év elteltével,
b) hozzátartozói nyugellátás megállapítása esetén a biztosított, volt biztosított után megállapított hozzátartozói
nyugellátás – több hozzátartozói nyugellátás esetén az utoljára megszűnt ellátás – megszűnését követő 15 év
elteltével, de legkésőbb a biztosított, volt biztosított után hozzátartozói nyugellátásban részesülő személy – több
hozzátartozói nyugellátásban részesülő személy esetén az utoljára elhunyt személy – halálát követő 5 év elteltével
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korlátozni kell. A korlátozást – az (1) bekezdésben meghatározott célból – fel kell oldani, ha a biztosított, volt
biztosított, illetve a jogosult valamely nyilvántartott adatára nyugdíjbiztosítási, vagy a nyugdíjfolyósító igazgatóság
által folyósított más ellátással kapcsolatos jogosultság érvényesítése érdekében szükség van. A korlátozás alól
feloldott adatok kezelését az a) és b) pontban foglaltak szerint kell ismételten korlátozni. A 20 éve folyamatosan
korlátozottan kezelt adatokat törölni kell.”
10. §		
A Tny. „Adatszolgáltatás és bejelentési kötelezettség” című alcíme a következő 99/A. §-sal egészül ki:
„99/A. § (1) A Tbj. 44. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásra kötelezett a biztosított, volt biztosított biztosítási
jogviszonyával összefüggő, a szolgálati időről vagy a nyugellátás megállapítása során figyelembevételre kerülő
keresetről, jövedelemről adatot tartalmazó munkaügyi iratokat a biztosítottra, volt biztosítottra irányadó öregségi
nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig köteles megőrizni.
(2) A nyilvántartásra kötelezett jogutód nélküli megszűnése esetén köteles bejelenteni az (1) bekezdés szerinti
munkaügyi iratok őrzésének helyét a székhelye, telephelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek.
(3) A (2) bekezdés szerinti bejelentéssel egyidejűleg a nyilvántartásra kötelezett képviselője, illetve a felszámoló,
végelszámoló köteles a 2010. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozóan adatszolgáltatást teljesíteni, ha arra
korábban nem került sor.”
11. §		
A Tny. 102/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az 1955. vagy 1956. évben született biztosítottak, volt biztosítottak esetén a 96/C. § (2) bekezdése szerinti
egyeztetési eljárást nem kell lefolytatni. Az 1957–1959. évben született biztosítottak, volt biztosítottak esetén
a 96/C. § (2) bekezdése szerinti egyeztetési eljárást 2019. december 31-éig kell lefolytatni.”
12. §		
A Tny. a következő 102/C. §-sal egészül ki:
„102/C. § (1) Ha a nyugdíjkorhatár betöltése miatt,
a) a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény – a 33/2012. (VII. 17.) AB határozattal
megsemmisített – 90. § h) pont ha) alpontja, illetve 230. §-a alapján nyugalmazott bíró, vagy
b) a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló
2011. évi CLXIV. törvény – 2013. április 1-jén hatályos – 34. § d) pontja, illetve 160. §-a alapján nyugalmazott ügyész
szolgálati viszonya az öregségi nyugdíj megállapítását követően helyreállt, az ezt követő ismételt nyugalmazás
esetén jogosult az öregségi nyugdíjának a (2)–(5) bekezdés szerinti átcserélésére.
(2) Az átcserélés iránti igényt az ismételt nyugalmazás időpontját követő 6 hónapon belül, az egyes
családtámogatási és nyugdíjbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2018. évi CXIX. törvény
hatálybalépését megelőző ismételt nyugalmazás esetén 2019. június 30-áig lehet benyújtani.
(3) Az átcserélt öregségi nyugdíjat az ismételt nyugalmazás időpontját követő napra olyan módon kell kiszámítani,
mintha az igénylő részére korábban még nem állapítottak volna meg öregségi nyugdíjat.
(4) Ha az átcserélt öregségi nyugdíj összege magasabb a korábban megállapított öregségi nyugdíjnak az időközi
nyugdíjemelésekkel megemelt, és a 22/A. § alapján megnövelt összegénél, az átcserélt öregségi nyugdíjat kell
– az ismételt nyugalmazás időpontját követő naptól kezdődően – öregségi nyugdíjként folyósítani.
(5) Nem kell az átcserélt öregségi nyugdíjat visszamenőlegesen folyósítani olyan időszakra, amikor az öregségi
nyugdíj folyósítása szünetelt. A visszamenőlegesen folyósított átcserélt nyugdíj összegét csökkenteni kell
a korábban megállapított, az ismételt nyugalmazás időpontját követő naptól az átcserélésig terjedő időre folyósított
öregségi nyugdíj összegével.”
13. §		
A Tny. a következő 102/E. §-sal egészül ki:
„102/E. § Ha az adatkezelés korlátozására az egyes családtámogatási és nyugdíjbiztosítási tárgyú törvények
módosításáról szóló 2018. évi CXIX. törvénnyel megállapított 96. § (11) bekezdése szerinti határidő 2019. június
30-át megelőző időpontban van, az adatkezelést 2019. június 30-áig kell korlátozni.”
14. §		
A Tny.
a)
22. § (1) bekezdés h) pontjában a „munka-rehabilitációs díjat” szövegrész helyébe a „munka-rehabilitációs
díjat és fejlesztési foglalkoztatási díjat” szöveg,
b)
38. § (1) bekezdés h) pontjában a „fejlesztési jogviszonyban foglalkoztatott személy tekintetében a fejlesztési
foglalkoztatási óradíj” szövegrész helyébe a „munka-rehabilitáció keretében vagy fejlesztési jogviszonyban
foglalkoztatott személy tekintetében a munka-rehabilitációs díj, illetve a fejlesztési foglalkoztatási díj” szöveg,
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66. § (1) bekezdésében a „vezetője” szövegrész helyébe a „méltányosságból” szöveg,
79. § (2) bekezdés d) pontjában az „ , átmeneti vagy tartós” szövegrész helyébe a „vagy” szöveg,
83/C. § (1) bekezdésében az „a jogviszony létesítésének” szövegrész helyébe az „az öregségi nyugdíj kezdő
időpontjától, öregségi nyugdíjasként létesített jogviszony esetén pedig a jogviszony létesítésének” szöveg,
96/C. § (1) bekezdésében a „két” szövegrész helyébe a „három” szöveg,
96/C. § (2) bekezdésében a „két” szövegrész helyébe a „négy” szöveg,
96/C. § (3) bekezdés c) pontjában, 96/C. § (4) bekezdésében a „megállapítása” szövegrész helyébe
a „megállapítása vagy nyugdíjbiztosítási átutalás” szöveg

lép.
15. §		
Hatályát veszti a Tny. 70. § (3) és (4) bekezdése.

3. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása
16. §

(1) A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) 11. § (1) bekezdés g) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(A családi pótlék havi összege)
„g) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén, valamint a gyermekotthonban,
javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézetben vagy szociális intézményben élő, a nevelőszülőnél elhelyezett,
vagy a Gyvt. 72. § (1) bekezdése alapján ideiglenes hatállyal elhelyezett tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos
gyermek után, továbbá a gyámhatóság által a szülői ház elhagyását engedélyező határozatban megjelölt személy
esetén tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után 23 300 forint,”
(2) A Cst. 11. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A családi pótlék havi összege)
„j) a gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézetben vagy szociális intézményben élő,
a nevelőszülőnél elhelyezett, vagy a Gyvt. 72. § (1) bekezdése alapján ideiglenes hatállyal elhelyezett, a g) vagy
a h) pont alá nem tartozó gyermek esetén, a gyámhatóság által a szülői ház elhagyását engedélyező határozatban
megjelölt személy esetén, ha a gyermek nem tartozik a g) vagy a h) pont alá, valamint a 8. § (3) bekezdése alá
tartozó személy esetén 14 800 forint.”

17. §		
A Cst. 12. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A családi pótlékra való jogosultság szempontjából, valamint az (1) bekezdés, a 20. és a 23. § alkalmazása során saját
háztartásban nevelt, gondozott gyermeknek kell tekinteni azt a gyermeket (személyt) is,]
„b) akit szociális intézményben 30 napot meg nem haladóan helyeztek el, illetve a 30 napot meghaladó szociális
intézményi elhelyezésére a tartós betegségére vagy súlyos fogyatékosságára tekintettel, az intézményben
egyidejűleg nyújtott iskolai oktatáshoz vagy fejlesztő nevelési-oktatási tevékenységhez való hozzáférés biztosítása
érdekében kerül sor, és a gyermek a szülő háztartásából csak átmeneti jelleggel kerül ki, vagy”
18. §		
A Cst. 26. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A gyermekgondozást segítő ellátás havi összege gyermekenként – ide nem értve az egyazon várandósságból
született ikergyermekeket – azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével. Az egyazon
várandósságból született ikergyermekek esetében az ellátás havi összege megegyezik az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének és az ikergyermekek számának szorzatával. Töredékhónap esetén egy naptári
napra a havi összeg harmincad része jár.”
19. §		
A Cst. 27. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem jár gyermekgondozási támogatás annak a személynek, aki)
„b) olyan gyermek után igényli a támogatást, akit a Gyvt. alapján ideiglenes hatállyal elhelyeztek, nevelésbe vettek,
továbbá az Szt. alapján 30 napot meghaladóan szociális intézményben helyeztek el, kivéve ha a szociális intézményi
elhelyezésre a gyermek tartós betegségére vagy súlyos fogyatékosságára tekintettel, az intézményben egyidejűleg
nyújtott iskolai oktatáshoz vagy fejlesztő nevelési-oktatási tevékenységhez való hozzáférés biztosítása érdekében
kerül sor, és a gyermek a szülő háztartásából csak átmeneti jelleggel kerül ki;”
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20. §

(1) A Cst. 43. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A keresetből történő levonás érvényesítése során a kincstári számfejtési körbe tartozók esetében a Kincstárt
munkáltatónak kell tekinteni.”
(2) A Cst. 43. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A jogalap nélkül kifizetett és végleges határozat alapján visszakövetelt családtámogatási ellátás összegét
a magánszemély kérelmére a központi családtámogatási szerv vezetője kivételes méltányosságból elengedheti vagy
mérsékelheti, ha
a) annak megfizetése az adós és a vele együtt élő közeli hozzátartozó megélhetését súlyosan veszélyezteti,
b) a követelés még folyósított ellátásból vagy keresetből történő levonás útján nem téríthető meg, és
c) a követelés adóhatósági végrehajtása nincs folyamatban.”
(3) A Cst. 43. §-a a következő (7)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A jogalap nélkül kifizetett és végleges határozat alapján visszakövetelt családtámogatási ellátás összegére
a magánszemély kérelme alapján a központi családtámogatási szerv vezetője kivételes méltányosságból
részletfizetést engedélyezhet vagy fizetési halasztást (a továbbiakban együtt: fizetési kedvezmény) adhat.
(8) Fizetési kedvezmény abban az esetben engedélyezhető, ha a követelés későbbi teljesítése a körülményekből
valószínűsíthető. A kérelem elbírálása és a feltételek meghatározása során figyelembe kell venni a fizetési nehézség
kialakulásának okait és körülményeit.
(9) A központi családtámogatási szerv vezetője a fizetési kedvezményt feltételhez is kötheti. A fizetési kedvezmény
érvényét veszíti és a tartozás – annak járulékaival együtt – egy összegben esedékessé válik, ha a fizetésre kötelezett
a fizetési kedvezmény engedélyezése során meghatározott feltételeket nem teljesíti.”

21. §		
A Cst.
a)
21/A. § (1) bekezdésében a „munkavégzés” szövegrész helyébe a „munkavégzés kizárólag” szöveg,
b)
24. §-ában a „munkavégzés” szövegrész helyébe a „munkavégzés kizárólag az” szöveg,
c)
25. § (3) bekezdésében az „a (2a) bekezdés és e bekezdés alkalmazásában” szövegrész helyébe az „a (2a) és
e bekezdés, valamint a 26. § (2) bekezdése alkalmazásában” szöveg,
d)
26. § (1) bekezdésében a „gyermekgondozási támogatás” szövegrész helyébe a „gyermeknevelési támogatás”
szöveg,
e)
38. § (1) bekezdésében és 41. § (3) bekezdésében a „három” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,
f)
42. § (2) bekezdésében a „három” szövegrészek helyébe az „öt” szöveg,
g)
45. § (5) bekezdésében az „igényelbíráló szerv” szövegrész helyébe az „igényelbíráló szerv, valamint
a központi családtámogatási szerv” szöveg, az „adatszolgáltatási” szövegrész helyébe az „adatszolgáltatási és
jogszabályon alapuló egyéb” szöveg
lép.
22. §		
Hatályát veszti a Cst.
a)
44. § (3) bekezdése,
b)
50. § (5) bekezdése.

4. A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati
járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény módosítása
23. §		
A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló
2011. évi CLXVII. törvény 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Akinek korhatár előtti ellátása vagy szolgálati járandósága megszűnt, annak ezt követően sem korhatár előtti
ellátás, sem szolgálati járandóság nem állapítható meg.”
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5. Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és
visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról
szóló 2012. évi CXII. törvény módosítása
24. §		
Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint
egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXII. törvény 3. §-a
a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Aki a nyugdíjbiztosítási átutalást követően a magyar nyugdíjrendszerben további jogosultságot szerez,
a korábbi nyugdíjbiztosítási átutalással érintett időt követő naptól a kérelem benyújtásának napjáig terjedő
időre kérheti az újabb nyugdíjbiztosítási átutalást. Az újabb nyugdíjbiztosítási átutalásra az (1)–(6) bekezdésben
foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy ahol az (1) bekezdés a nyugdíjbiztosítási átutalásra jogosító jogviszony
létrejöttének napját megelőző napig terjedő időt említi, azon a korábbi nyugdíjbiztosítási átutalással érintett időt
követő naptól a kérelem benyújtásának napjáig terjedő időt kell érteni.”

6. Záró rendelkezések
25. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
(2) A 3. alcím 2019. január 1-jén lép hatályba.

26. §		
E törvény 24. §-a az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról és egyéb alkalmazottainak
alkalmazási feltételeiről szóló, 1968. február 29-i 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet VIII. melléklet
11. cikkének való megfelelést szolgálja.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

2018. évi CXX. törvény
a Hungary Helps Programról*
Magyarország a magyar emberek munkájának köszönhetően erősödik, amely megmutatkozik többek között gazdasági
teljesítőképességének növekedésében, a munkából élő emberek növekvő számában, önvédelmi és érdekérvényesítési
hatékonyságának erősödésében.
Magyarország képessé vált arra, hogy az eddigieknél nagyobb mértékben vegye ki a részét a válságterületek, a migrációs
kibocsájtó országok és fejlődő országok stabilizálását szolgáló humanitárius segítségnyújtásból és nemzetközi
fejlesztéspolitikából. A Magyarország által foganatosított nemzetközi humanitárius politikának összhangban kell lennie a magyar
Kormány általános prioritásaival és elveivel, ezért a magyar Kormány nemzetközi tevékenységének az emberi méltóság és emberi
jogok egyetemes védelme mellett szolgálnia kell a keresztény kultúra, azaz a magyarság értékalapjainak védelmét, valamint
a keresztény kultúrkörhöz tartozó veszélyeztetett közösségek megsegítését.
Magyarországnak a magyar emberek biztonságának védelmében hozzá kell járulnia az Európára nehezedő migrációs
nyomás csökkentéséhez, a helyben történő segítségnyújtással való megelőzéshez. Ezen a humanitárius segítségnyújtás terén
tanúsított jószolgálati elvek összességét foglalja magába a magyar emberek szolidaritásának kifejezéseképpen Magyarország
legjelentősebb humanitárius segítségnyújtási programja, a Hungary Helps Program.
A Hungary Helps Program kiszélesített alapelveinek gyakorlati megvalósítását jelen törvény hivatott biztosítani a következők
szerint: a humanitárius válságok létének, kiváltó okainak és természetének feltárása és megnevezése, a közvetlen és helyben
történő segítségnyújtás modellje, valamint a humanitárius válsággal fenyegetett közösségek helyben való maradása
támogatásának az elve a prevenció révén. A törvény biztosítja, hogy gyorsan és hatékonyan jusson el a segítség az üldözöttekhez
és a humanitárius katasztrófák áldozataihoz, valamint Magyarország a nemzetközi szintéren meghatározóan hozzájáruljon
a migrációt is előidéző folyamatok megszüntetésében a helyben történő azonnali segítségnyújtással.

* A törvényt az Országgyűlés a 2018. december 12-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyűlés annak érdekében, hogy Magyarországnak mint a nemzetközi közösség szolidáris tagjának a nemzetközi
humanitárius segítségnyújtási erőfeszítései hatékonyan érvényesülhessenek a következő a nemzetközi fejlesztési
együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvény célkitűzéseit kiegészítő törvényt
alkotja:

1. Általános rendelkezések
1. §

(1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a Hungary Helps Programra (a továbbiakban: Program), a Hungary
Helps Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságra (a továbbiakban: Ügynökség), valamint
az Ügynökség által biztosított, az üldözött keresztények megsegítésére irányuló humanitárius segítségnyújtásra.
(2) Az Ügynökség a Hungary Helps Program működésével és az adományok, illetve támogatások nyújtásával
kapcsolatos – e törvényben meghatározott – közfeladatot közhasznú szervként látja el.
(3) Az Ügynökség által biztosított nemzetközi humanitárius segítségnyújtásra a nemzetközi fejlesztési
együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvény (a továbbiakban:
NEFE törvény) rendelkezéseit kell alkalmazni.
(4) Az e törvény által nem szabályozott kérdésekben a NEFE törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(5) E törvény alkalmazásában az üldözött keresztények és más vallási kisebbségek megsegítésére irányuló adomány
a központi költségvetésből e törvény alapján ellenérték, valamint elszámolási és visszatérítési kötelezettség nélkül
a Program céljaival összefüggésben nyújtott pénzbeli és tárgyi támogatás.

2. A Program célja, kedvezményezettjei
2. §

(1) A Program célja, hogy az Ügynökségen keresztül a szükséget szenvedő, üldöztetésnek kitett vagy humanitárius
katasztrófák sújtotta területen élő embereket és közösségeket megsegítse, a helyben megmaradásukat támogassa,
a szabad vallásgyakorlás védelmét előmozdító projekteket támogassa, különös tekintettel az üldözött keresztény és
más vallási kisebbségek, továbbá veszélyeztetett közösségek értékmegőrzésére, helyben maradására, illetve az ezen
célokat szolgáló adományok nyújtása humanitárius segítségnyújtás keretében a következő formákban:
a)
orvosi ellátás és az orvosi ellátással összefüggő tárgyi eszközök beszerzése és eljuttatása, a fegyveres
konfliktusokban, természeti katasztrófákban megsemmisült épületek, infrastruktúra újjáépítése,
b)
önkéntes, karitatív, adománygyűjtő és más társadalmi programok, nemzetközi konferenciák és rendezvények
megszervezése, koordinálása és lebonyolítása,
c)
a szabad vallásgyakorlás előmozdítása, az üldözött keresztény és más vallási kisebbségek értékmegőrzése,
valamint
d)
tárgyi adományok eljuttatása.
(2) A Program Magyarország nemzetközi fejlesztéspolitikai tevékenységében történő részvétele keretében támogatást
nyújt
a)
oktatási, nevelési intézmények támogatása és építése,
b)
a helyben történő munkahelyteremtést célzó képzések, valamint ösztöndíjprogramok létrehozása,
támogatása és lebonyolítása
érdekében.
(3) Az adomány nyújtása keretében különös figyelemmel kell lenni az üldözött keresztények és más vallási kisebbségek
által létrehozott és üzemeltetett intézményekre és az általuk végzett egyéb humanitárius tevékenységre.
(4) Az (1) bekezdés szerinti célok kedvezményezettje lehet elsődlegesen fegyveres konfliktus, polgárháború, természeti
csapás vagy más katasztrófahelyzet sújtotta országban, régióban tevékenységet folytató
a)
keresztény, egyéb egyházi, hitéleti, nevelési-oktatási, gyermekjóléti, kulturális valamint szociális
tevékenységet ellátó intézmény vagy közösség, valamint
b)
civil szervezet, nonprofit gazdasági társaság, alapítvány, segélyszervezet és az általuk alapított, illetve
fenntartott intézmény, illetve más lokális együttműködések.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott célok ellátásával összefüggésben a nyújtott támogatás kedvezményezettje lehet
az Ügynökség vagy külföldi kormányzati szervek.
(6) Nem lehet az Ügynökség által nyújtott támogatás, illetve adomány kedvezményezettje olyan személy, csoport
vagy egyéb szervezet, amelynek kapcsolatai, tevékenysége vagy kommunikációja révén a terrorizmussal, háborús
és emberiesség elleni bűncselekményekkel, embercsempészettel, pénzmosással, a migráció tiltott támogatásával
összefüggésbe hozható, továbbá amelyre Magyarország nemzetközi jogi kötelezettsége alapján kihirdetett, illetve
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az Európai Unió által elfogadott aktusokban elrendelt pénzeszközök vagy gazdasági források zárolására vonatkozó
kötelezettség, illetve gazdasági, kereskedelmi vagy pénzügyi tilalom vonatkozik.
(7) Az Ügynökség által támogatott szervezetnek nyilatkoznia kell, hogy a támogatás és az adomány nem szolgálja
az (6) bekezdésben foglalt tilalmi célt.
(8) Nem jogosult az Ügynökség részére pénz- vagy tárgyeszközt juttatni politikai párt, vagy közvetlen politikai
tevékenységet folytató szervezet.
(9) Az (1) bekezdésben meghatározott célok elérése érdekében az Ügynökség a nemzetközi humanitárius
segítségnyújtásra biztosítandó forrásokat koordinálja, ebben a feladatkörében pályázatot nyújt be az alábbi
fejlesztési szervezetekhez:
a)
az Európai Bizottság Humanitárius Segélyek és Polgári Védelem Főigazgatósága (DG ECHO),
b)
az Európai Bizottság Nemzetközi Fejlesztési Főigazgatósága (DG DEVCO),
c)
az EU Szükséghelyzeti Vagyonkezelő Alapjai,
d)
az Európai Unió külkapcsolati pénzügyi eszközei.

3. A Programból nyújtandó támogatások, adományok lehetséges céljai, a teljesíthető kiadások köre
3. §		
A Programból különösen a következő célokra nyújtható támogatás, illetve ajánlható fel adomány:
a)
válság következtében lerombolt épületek, így különösen iskolák, kórházak, templomok, lakóházak
újjáépítésére és üzemeltetésére,
b)
krízisközpontok és menekülttáborok építésére, üzemeltetésére,
c)
orvosi ellátásokkal kapcsolatos költségekre, elsősorban orvosi, ápolói személyzet, valamint gyógyszerek,
gyógyászati eszközök biztosítására, traumatizált áldozatok részére történő pszichológiai kezelések nyújtására,
d)
az elmenekült családok visszatérését segítő programok létrehozására, működtetésére,
e)
nevelés, oktatás, képzés, továbbképzés, ösztöndíj, továbbá tankönyv- és taneszköz-támogatás biztosítására,
f)
tárgyi eszközök beszerzése céljából, amelyek a krízishelyzet elhárításával, következményeinek enyhítésével
összefüggésben felhasználhatók.

4. Az Ügynökség
4. §

(1) Az Ügynökség közhasznú jogállású, 100%-os állami tulajdonban álló nonprofit gazdasági társaság, amely
közfeladatként látja el a Program keretében odaítélt költségvetési támogatások, adományok tekintetében
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) szerinti kezelő szervi feladatokat.
(2) Minden kedvezményezett írásbeli beszámolási kötelezettséggel tartozik az Ügynökség felé az adomány
felhasználását követő hatvan napon belül. Amennyiben e kötelezettségének a kedvezményezett nem tesz eleget,
köteles az adomány teljes összegének a visszafizetésére.
(3) Az Ügynökség felett a tulajdonosi jogokat a Miniszterelnökség (a továbbiakban: tulajdonosi joggyakorló) gyakorolja.

5. §		
Az Ügynökség vezérigazgatója, illetve az Ügynökséggel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban álló személy nem lehet
a)
politikai párt vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezet tisztségviselője;
b)
olyan személy, akire nézve az Áht. 48/B. §-ában meghatározott feltételek bármelyike fennáll.
6. §		
Az Ügynökség ellátja az adományok nyújtásának lebonyolításával kapcsolatos egyes feladatokat.

5. Az Ügynökség pénzügyi forrásai
7. §

(1) Az Ügynökség által nyújtott adománnyal és támogatással a tulajdonosi joggyakorló rendelkezik.
(2) A támogatások, adományok kiutalásáról a döntést a tulajdonosi joggyakorló a Hungary Helps Program
megvalósításáért felelős államtitkárra (a továbbiakban: államtitkár) átruházhatja. A döntésre jogosult a támogatni
kívánt személyek és szervezetek vonatkozásában az adomány nyújtásáról szóló döntés meghozatala előtt mérlegeli
a nemzetközi humanitárius szervezetek által készített felhívásokat.
(3) Az Ügynökség bevételei:
a)
belföldi vagy külföldi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek által
teljesített önkéntes befizetések, adományok,
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(4)

(5)

(6)
(7)

(8)

(9)

b)
központi költségvetési támogatások,
c)
nemzetközi szervezetektől, intézményektől származó támogatások, adományok,
d)
külön megállapodás alapján más államok, külföldi kormányok juttatásai, valamint
e)
egyéb bevételek.
A jogi személyek, a jogi személyiség nélküli szervezetek és a természetes személyek Ügynökség javára történő
önkéntes befizetései alapján a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvényben, valamint a személyi
jövedelemadóról szóló törvényben a közhasznú szervezetek részére juttatott adományra vonatkozóan
meghatározott kedvezmények vehetők igénybe.
Amennyiben a (3) bekezdés a), c), d) pontjában megjelölt adományozókkal és adományokkal kapcsolatban
pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény merül fel, a miniszter vagy
az államtitkár a felajánlást nem fogadja el.
A meghatározott céllal juttatott vagy feltételhez kötött befizetések, adományok elfogadásáról a miniszter dönt, ezt
a hatáskörét az államtitkárra átruházhatja.
Központi költségvetési támogatásként
a)
a (3) bekezdés a) pontja szerinti befizetések, adományok előző naptári évi összegével azonos rendszeres,
központi költségvetésből származó támogatás, amelynek összege megegyezik azzal az összeggel, mint
amennyi az Ügynökség bevételeinek 1 milliárd forint összegre való kiegészítéséhez szükséges,
b)
a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott az a) pont alá nem tartozó támogatás
illeti meg az Ügynökséget.
Az Ügynökség fenntartása során felmerülő – így különösen az adományozási programok, pályázatok előkészítésével,
elbírálásával, az adományozás lebonyolításával, valamint azok nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos
személyi és tárgyi feltételek biztosításához szükséges – működési kiadásokat az Ügynökség finanszírozza.
A (8) bekezdésben meghatározott kiadásokra évente az Ügynökség adott költségvetési évben a (7) bekezdésben
meghatározott bevételének legfeljebb tíz százaléka használható fel.

6. Az Ügynökség működése
8. §		
Az Ügynökség átlátható működését, illetve működésének nyilvánosságát az Ügynökség által működtetett
internetes honlap (a továbbiakban: honlap) is biztosítja. A honlapon közzé kell tenni
a)
az Ügynökség működésére vonatkozó valamennyi jogszabályt, belső szabályozó eszközt és egyéb
rendelkezést,
b)
az Ügynökség részére juttatott adományok, támogatások éves összegét.
9. §

(1) Az adományok, támogatások nyújtásakor a felmerült igényeket figyelembe kell venni. A tulajdonosi jogkört
gyakorló az Ügynökséggel kapcsolatban meghozott elvi iránymutatásait a vezérigazgató figyelembe veszi
az Ügynökség irányítása során.
(2) Az Ügynökség 2. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott céljainak elérése, továbbá az adományozási rendszer
egészének koordinálása és szabályszerű működése érdekében az Ügynökség az adományban részesülő
kedvezményezettekről, az adományok iránt benyújtott igényekről és egyedi kérelmekről, a bevételekről és
kiadásokról, valamint a tulajdonosi joggyakorló döntéseiről nyilvántartást vezet.
(3) A 7. § (3) bekezdés a), c) és e) pontjában megjelölt adományozókkal és adományokkal kapcsolatban – a befizetések
és az átutalások ellenőrizhetősége és ezek esetleges visszafizetése érdekében – az Ügynökség a tudomására jutott
vagy az adományozó által közölt alábbi adatokat rögzíti:
a)
az adományozó nevét,
b)
lakcímét vagy székhelyét,
c)
az adományozó telefonszámát, elektronikus levelezési címét,
d)
adószámát,
e)
a befizetés, átutalás banki adatait, különösen a számlavezető pénzintézet megnevezését, a befizető vagy
számlatulajdonos nevét, az adomány összegét, az adományozó közleményét,
f)
az adomány felhasználására vonatkozó adományozói utasításokat, valamint
g)
az Ügynökség által szükségesnek tartott további, személyes adatnak nem minősülő információt.
(4) Az (3) bekezdésben meghatározott személyes adatokat az Ügynökség 5 évig kezeli.
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(5) A Kormánynak az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős
tagja (a továbbiakban: miniszter) szükség szerint, de legalább évente egyszer, május 31-ig tájékoztatja a Kormányt
az Ügynökség tevékenységéről és működéséről.
(6) A Kormány évente egyszer beszámol az Országgyűlésnek az Ügynökség előző évi tevékenységéről és működéséről,
valamint e törvény alkalmazásának tapasztalatairól. A beszámolót a honlapon nyilvánosságra kell hozni.

7. Záró rendelkezések
10. §

(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg a Hungary Helps Program megjelenésének
egységes formai követelményeire, egységes arculati elemeire, valamint a Hungary Helps védjegy használatára
vonatkozó részletes szabályokat.
(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az (1) bekezdés szerinti rendelettel összefüggő arculati kézikönyv tartalmát
rendeletben állapítsa meg.

11. §		
Ez a törvény 2019. január 1-jén lép hatályba.
12. §		
A NEFE törvény 9. §-a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős miniszter
a nemzetközi humanitárius segítségnyújtás kormányzati koordinációja keretében folytatott tevékenységéről
és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtási felajánlással kapcsolatos döntéseiről folyamatosan tájékoztatja
a külpolitikáért felelős minisztert.”
13. §		
A NEFE törvény 11. § (2) helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A külpolitikáért felelős miniszter a nemzetközi fejlesztési együttműködési, az üldözött keresztények
megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős miniszter a nemzetközi humanitárius
segítségnyújtási tevékenység hatékonyságának növelése érdekében a projektalapú tevékenység ellátását elősegítő
ügynökséget működtet.”
14. §		
A NEFE törvény 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § A külpolitikáért felelős miniszter a nemzetközi fejlesztési együttműködés, az üldözött keresztények
megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős miniszter a nemzetközi humanitárius
segítségnyújtás vonatkozásában az oktatásért felelős miniszterrel együttműködnek e tevékenységek hazai
társadalmi támogatottságának növelése érdekében, és ennek részeként a fiatal generáció szemléletformálásában,
az önkéntesség szerepének erősítésében és a globális felelősségvállalásra nevelés előmozdításában.”
15. §		
A NEFE törvény 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § A nemzetközi fejlesztési együttműködés költségigényét a külpolitikáért felelős miniszter, a nemzetközi
humanitárius segítségnyújtási tevékenység költségigényét az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary
Helps Program megvalósításáért felelős miniszter terjeszti elő Magyarország nemzetközi és európai uniós
vállalásainak figyelembe vételével.”
16. §		
A NEFE törvény 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § A költségvetési támogatással megvalósuló nemzetközi fejlesztési együttműködési tevékenységekről
a külpolitikáért felelős miniszter, a nemzetközi humanitárius segítségnyújtási tevékenységekről az üldözött
keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős miniszter nyilvánosan
hozzáférhető adatbázist vezet.”
17. §		
A NEFE törvény 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § A külpolitikáért felelős miniszter a nemzetközi fejlesztési együttműködés, az üldözött keresztények
megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős miniszter a nemzetközi humanitárius
segítségnyújtás vonatkozásában minden év október 31-ig jelentést készít a Kormány részére az előző évi
tevékenységről. A jelentést, annak Kormány általi elfogadását követően, a külpolitikáért felelős miniszter, illetve
a az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős miniszter az általa
vezetett minisztérium honlapján nyilvánosságra hozza.”
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18. §		
A NEFE törvény 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Felhatalmazást kap az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért
felelős miniszter, hogy feladatkörében:
a) a nemzetközi humanitárius segítségnyújtási tevékenység formáit,
b) a 14. § szerinti adatbázis vezetésének részletes szabályait és az adatbázis tartalmát,
c) a nemzetközi humanitárius segítségnyújtás végrehajtásában közreműködő civil szervezetek előminősítésének
eljárását, valamint az előminősített civil szervezetek nemzetközi humanitárius segítségnyújtásban történő
részvételének szabályait
rendeletben állapítsa meg.”
19. §		
A NEFE törvény
a)
9. § (1)–(2) bekezdésében, 15/C. § (1)–(2) és (4) bekezdésében a „külpolitikáért felelős miniszter” szövegrész
helyébe a „az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős ”
szöveg
b)
10. § (2) bekezdésében a „külpolitikáért felelős miniszterrel” szövegrész helyébe a „az üldözött keresztények
megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős miniszterrel” szöveg,
c)
15/C. § (3) bekezdésében a „külpolitikáért felelős miniszternek” szövegrész helyébe a „az üldözött
keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős miniszternek” szöveg
lép.
20. §		
Hatályát veszti a NEFE törvény 16. § (1) bekezdés b) pontja, a 16. § (2) bekezdés a) pontjában az „és a nemzetközi
humanitárius segítségnyújtási” szövegrész, továbbá a 16. § (2) bekezdés c) pontja.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

2018. évi CXXI. törvény
egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról*
1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása
1. §

(1) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 21/K. § (1) bekezdés a) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(A közlekedési hatóság)
„a) az alábbi célok érdekében működteti a Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszert:
aa) a közúti közlekedés ellenőrzésének támogatására, az ellenőrzésre való kiválasztásra, ideértve az ezekhez
kapcsolódó kockázatértékelési tevékenységet is,
ab) a 20. § (1) bekezdésében, továbbá a 21. § (1) bekezdés d) és i) pontjában meghatározott felelősség
megállapítására, valamint
ac) a jogszabályban meghatározott kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet nélkül közlekedő gépjárművek
forgalomból – amennyiben az Ákr. 40. §-ában meghatározott feltételek fennállnak, automatikus döntéshozatali
eljárás keretében – történő kivonásának automatikus kezdeményezésére;”
(2) A Kkt. 21/K. §-a a következő (12) és (13) bekezdéssel egészül ki:
„(12) Ha a Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer keretében kezelt adatok alapján a gépjármű kötelező gépjármű
felelősség-biztosítási fedezetének hiánya vélelmezhető és a (6) bekezdés szerinti intézkedés nem történt,
a közlekedési hatóság a jármű rendszámát, a vélelmezett szabályszegés elkövetésének helyét és idejét,
a helymeghatározás egyéb jellemző adatait, továbbá az ellenőrzés képi felvételeit az ellenőrzés időpontjától
számított 15 napig tárolja.

* A törvényt az Országgyűlés a 2018. december 12-i ülésnapján fogadta el.
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(13) Ha a (12) bekezdésben meghatározott határidő 15. napján a kötvénynyilvántartás adataival történő ismételt
összevetés eredményként a gépjármű kötelező gépjármű felelősség-biztosítási fedezetének hiánya állapítható meg
és a gépjármű üzembentartójában változás nem történt, a közlekedési hatóság a jogsértés elkövetésének helyét
és idejét, a helymeghatározás egyéb jellemző adatait, továbbá az ellenőrzés képi felvételeit elektronikus úton
megküldi a gépjármű üzembentartójának lakcíme (székhelye) szerinti közlekedési igazgatási hatóságnak.”
2. §		
A Kkt. a következő 33/D. §-sal egészül ki:
„33/D. § (1) A közút kezelője jogszabályban meghatározott feladatai ellátása érdekében elektronikus megfigyelő
rendszert működtet és a megfigyelés során kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt (a továbbiakban e §
alkalmazásában: felvétel) készít.
(2) Az elektronikus megfigyelő rendszer által megfigyelt területre belépő személyek tájékoztatását elősegítő módon
figyelemfelhívó jelzést, ismertetést kell elhelyezni azok elhelyezéséről, az adatkezelés tényéről.
(3) A közút kezelője jogszabályban meghatározottak szerint együttműködik a Kormány által kijelölt központi
tárhelyszolgáltatóval. A közút kezelője a felvételt – amennyiben annak technikai és jogszabályi feltételei adottak –
a Kormány által kijelölt központi tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen rögzíti.
(4) A felvétel
a) a közút kezelője részére jogszabályban meghatározott feladatok ellátása céljából,
b) elkövetett bűncselekmény, szabályszegés vagy szabálysértés, továbbá rendkívüli haláleset miatt indult eljárásban,
c) a terrorcselekmények vagy más bűncselekmények megelőzése, felderítése és megszakítása céljából,
d) a nemzetbiztonsági védelmi és elhárítási, információszerzési, továbbá nemzetbiztonsági, iparbiztonsági, belső
biztonsági és bűnmegelőzési ellenőrzési feladatok ellátása céljából,
e) a katasztrófavédelmi, tűzvédelmi hatósági feladatok ellátása céljából,
f ) körözött személy vagy tárgy azonosítása érdekében,
g) a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében kezdeményezett eljárásban
használható fel.
(5) A felvételt felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 30 nap elteltével törölni kell.
(6) Akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétel érinti, a rögzítéstől számított 30 napon belül jogának vagy jogos
érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt a közút kezelője ne semmisítse meg vagy ne törölje.
(7) A rögzített felvételt a közút kezelője a (4) bekezdésben meghatározott felhasználási célból az eljárásra jogosult
szerv, hatóság, illetve büntetőeljárásban a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, az előkészítő eljárást
folytató szerv megkeresésére vagy adatkérésére továbbítja. Ha a megkeresésre attól számított 72 órán belül,
hogy a megsemmisítés vagy törlés mellőzését a (6) bekezdés alapján kérték, nem kerül sor és az (5) bekezdésben
meghatározott határidő letelt, a felvételt törölni kell.
(8) A közút kezelője a felvétel kezelése során köteles megtenni az ahhoz szükséges szervezési, technikai és egyéb
adatbiztonsági intézkedéseket, hogy az érintett személy személyes adatait, így különösen magántitkait és
magánéletének körülményeit illetéktelen személy tudomására jutásától megóvja.”
3. §		
A Kkt. 46. § (1) bekezdés a) pontjában a „34–35. §-ban” szöveg helyébe a „33/D–35. §-ban” szöveg lép.

2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
módosítása
4. §		
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.)
a következő 19/D. §-sal egészül ki:
„19/D. § A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 7. § (1) bekezdésében meghatározott
szervek a személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben a menetdíjat meg nem fizető, vagy az utazási
feltételeket egyéb módon megszegő utas azonosítása céljából természetes személyazonosító adatok, lakcím- és
személyazonosító igazolvány okmányazonosítója adat igénylésére jogosultak a nyilvántartó szervtől az adatigénylés
indokoltságának igazolása mellett.”
5. §		
Az Nytv. 21. § q) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E törvény felhatalmazása alapján a 17. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti adatokat jogosultak igényelni:]
„q) a kincstár a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 20/C. §-a, valamint
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 139. § (2) bekezdése szerinti
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feladata teljesítésével, valamint az értesítési cím adatok, a házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítésének helye kivételével a TAJ szám nyilvántartásának vezetésével, továbbá a szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény vezetője a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások,
ellátások biztosításával összefüggésben;”
6. §		
Az Nytv. 29/E. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A menekült vagy oltalmazott jogállású személy állandó személyazonosító igazolványát a menekültkénti vagy
oltalmazottkénti státuszról rendelkező döntés meghozatalának napjától számított 4 évre kell kiállítani.”
7. §		
Az Nytv. 36. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az adatszolgáltatásért, valamint a 18. § (4) bekezdése szerinti kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért,
értesítésért fizetendő igazgatási díj megfizetése alól mentesség illeti meg a helyi önkormányzatot, a költségvetési
szervet, a közjegyzőt, valamint az önálló bírósági végrehajtót, továbbá törvényben, kormányrendeletben vagy
önkormányzati rendeletben meghatározott ügyfajtákban az ügyfelet.”
8. §		
Az Nytv. 29/E. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „(2) és (4)” szövegrész helyébe a „(2), (4) és a (4a)” szöveg lép.

3. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása
9. §

(1) A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 7. § (1) bekezdés b) pont bb)–bd) alpontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
[A belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv kizárólagos hatáskörrel ellátja az 1. § (2) bekezdés
14. pontjában meghatározott feladatokat. Ennek keretében:
elvégzi]
„bb) a rendőrség, az Országgyűlési Őrség, a büntetés-végrehajtási szervezet, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv,
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat hivatásos állományú
tagjai – ideértve a vezényléssel az ezen rendvédelmi feladatokat ellátó szerveken kívül szolgálatot teljesítő hivatásos
állományt is –, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról
szóló törvény hatálya alá tartozó hivatásos állomány Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központhoz
vezényelt tagjai,
bc) a bb) alpontban meghatározott szervek, az idegenrendészeti hatóság, a menekültügyi hatóság,
az állampolgársági ügyekben eljáró szerv, valamint a Kormány által rendeletben meghatározott befogadó állomás
kormánytisztviselői, köztisztviselői, állami szolgálati, közalkalmazotti, továbbá az igazságügyi szakértői intézmény
igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban álló tagjai, valamint a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, a büntetésvégrehajtási szervezet és az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv munkavállalói,
bd) a bb) és bc) alpontban meghatározott szervek irányítását ellátó minisztériumok, továbbá a bb) és bc) alpontban
meghatározott szervek bűnüldözési és államigazgatási adatkezelését, pénzügyi és gazdasági ellátását, kiképzését
és oktatását végző szervek rendeltetésszerű működése körében eljáró kormánytisztviselői, állami tisztviselői,
köztisztviselői és közalkalmazottai,”
[(a ba)–be) alpontban meghatározottak a továbbiakban együtt: védett állomány) megbízhatósági vizsgálatát,]
(2) Az Rtv. 7. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Az (1) bekezdés b) pont bc) alpontja alkalmazásában a hivatásos katasztrófavédelmi szerv és a büntetésvégrehajtási szervezet munkavállalójának kell tekinteni annak a kizárólagos állami tulajdonban lévő gazdasági
társaságnak a munkavállalóját is, amely gazdasági társaság tekintetében a tulajdonosi jogokat a hivatásos
katasztrófavédelmi szerv vagy a büntetés-végrehajtási szervezet gyakorolja.”

10. §

(1) Az Rtv. 7/E. § (1) bekezdés e) és f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A terrorizmust elhárító szerv)
„e) megszerzi, elemzi, értékeli, ellenőrzi és továbbítja a d) pontban meghatározott feladat ellátásához szükséges,
a külföldre vonatkozó, valamint külföldi eredetű információkat,
f ) a rendészetért felelős miniszternek a külpolitikáért felelős miniszter egyetértésével meghozott döntésében
meghatározott időtartamra – a nemzetközi normák betartásával – ellátja a kijelölt
fa) magyar külképviseletek biztosítását és azok diplomáciai személyzete védelmét, valamint
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fb) a kormányzati tevékenység szempontjából fontos, külföldön lévő magyar szervek, intézmények és létesítmények
biztosítását,
e célból együttműködik az Európai Unió tagállamaival és szerveivel, az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének
szerveivel, illetve a nemzetközi szervezetekkel, valamint a külföldi állam hatóságaival.”
(2) Az Rtv. 7/E. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A terrorizmust elhárító szerv)
„g) a rendészetért felelős miniszter döntése alapján – a hatályos nemzetközi normák betartásával –
közreműködik a külföldön megrendezésre kerülő, kiemelt terrorfenyegetettségűnek minősíthető nemzetközi
sportrendezvényeken résztvevő magyar sportolók és sportszakemberek személyvédelmében, valamint az általuk
külföldön a sportrendezvényeken való részvétel ideje alatt használt létesítmények védelmében és e célból
együttműködik az Európai Unió tagállamaival és szerveivel, az érintett nemzetközi szervezetekkel, valamint
az érintett külföldi állam hatóságaival.”
11. §		
Az Rtv. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A fogvatartott részére biztosítani kell azt a lehetőséget, hogy egy hozzátartozója vagy más személy értesítését
kérje, ennek érdekében a fogvatartottat nyilatkoztatni kell. A fogvatartott által értesítendőnek megjelölt személy
értesítésének kötelezettsége a rendőrséget terheli, az értesítést a rendőrség indokolatlan késedelem nélkül teljesíti.
Ha az értesítés ténye az eljárás során keletkezett adatok alapján veszélyezteti az intézkedés célját, akkor az értesítést
el kell halasztani és akkor kell megtenni, amikor a veszélyeztetés már nem áll fenn. Ha az értesítés ténye nem, de
a fogvatartott által megjelölt személy értesítése veszélyezteti az intézkedés célját, akkor őt fel kell hívni arra, hogy
más személyt jelöljön meg. Ha a fogvatartott olyan más személyt jelölt meg, akivel kapcsolatban az értesítésnek
nincs akadálya, a rendőrség az utóbb megjelölt személyt értesíti. Ha a fogvatartott kiskorú vagy gondnokság alá
helyezett, haladéktalanul értesíteni kell törvényes képviselőjét. Ha a fogvatartott esetében a büntetőeljárás vagy
a szabálysértési eljárás szabályai alkalmazásának van helye, az ezen eljárásokra vonatkozó különös rendelkezések
szerint kell eljárni.”
12. §		
Az Rtv. a 29/A. §-t követően a következő alcímmel és 29/B. §-sal egészül ki:

„Dolog helyszíni elvétele
29/B. § (1) A rendőr feladatának teljesítése során megtalált olyan dolog, amely az általános közigazgatási
rendtartásról szóló törvény alapján zár alá vehető, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló törvény, vagy a büntetőeljárásáról szóló törvény alapján bizonyítási eszközként
lefoglalható, valamint a támadásra, vagy önveszély okozására alkalmas, illetve a jogosulatlanul birtokolt dolgot
a jogosultnak vagy az eljáró hatóságnak történő átadásig, zár alá vétel vagy lefoglalás elrendeléséig, de legfeljebb
három munkanapra átvételi elismervény ellenében ideiglenesen elveheti.
(2) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a dolgot vissza kell adni, ha a dolog helyszíni elvételének időtartama
eltelt vagy annak oka megszűnt.
(3) A rendőr felszólíthatja a dolog átadására azt a személyt, akiről megalapozottan feltehető, hogy
az (1) bekezdésben meghatározott dolog van a birtokában.
(4) A rendőr kizárólag a dolog helyszíni elvétele érdekében intézkedést nem alkalmazhat.”
13. §		
Az Rtv. 31. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Akivel szemben személyi szabadságot korlátozó intézkedést foganatosítanak, annak ruházatát a rendőr a 29/B. §
(1) bekezdésében meghatározott dolog elvétele végett, előzetes figyelmeztetés után átvizsgálhatja.”
14. §		
Az Rtv. 33. § (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A rendőr a további intézkedés megtétele céljából elfogja és az illetékes hatóság elé állítja azt,)
„c) akinek őrizetét, letartóztatását, előzetes kényszergyógykezelését, illetve elmeállapotának megfigyelését
rendelték el;
d) aki az őrizet, a letartóztatás, az ideiglenes kiadatási letartóztatás, a kiadatási letartóztatás, az ideiglenes átadási
letartóztatás, az átadási letartóztatás, az ideiglenes végrehajtási letartóztatás, a szabadságvesztés vagy az elzárás
végrehajtása során megszökött, vagy a fogvatartás helyéről engedéllyel eltávozva oda nem tért vissza, az olyan
bűnügyi felügyelet szabályait, amelynek során a bíróság a terhelt számára előírta, hogy meghatározott területet,
lakást, egyéb helyiséget, intézményt vagy ahhoz tartozó bekerített helyet engedély nélkül nem hagyhat el, valamint
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a távoltartás szabályait megszegte, illetve, aki az előzetes kényszergyógykezelés, az elmeállapotának megfigyelése,
a kényszergyógykezelés vagy a javítóintézeti nevelés alól magát kivonta;”
15. §		
Az Rtv. 35/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az utasadat-információs egységnek az elemző-értékelő tevékenysége alapján az Nbtv. 52/H. § (7) bekezdése
szerint feltárt információról szóló tájékoztatása alapján a rendőrség az (1)–(3) bekezdés szerinti intézkedések alá
vonhatja azt a személyt, akire a feltárt információ vonatkozik. Az ennek során megállapított adatokról és beszerzett
információkról a rendőrség az utasadat-információs egységet kérésére visszatájékoztathatja.”
16. §

(1) Az Rtv. 42. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdés alapján elhelyezésre kerülő képfelvevő szükségességéről, a képfelvevővel megfigyelt
közterület kijelöléséről a rendőrség dönt az illetékes települési önkormányzat véleményének előzetes kikérését
követően. A képfelvevő elhelyezési és üzemeltetési költségeinek biztosítására az önkormányzat és az illetékes
rendőrkapitányság az e törvényben meghatározott keretek között megállapodást köthet. A rendőrség a képfelvevők
elhelyezésére, a megfigyelt területre vonatkozó adatokat a központi szerv honlapján közzéteszi.”
(2) Az Rtv. 42. §-a a következő (5f )–(5g) bekezdéssel egészül ki:
„(5f ) A rendőrség az (1)–(2), valamint (5)–(5a) bekezdés alapján készített felvételt a törvényben előírt tájékoztatási
kötelezettségének teljesítése érdekében személyazonosításra alkalmatlanná tett módon abban az esetben
használhatja fel, ha az a felvétel készítésének alapjául szolgáló eljárás eredményességét nem sérti.
(5g) A rendőrség a rendőri intézkedéssel, illetve az ellátott szolgálati feladattal összefüggésben az intézkedéssel,
illetve a szolgálati feladat ellátásával érintett személyről a törvényben előírt tájékoztatási kötelezettségének
teljesítése érdekében – az érintett hozzájárulásával – felvételt készíthet.”
(3) Az Rtv. 42. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A rendőrség jogszabályban meghatározottak szerint együttműködik a Kormány által kijelölt központi
tárhelyszolgáltatóval. A rendőrség – amennyiben annak műszaki és technikai feltételei adottak – a Kormány által
kijelölt központi tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen rögzíti
a) az (1) bekezdésben meghatározott rendőri intézkedések közül a közlekedésrendészeti intézkedés során, valamint
b) a (2) bekezdés alapján
készített felvételt.”

17. §		
Az Rtv. 66. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A rendőrség a titkosan együttműködő személy által rendelkezésre bocsátott információkat – hozzájárulásával –
műszeres ellenőrzéssel vizsgálhatja. A tizennyolcadik életévét be nem töltött titkosan együttműködő személy által
szolgáltatott információ műszeres ellenőrzéssel nem vizsgálható.”
18. §		
Az Rtv. 72. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A védett állománnyal összefüggő, jogszabályban meghatározott bűncselekmények megelőzése céljából
a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve akkor is folytathat bírói engedélyhez
kötött titkos információgyűjtést, ha megalapozottan feltehető, hogy attól a védett szerv befolyásmentes
működésének megzavarásával, illetve tagjai vagy valamely állománycsoportja szolgálatellátásának befolyásolásával
kapcsolatban olyan információ megszerzése várható, amely a későbbiekben megalapozza a büntetőeljárásról szóló
törvény szerinti leplezett eszköz alkalmazását is.”
19. §		
Az Rtv. 91/M. §-a a következő (3b) és (3c) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) A rendőrség a 35/A. § (4) bekezdésében meghatározott határellenőrzési tevékenysége során az utasadatinformációs egység részére történő továbbítás céljából a következő adatokat kezelheti:
a) a (2) bekezdésben meghatározott adatok,
b) az utas által a személyazonosításra bemutatott okmányban szereplő arckép másolata,
c) az utas által bemutatott személyazonosításra alkalmas okmányok száma, érvényességi ideje,
d) az utas által bemutatott úti okmány valamennyi oldalának és az ott található teljes adattartalomnak a másolata,
e) az útvonalkövetés során feltárt beléptető bélyegzőlenyomatok, vízumok másolata,
f ) a határforgalom-ellenőrzés során a beutazás okaként, a beutazás fedezeteként bemutatott iratok, meghívólevél,
szállásfoglalásra vonatkozó információk másolata,
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g) a továbbutazásra vonatkozó repülőjegy, beszállókártya, más iratok, valamint a továbbutazást követő
szállásfoglalásra vonatkozó iratok másolata.
(3c) A (3b) bekezdésben meghatározott adatokat a rendőrség haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül továbbítja
az utasadat-információs egységnek és az adatokat az utasadat-információs egység részére történő adattovábbítást
követő 24 órán belül törli.”
20. §		
Az Rtv. 93. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Testülethez a panaszt az intézkedéstől, ha pedig a panasz előterjesztője az őt ért jogsérelemről később
szerzett tudomást, ettől az időponttól számított harminc napon belül lehet előterjeszteni. A rendőri intézkedéstől
számított egy éven túl panasz előterjesztésének nincs helye.”
21. §		
Az Rtv. 93/A. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az országos rendőrfőkapitány, a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv főigazgatója,
illetve a terrorizmust elhárító szerv főigazgatója a panaszról harmincöt napon belül közigazgatási hatósági
eljárásban dönt. Az ügyintézési határidő a Testület állásfoglalásának kézhezvételét követő napon indul. Ha
az országos rendőrfőkapitány, a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv főigazgatója, illetve
a terrorizmust elhárító szerv főigazgatója határozatban eltér a Testület állásfoglalásától, ezt köteles megindokolni.”
22. §		
Az Rtv. 93/B. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A panaszt az intézkedést követő harminc napon belül lehet előterjeszteni, és a beérkezéstől, illetve az áttételtől
számított harmincöt napon belül kell elbírálni.
(3) Az intézkedést foganatosító szerv vezetőjének a panasz elbírálása tárgyában hozott határozata ellen
fellebbezésnek van helye. A fellebbezést az intézkedést foganatosító rendőri szerv vezetője felett irányítási
jogkört gyakorló személy bírálja el. Ha a panaszt első fokon az országos rendőrfőkapitány, a belső bűnmegelőzési
és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv főigazgatója, vagy a terrorizmust elhárító szerv főigazgatója bírálta el,
a határozat ellen a közigazgatási eljárásban fellebbezésnek helye nincs.”
23. §		
Az Rtv. 101. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„h) az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben megállapítsa a polgári célú robbanóanyagok
szállításának és belföldi átadásának rendőrségi engedélyezési eljárásához kapcsolódó igazgatási szolgáltatási
díjakat, mértéküket és beszedésük, kezelésük, megosztásuk, nyilvántartásuk szabályait,”
24. §		
Az Rtv.
a)
1. § (2) bekezdés 6a. pontjában, 7/F. § (2) bekezdésében, 64. § e) pontjában és 65. § (6) bekezdésében
a „személybiztosítási és létesítményvédelmi” szövegrész helyébe a „személyvédelmi és létesítménybiztosítási”
szöveg,
b)
7/A. § (1) bekezdésében a „jogszabályban előírt hivatali” szövegrész helyébe a „jogszabályban előírt hivatali,
illetve jogszabályban, kollektív szerződésben, üzemi megállapodásban, valamint munkaszerződésben előírt
munkaköri” szöveg,
c)
7/D. § a)–c) pontjában a „bűncselekmény vagy szabálysértés miatt” szövegrész helyébe a „bűncselekmény,
szabálysértés vagy közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés miatt” szöveg,
d)
33. § (1) bekezdés g) pontjában az „őrizetbe vétele” szövegrész helyébe az „őrizete” szöveg,
e)
39. § (1) bekezdés i) pontjában a „személy- és létesítménybiztosítási intézkedés [46. § (1) bekezdés c) pont]”
szövegrész helyébe a „személyvédelmi és létesítménybiztosítási intézkedés” szöveg,
f)
42. § (7) bekezdés b) pontjában az „öt munkanap” szövegrész helyébe a „30 nap” szöveg,
g)
42/A. § (1) bekezdés a) pontjában a „nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, az ügyészség, a bíróság,”
szövegrész helyébe a „bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, az előkészítő eljárást folytató szerv,
a szabálysértési hatóság,” szöveg,
h)
42/A. § (5) bekezdésében a „megkeresésére” szövegrész helyébe a „megkeresésére vagy adatkérésére” szöveg
és a „megkeresésre” szövegrész helyébe a „megkeresésre vagy adatkérésre” szöveg,
i)
46. §-át megelőző alcím címében a „Személy- és létesítménybiztosítási” szövegrész helyébe
a „Személyvédelmi és létesítménybiztosítási” szöveg,
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j)
k)
l)

51. § (1) bekezdésében a „védelmére” szövegrész helyébe a „védelmére, továbbá a védett személy
útvonalának és programhelyszíneinek biztosítása érdekében” szöveg,
69. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „a 64. § a) és e) pontjában” szövegrész helyébe az „a 64. § a), c), e),
h) és i) pontjában” szöveg,
101. § (2) bekezdés f ) pontjában a „hatálya alá tartozó rendezvényekkel összefüggő rendőrségi eljárás
és a rendezvények biztosításával kapcsolatos rendőrségi feladatok végrehajtásának” szövegrész helyébe
a „szerinti gyűlés bejelentésével és biztosításával összefüggő rendőrségi feladatok” szöveg

lép.
25. §		
Hatályát veszti az Rtv.
a)
41. §-a és az azt megelőző alcíme,
b)
46. § (1) bekezdésében az „[1. § (2) bek. g) pont]” szövegrész,
c)
93/A. § (9) bekezdése.

4. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása
26. §		
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 13. § (3) bekezdés c) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(A Kjt. alábbi rendelkezéseit a következő eltéréssel kell alkalmazni:)
„c) a 22. § (16) bekezdését azzal, hogy a „nem megfelelt” helyett elfogadhatatlant, a „minősítés” helyett
teljesítményértékelést;”
(kell érteni.)
27. §		
A Vgtv. 15/E. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az adózás rendjéről szóló törvény szerinti, a késedelmi pótlék mérséklése szabályai között a pótlékfizetés kezdő
napjának eltérő megállapítására, az adóbírság mérséklésére, kiszabásának mellőzésére, valamint az adómérséklésre
vonatkozó szabályokat a vízügyi hatóság nem alkalmazhatja a vízkészletjárulék-fizetési kötelezettség vízhasználó
általi teljesítése során.”
28. §		
A Vgtv. 29. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes belügyi
tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód2.)
hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti
vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig
kérelmezi.”
29. §		
A Vgtv. 33/B. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„33/B. § (1) A vízügyi hatóság a hatósági engedélyezési eljárások végleges lezárását követően a vízikönyv vezetése,
a kiszabott bírságok befizetésének nyomon követése, a végleges döntésének végrehajtása, az ellenőrzés, a szemle,
a végleges döntésével összefüggő jogorvoslat, az ügykövetés, valamint a döntés-felülvizsgálat céljából a következő
adatokat kezeli:
a) az ügyfél természetes személyazonosító adatai,
b) az ügyfél lakcíme, értesítési címe, elektronikus levélcíme, telefonszámai,
c) a nem természetes személy ügyfél cégjegyzék száma, nyilvántartási száma, államháztartási egyedi azonosítója,
létrejöttének és megszűnésének ideje, tevékenységi körei, székhelyének címe, elektronikus levélcíme, telefonszáma,
d) a nem természetes személy ügyfél természetes személy képviselőjének vagy meghatalmazottjának természetes
személyazonosító adatai, lakcíme, elektronikus levélcíme, telefonszáma,
e) a természetes személy ügyfél természetes személy meghatalmazottjának természetes személyazonosító adatai,
lakcíme, elektronikus levélcíme, telefonszáma,
f ) a vízimunkával, a vízilétesítménnyel és a vízhasználattal érintett ingatlan tulajdonosának természetes
személyazonosító adatai,
g) a vízimunkára, a vízilétesítményekre és a vízhasználatokra vonatkozó, az e-vízikönyvben rögzített műszaki
alapadatok, valamint
h) a vízjogi engedélyben meghatározott tevékenység gyakorlásához kapcsolódó jogok és jogilag jelentős tények.
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(2) A vízügyi hatóság országos illetékességgel jogosult a vízkészletjárulékkal kapcsolatos feladatellátás érdekében
a következő adatok megismerésére és kezelésére:
a) az ügyfél természetes személyazonosító adatai,
b) az ügyfél lakcíme, értesítési címe, elektronikus levélcíme, telefonszámai,
c) az ügyfél adóazonosító jele vagy adószáma, közösségi adószáma,
d) az ügyfél számlaszáma, IBAN száma,
e) a nem természetes személy ügyfél cégjegyzék száma, nyilvántartási száma, államháztartási egyedi azonosítója,
létrejöttének és megszűnésének ideje, tevékenységi körei, székhelyének címe, elektronikus levélcíme, telefonszáma,
f ) a nem természetes személy ügyfél természetes személy képviselőjének vagy meghatalmazottjának természetes
személyazonosító adatai, lakcíme, elektronikus levélcíme, telefonszámai,
g) a természetes személy ügyfél természetes személy meghatalmazottjának természetes személyazonosító adatai,
lakcíme, elektronikus levélcíme, telefonszáma,
h) a vízhasználatokra vonatkozó vízmennyiségi és műszaki alapadatok.
(3) Az (1) bekezdés a)–f ) pont és a (2) bekezdés a)–g) pont szerinti személyes adat – jogszabály eltérő rendelkezése
hiányában – más szerv vagy személy részére nem továbbítható és a vízjogi engedélyek érvényességét követő
hatodik év végéig kezelhető.
(4) Az (1) bekezdés g) és h) pont, valamint a (2) bekezdés h) pont szerinti, személyes adatnak nem minősülő adat
korlátlan ideig kezelhető és nem törölhető.”
30. §		
A Vgtv. 33/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„33/C. § (1) A vízügyi igazgatási szerv a vízgazdálkodási adatgyűjtésekhez, az állami tulajdon kezeléséhez és
a vízgazdálkodási objektumok azonosításához a következő adatok megismerésére és kezelésére jogosult:
a) az ügyfél természetes személyazonosító adatai,
b) az ügyfél lakcíme, értesítési címe, elektronikus levélcíme, telefonszámai,
c) a nem természetes személy ügyfél cégjegyzék száma, nyilvántartási száma, államháztartási egyedi azonosítója,
létrejöttének és megszűnésének ideje, tevékenységi körei, székhelyének címe, elektronikus levélcíme, telefonszáma,
d) a nem természetes személy ügyfél természetes személy képviselőjének vagy meghatalmazottjának természetes
személyazonosító adatai, lakcíme, elektronikus levélcíme, telefonszáma,
e) a természetes személy ügyfél természetes személy meghatalmazottjának természetes személyazonosító adatai,
lakcíme, elektronikus levélcíme, telefonszáma,
f ) a vízimunkával, a vízilétesítménnyel és a vízhasználattal érintett ingatlan tulajdonosának természetes
személyazonosító adatai,
g) a vízimunkára, a vízilétesítményekre és a vízhasználatokra vonatkozó, az engedélyes dokumentációban és
az e-vízikönyvben rögzített műszaki alapadatok.
(2) Az (1) bekezdés a)–f ) pontja szerinti személyes adat – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – más szerv vagy
személy részére nem továbbítható és a vízjogi engedélyek érvényességét követő hatodik év végéig kezelhető.
(3) Az (1) bekezdés g) pontja szerinti, személyes adatnak nem minősülő adat korlátlan ideig kezelhető és nem
törölhető.
(4) A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv által – a Kormány által biztosított azonosítási szolgáltatáson
keresztül – a vízjogi engedély iránti kérelem benyújtásához szükséges tervezési munkákhoz elektronikus
dokumentumként vagy elektronikusan feldolgozható formában a vízimérnöki tervezői jogosultsággal rendelkező és
a vízjogi engedély iránti kérelemmel érintett tulajdonos vagy vagyonkezelő által megbízott tervező számára átadott,
tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyv adattartalmát (ideértve a személyes adatokat is) a tervező jogosult
a vízjogi engedélyről szóló hatósági döntés véglegessé válásának időpontjáig kezelni. A tervező a részére átadott
földkönyv személyes adatokra vonatkozó tartalmát – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – más szerv vagy
személy részére nem továbbíthatja.”
31. §

(1) A Vgtv. VIII/A. Fejezete a következő 33/D–33/F. §-sal egészül ki:
„33/D. § A 33/J. §-ban meghatározott adatgyűjtő felület működtetése, valamint a hatósági eljáráshoz szükséges
információk beszerzése érdekében, a kérelmező hatékony és gyors ügyintézésének biztosítása céljából,
a Kormány által kijelölt szerv által üzemeltetett elektronikus rendszeren (a továbbiakban: VIZEK rendszer) keresztül
üzemeltetője az adatgyűjtő felületen keresztül jogosult továbbítani a csatlakozott szervek felé a kérelmező által
megjelölt adatokat, valamint a kérelmező részére – az adatgyűjtő felületen működő tárhelyébe – a csatlakozott
szervek által visszaküldött információkat.

35832

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 207. szám

33/E. § (1) A VIZEK rendszer keretében nyilvántartott, vízjogi engedélyezési eljárásban részt vevő, valamint
a vízjogi engedéllyel már rendelkező ügyfélnek – az érintett vízhasználathoz és vízilétesítményhez kapcsolódó –
a 33/B. § (1) bekezdés a)–h) pontjában meghatározott adatai, valamint a vízimunkára, a vízilétesítményekre és
a vízhasználatokra vonatkozó, az engedélyes dokumentációjában rögzített műszaki alapadatok kezelésére
a) az agrárpolitikáért felelős miniszter agrárgazdasági elemzések és agrár-szakmapolitikai döntések meghozatala,
b) az agrárpolitikáért felelős miniszter irányítása alatt álló, gazdasági elemzésekkel foglalkozó intézet
az agrár-gazdaságelemzési és statisztikai feladatai ellátása
céljából jogosult.
(2) A vízjogi engedéllyel rendelkező mezőgazdasági termelő személyes adatát is tartalmazó adatainak egyedi
azonosításra alkalmas módon történő kezelésére és feldolgozására jogosult a Magyar Államkincstár a támogatás
ellenőrzéséhez kötődő jogszabályban meghatározott kötelezettségek ellátása érdekében.
(3) A Közös Agrárpolitika hazai végrehajtása, az Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszer részét képző
Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer naprakészen tartása céljából a földmérési és térinformatikai
államigazgatási szerv, valamint a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv díj-, költség- és
térítésmentesen hozzáférhet a vízügyi igazgatási szervek által kezelt víztest és csatornahálózat térinformatikai
állományához, annak releváns attribútum adataival együtt.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott adatok – az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel – három évig,
a (2) bekezdésben meghatározott adatok a támogatások ellenőrizhetőségének végéig kezelhetőek.
(5) Az (1) bekezdés szerinti, vízhasználathoz és vízilétesítményhez kapcsolódó, személyes adatnak nem minősülő
adat korlátlan ideig kezelhető és nem törölhető. Ezen adathoz való hozzáférés biztosításáról az Egységes
Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer működtetéséért felelős miniszter gondoskodik.
33/F. § A VIZEK rendszer nyilvántartásában kezelt adatokat a Központi Statisztikai Hivatal részére – a hivatalos
statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 28. §-ával összhangban, a statisztikai cél előzetes igazolása alapján és
az ahhoz szükséges mértékben – statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon, térítésmentesen át kell adni
és azok a Központi Statisztikai Hivatal által statisztikai célra felhasználhatóak. Az átvett adatok körét és az adatátvétel
részletszabályait együttműködési megállapodásban kell rögzíteni.”
(2) A Vgtv. a következő VIII/B. Fejezettel egészül ki:

„VIII/B. FEJEZET
A VÍZÜGYI HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSÉNEK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI
33/G. § (1) Az elektronikusan kezdeményezett vízügyi hatósági eljárásoknál az ügyfél elektronikus azonosítását
követően a beadványait – a Kormány rendeletében meghatározott módon elektronikusan hitelesítve – a VIZEK
rendszeren keresztül nyújtja be a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező vízügyi hatóság részére.
(2) A VIZEK rendszer biztosítja a vízügyi hatósági eljárásoknál az ügyfélnek, valamint az eljárás egyéb résztvevőjének
a Kormány rendeletében meghatározott szervekkel az elektronikus kapcsolattartást.
(3) A VIZEK rendszer üzemeltetője az elektronikus kapcsolattartás biztosítása céljából jogosult az elektronikus úton
kapcsolatot tartók – kapcsolattartáshoz szükséges és hozzá érkezett – adatainak kezelésére.
33/H. § A vízügyi hatósági eljárásokban közreműködő, a Kormány rendeletében megjelölt szervek a Kormány
rendeletében meghatározott információkat a VIZEK rendszeren keresztül – a Kormány rendeletében meghatározott
esetekben automatikus információátadás útján – térítésmentesen biztosítják egymás részére.
33/I. § (1) A VIZEK rendszer keretében – a vízhasználó hatósági eljárást megelőző tájékozódásának biztosítása,
valamint a vízjogi engedélyezések gyors és hatékony lefolytatása érdekében, ugyanakkor a vízkészletek hosszú távú
biztosításának céljából – előszűrő felület működik, amelynek részletes működési rendjét a Kormány rendeletben
állapítja meg.
(2) Az előszűrő felület elektronikus azonosítást követően használható.
33/J. § Az ügyfél a hatósági eljárás kezdeményezése előtt, elektronikus azonosítását követően a VIZEK
rendszer keretei között működtetett adatgyűjtő felületre tölti fel a hatósági eljárás lefolytatásához szükséges
dokumentumokat, valamint e rendszeren keresztül szerzi be a VIZEK rendszerhez csatlakozott szervektől a hatósági
eljáráshoz szükséges információkat, a vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatot és a vagyonkezelői nyilatkozatot.
Az adatgyűjtő felület a kérelmező részére tárhelyet biztosít a hatósági és a Kormány rendeletében meghatározott
egyéb eljárásokhoz szükséges dokumentumok számára.”
32. §		
A Vgtv. 44. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A tagok be nem fizetett hozzájárulását az ingatlan fekvése szerint illetékes jegyző hajtja be.”
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33. §		
A Vgtv. 45. § (8a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8a) Felhatalmazást kap a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter
a) a folyók nagyvízi medrére vonatkozó kezelési tervek,
b) az ár- és belvíz által veszélyeztetett területek lehatárolásának, a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi
alapon történő besorolásának, valamint a besorolás felülvizsgálata szabályainak
rendeletben történő megállapítására.”
34. §		
A Vgtv. a következő 45/M. §-sal egészül ki:
„45/M. § E törvénynek a Vgtv.mód2.-vel megállapított 29. § (7) bekezdését a Vgtv.mód2. hatálybalépésekor első
fokon még el nem bírált ügyekben és a megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.”
35. §

(1) A Vgtv.
a)
15/E. § (2) bekezdésében az „Az adózás rendjéről szóló törvény alkalmazásakor” szövegrész helyébe
az „Az adózás rendjéről szóló törvény, valamint az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény alkalmazásakor”
szöveg,
b)
28. § (3) bekezdés e) pontjában a „31. §-t” szövegrész helyébe a „31. § (1) bekezdését” szöveg,
c)
31. § (2) bekezdésben a „Mentes a díjfizetési” szövegrész helyébe a „Mentes az illeték- és díjfizetési” szöveg,
d)
31. § (2) bekezdés b) pontjában a „vízkivételt” szövegrész helyébe a „felszín alatti vízkivételt” szöveg
lép.
(2) Hatályát veszti a Vgtv. 31. § (2) bekezdés b) pontjában az „a 29. § (7) bekezdés b) pontjában meghatározott
időpontig” szövegrész.

5. A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény módosítása
36. §

(1) A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény (a továbbiakban: Bvszt.) 10. §-a a következő
(2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A bv. szervezetben működtetett fegyveres biztonsági őrségnél alkalmazottak a közalkalmazotti jogviszony
mellett munkaviszonyban is állhatnak.”
(2) A Bvszt. 10. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A bv. szervezetben működtetett fegyveres biztonsági őrség a következő tevékenység ellátásában működhet
közre:
a) a bv. szervek területére történő be- és kiléptetés végrehajtása,
b) objektumvédelmi tevékenység,
c) járőrözési tevékenység,
d) területőrzés a bv. szervek határán kívül elhelyezkedő területen a bv. szervek anyagi javainak vagy az ott
tartózkodó fogvatartottak őrzése érdekében,
e) fogvatartotti foglalkoztatás biztosítása a bv. szervek területén belül vagy kívül.”
(3) A Bvszt. 10. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az országos parancsnok vagy a bv. szerv parancsnoka munkabiztonsági okból vagy a feladatellátás rendjének
fenntartása és ellenőrizhetősége érdekében megtilthatja, hogy a közalkalmazott, a kormánytisztviselő, valamint
a munkavállaló munkaidőben meghatározott összeget meghaladó készpénzt vagy – a bankkártya és a Széchenyi
Pihenő Kártya kivételével – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti készpénzhelyettesítő fizetési eszközt magánál tartson, továbbá korlátozhatja a magáncélú telekommunikációs eszközöknek
a munkaidőben történő használatát. A korlátozások a fogvatartottak elhelyezésére szolgáló részlegen vagy
a fogvatartottak foglalkoztatására kijelölt területen munkát végzők esetében, továbbá a bv. szerv területén kívüli
felügyeleti és ellenőrzési feladatokat ellátó személyek esetében vezethetők be.”

37. §		
A Bvszt.
a)
9/A. § (2) bekezdésében a „valamint” szövegrész helyébe a „tankerületi központok, valamint” szöveg,
b)
10. § (1) bekezdésében a „(2)” szövegrész helyébe a „(2) és (2a)” szöveg
lép.
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6. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása
38. §

(1) A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 8. § (1) bekezdés i) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat)
„i) jogszabály rendelkezései szerint ellátja az elektronikus információbiztonsággal kapcsolatos feladatokat,”
(2) Az Nbtv. 8. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat)
„j) jogszabály rendelkezései szerint ellátja a minősített adat védelmével kapcsolatos hatósági feladatokat, valamint
a telephelyi iparbiztonsági hatósági feladatokat.”

39. §		
Az Nbtv. 37. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A miniszter határozata elleni perre a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kizárólagosan illetékes.
A bíróság a határozatot nem változtathatja meg.”
40. §		
Az Nbtv. 52/H. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A Terrorelhárítási és Információs Bűnügyi Elemző Központ a (4) bekezdés b) pontjában meghatározott feladata
ellátása érdekében a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezetének az INTERPOL FIND személyi körözések,
valamint elveszett, eltulajdonított úti okmányok hálózati adatbázis által elérhető nyilvántartásaiban szereplő,
az e törvény alapján kezelhető adatok körébe tartozó személyes adatokat átveheti és kezelheti.”
41. §		
Az Nbtv. „A titkos információgyűjtésre és a leplezett eszközök alkalmazására vonatkozó egyéb szabályok” című
alcíme a következő 62/A. §-sal egészül ki:
„62/A. § Az e törvény hatálya alá nem tartozó titkos információgyűjtés folytatására vagy leplezett eszközök
alkalmazására feljogosított szerv az információs rendszer titkos megfigyelése eszköz alkalmazását kizárólag
a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat által nyújtott szolgáltatás igénybevételével hajtja végre.”
42. §		
Az Nbtv. 71. §-a a következő (4) és (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a nemzetbiztonsági ellenőrzés nemzetbiztonsági kockázatot állapított meg, a nemzetbiztonsági ellenőrzés
alá eső jogviszony csak akkor hozható létre, ha annak létrehozását a (2) vagy (3) bekezdésben meghatározott szerv,
személy vagy testület jóváhagyta.
(4a) Ha a (2) bekezdés szerinti esetben a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszony létrehozását követően
a nemzetbiztonsági ellenőrzés nemzetbiztonsági kockázatot állapít meg,
a) a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszony megszüntetése iránt kell intézkedni akként, hogy a munkáltatói
jogkört gyakorló mérlegeli az érintett személy más, nemzetbiztonsági ellenőrzés alá nem eső munkakörbe,
beosztásba helyezését vagy foglalkoztatási jogviszonyának megszüntetését, vagy
b) a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszony akkor tartható fenn, ha annak fenntartását a (2) vagy
(3) bekezdésben meghatározott szerv, személy vagy testület jóváhagyta.”
43. §		
Az Nbtv. 71/B. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a nemzetbiztonsági ellenőrzés elrendelését követően, a nemzetbiztonsági ellenőrzés befejezését
megelőzően ugyanarra a személyre vonatkozóan más kezdeményező is kezdeményezi a nemzetbiztonsági
ellenőrzés lefolytatását, akkor a későbbi kezdeményezés vonatkozásában a főigazgató az újabb elrendelést
mellőzi. Az elrendelés mellőzéséről, valamint a korábban a kezdeményező részére megküldött írásbeli értesítések
tartalmáról a nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója az újabb kezdeményezőt írásban értesíti. A már megkezdett
nemzetbiztonsági ellenőrzésben ezt követően a későbbi kezdeményező is a kezdeményező jogkörében vesz részt,
ennek tényéről a nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója mindkét kezdeményezőt írásban értesíti.”
44. §		
Az Nbtv. 71/C. §-a a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Ha a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszony létrehozását követően a (8) bekezdés szerinti új
nemzetbiztonsági ellenőrzésről készült biztonsági szakvélemény nemzetbiztonsági kockázatot állapít meg,
a) a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszony megszüntetése iránt kell intézkedni akként, hogy a munkáltatói
jogkört gyakorló mérlegeli az érintett személy más, nemzetbiztonsági ellenőrzés alá nem eső munkakörbe,
beosztásba helyezését vagy foglalkoztatási jogviszonyának megszüntetését, vagy
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b) a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszony akkor tartható fenn, ha annak fenntartását a 71. § (2) vagy
(3) bekezdésében meghatározott szerv, személy vagy testület jóváhagyta.
(10) A (9) bekezdés szerinti esetben a 71. § (5) és (6) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.”
45. §

(1) Az Nbtv. 72/B. § (2) bekezdés e) pontja a következő eg)–ej) alponttal egészül ki:
(Felülvizsgálati eljárás akkor folytatható le, ha
a nemzetbiztonsági ellenőrzés alapjául szolgáló jogviszonyban álló személlyel kapcsolatban a nemzetbiztonsági
ellenőrzés kezdeményezésére jogosult nemzetbiztonsági kockázatra utaló körülményről, az alábbiakról szerez tudomást:)
„eg) az ellenőrzött személy vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója szervezett bűnözői körökkel,
ellenérdekelt titkosszolgálathoz kötődő személlyel való kapcsolattartása,
eh) az ellenőrzött életvitelében, körülményeiben bekövetkező olyan változás, amely alkalmas az ellenőrzött
befolyásolására, zsarolhatóságára,
ei) az ellenőrzött hivatali helyzetével való visszaélése,
ej) az ellenőrzött szélsőséges politikai vagy vallási jellegű szervezetekkel, csoportokkal való kapcsolattartása, ilyen
szervezetekhez, csoportokhoz való tartozása, illetve ezek anyagi jellegű támogatása.”
(2) Az Nbtv. 72/B. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a (2) bekezdés e) pontjában meghatározott nemzetbiztonsági kockázatra utaló körülményről
a nemzetbiztonsági ellenőrzésre hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója szerez tudomást,
arról értesítheti a kezdeményezésre jogosultat.”
(3) Az Nbtv. 72/B. §-a a következő (8) és (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti esetben, ha a nemzetbiztonsági szolgálat a felülvizsgálati eljárás
során nemzetbiztonsági kockázatot állapít meg, a nemzetbiztonsági ellenőrzés alapjául szolgáló jogviszonyt
haladéktalanul meg kell szüntetni, kivéve, ha a 71. § (2) vagy (3) bekezdésében meghatározott személy, szerv vagy
testület a jogviszony létrehozását vagy fenntartását jóváhagyta. A nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszony
megszüntetése érdekében a munkáltatói jogkört gyakorló mérlegelése alapján az érintett személy
a) más, nemzetbiztonsági ellenőrzés alá nem eső munkakörbe, beosztásba helyezése vagy
b) foglalkoztatási jogviszonyának megszüntetése
iránt intézkedik.
(8a) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben, ha a nemzetbiztonsági szolgálat a felülvizsgálati eljárás során
nemzetbiztonsági kockázatot állapít meg, a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá vont személy vonatkozásában
a jelölés szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszony nem hozható létre, kivéve, ha a 71. § (2) vagy
(3) bekezdésében meghatározott személy, szerv vagy testület a jogviszony létrehozását jóváhagyta.”

46. §

(1) Az Nbtv. 72/D. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Ha a Bizottság a panaszt elutasítja és a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy jogviszonyát
a nemzetbiztonsági kockázatot megállapító biztonsági szakvélemény alapján a 71. § (4) bekezdése vagy
a 72/B. § (8) bekezdése alapján szüntették meg, a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy a Bizottság
döntésének kézhezvételétől számított 15 napon belül támadhatja meg a miniszter döntését. A közigazgatási pert
a nemzetbiztonsági kockázatot megállapító biztonsági szakvélemény ellen benyújtott panaszt elbíráló miniszter
ellen kell megindítani. A perre a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kizárólagosan illetékes.”
(2) Az Nbtv. 72/D. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:
„(13) A (10) bekezdés szerinti eljárásban a bíróság a nemzetbiztonsági kockázat megállapítására vonatkozó döntés
megváltoztatására nem jogosult.”

47. §		
Az Nbtv. 74. § i) pontja a következő iw) alponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában
nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy:)
„iw) a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló törvény
(a továbbiakban: Lrtv.) szerinti közigazgatási hatósági eljárásban a hatóságok és a szakhatóságok részéről részt vevő
személy, valamint – az Lrtv. szerinti üzemeltető kezdeményezésére – az európai létfontosságú rendszerelemekre
vonatkozó, Lrtv. szerinti azonosítási eljárásban az üzemeltető által igénybe vett közreműködő személy;”
48. §		
Az Nbtv. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
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49. §		
Az Nbtv.
a)
4. § j) pontjában, 5. § n) pontjában, 6. § q) pontjában és 8. § (1) bekezdés g) pontjában az „a minősített adatot,
az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést
igénylő beszerzések szabályairól szóló kormányrendelet” szövegrész helyébe az „a védelmi és biztonsági célú
beszerzésekről szóló törvény” szöveg,
b)
8/A. § (3) bekezdés h) pontjában a „titkos információgyűjtéseket, illetve az ugyanazon bűncselekmény miatt
párhuzamosan folytatott nyomozásokat” szövegrész helyébe a „titkos információgyűjtéseket, alkalmazott
leplezett eszközöket, illetve az ugyanazon bűncselekmény miatt párhuzamosan folytatott nyomozásokat és
előkészítő eljárásokat” szöveg,
c)
31. § (1) bekezdésében a „nyomozóhatósági jogkört nem gyakorolhatnak” szövegrész helyébe a „nyomozást
és előkészítő eljárást nem folytathatnak” szöveg,
d)
71. § (5) bekezdésében a „(2)–(4)” szövegrész helyébe a „(2)–(4a)” szöveg,
e)
71. § (6) bekezdésében a „(4)” szövegrész helyébe a „(4) vagy (4a)” szöveg,
f)
72/D. § (2) bekezdésében a „71. § (4) bekezdése, illetve a 72/B. § (8) bekezdése” szövegrész helyébe az „a 71. §
(4) vagy (4a) bekezdése, a 71/C. § (9) bekezdése, illetve a 72/B. § (8) vagy (8a) bekezdése” szöveg,
g)
72/D. § (10) bekezdésében a „71. § (4) bekezdése vagy a 72/B. § (8) bekezdése” szövegrész helyébe a „71. § (4)
vagy (4a) bekezdése, a 71/C. § (9) bekezdése vagy a 72/B. § (8) vagy (8a) bekezdése” szöveg,
h)
72/D. § (11) bekezdésében a „bírósági felülvizsgálat kezdeményezésének” szövegrész helyébe a „közigazgatási
per megindításának” szöveg,
i)
72/D. § (12) bekezdésében a „polgári perrendtartás közigazgatási perekre vonatkozó” szövegrész helyébe
a „közigazgatási perrendtartás” szöveg
lép.
50. §		
Hatályát veszti az Nbtv.
a)
72/B. § (2) bekezdés e) pontjában a „nemzetbiztonsági kockázatra utaló körülményről,” szövegrész,
b)
72/B. § (4) bekezdés b) pontjában az „és e)” szövegrész,
c)
72/D. § (12) bekezdésében a „ , soron kívül” szövegrész.

7. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló
1996. évi XX. törvény módosítása
51. §

(1) A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi
XX. törvény (a továbbiakban: Szaztv.) 21. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szerv az újszülött családi és utónevét,
születési helyét és idejét, anyja nevét, állampolgárságát, valamint lakcímét közli a kincstárral a TAJ-szám képzésével
és nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából.”
(2) A Szaztv. 21. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) Az újszülött részére az egészségbiztosítási szerv a kincstár adatátadása alapján a TAJ-számot tartalmazó
hatósági igazolványt hivatalból adja ki.”

52. §		
A Szaztv. 23. §-a a következő q) ponttal egészül ki:
(A TAJ számot a következő szervek az alábbiakban meghatározott célból kezelhetik:)
„q) a kincstár a TAJ-szám képzésével és nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából.”
53. §		
A Szaztv. 24. § k) pontja bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(A TAJ szám továbbítására jogosultak:)
„k) a kincstár a 20. § (2) bekezdés g) pontjában, valamint a 21. § (7a) bekezdésben meghatározott feladatai
teljesítéséhez;”
54. §

(1) A Szaztv. 37. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve – kapcsolati kód alkalmazásával – köteles rendszeres adatszolgáltatást
teljesíteni:)
„d) a kincstárnak a TAJ szám nyilvántartásában szereplő polgár családi és utónevének, születési nevének, anyja
nevének, születési helyének és időpontjának, családi állapotának, lakóhelyének, tartózkodási helyének változásáról,
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az érintett elhalálozásáról, a külföldön történő letelepedésről, továbbá az Nytv. hatálya alá tartozó újszülöttek
nyilvántartásában szereplő adatairól;”
(2) A Szaztv. 37. §-a a következő (1g) bekezdéssel egészül ki:
„(1g) A személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve – kapcsolati kód alkalmazásával – az egészségügyi dolgozók
alap- és működési nyilvántartását vezető egészségügyi államigazgatási szervnek az erre irányuló igénye esetén
rendszeres adatátadást teljesít az egészségügyi dolgozók alap- és működési nyilvántartását vezető egészségügyi
államigazgatási szerv részére az egészségügyi dolgozók alap- és működési nyilvántartásában szereplő
egészségügyi dolgozó természetes személyazonosító adatainak, lakóhelyének és tartózkodási helyének, valamint
állampolgárságának a változásáról, továbbá az egészségügyi dolgozó elhalálozásának tényéről és időpontjáról.”
55. §		
A Szaztv. 37. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve – személyi azonosító alkalmazásával – rendszeres adatszolgáltatást
teljesít:)
„d) a közúti közlekedési nyilvántartó szervnek a központi közúti közlekedési nyilvántartás hatálya alá tartozó polgár
családi és utónevének, születési nevének, anyja nevének, születési helyének és időpontjának, állampolgárságának,
lakóhelyének, tartózkodási helyének változásáról, az érintett elhalálozásáról;”
56. §		
A Szaztv. 37. § (3) bekezdésében a „központi ügyfél-regisztrációs szerv” szövegrész helyébe a „központi
ügyfél-regisztrációs szerv, valamint a (2) bekezdés d) pontja szerinti közúti közlekedési nyilvántartás
járműnyilvántartását vezető szerv” szöveg lép.
57. §		
A Szaztv. 21. § (1) bekezdésében és 22. §-ában az „az egészségbiztosítási szerv” szövegrész helyébe az „a kincstár”
szöveg lép.
58. §		
Hatályát veszti a Szaztv.
a)
37. § (1) bekezdés b) pontjában a „ , továbbá az Nytv. hatálya alá tartozó újszülöttek nyilvántartásában
szereplő adatairól” szövegrész,
b)
37. § (1e) bekezdése.

8. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
módosítása
59. §

(1) A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.)
46/A. §-a a következő (1a)–(1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter rendeletében meghatározott egyéb feltételeknek történő
megfelelés érdekében a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve tűzvédelmi szakértői vizsgát és
tanfolyamot szervez. A szakértői vizsgára és az ismétlő vizsgára történő jelentkezés kapcsán – a vizsga lefolytatása
és a szakértőkre vonatkozó nyilvántartás vezetése érdekében – a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve
kezeli a tűzvédelmi szakértői vizsgára vagy ismétlő vizsgára jelentkező vizsgázó
a) természetes személyazonosító adatait,
b) lakcímét,
c) elérhetőségét,
d) iskolai végzettségét, az oktatási intézmény pontos megjelölését,
e) diplomájának (oklevelének, bizonyítványának) számát és keltét,
f ) tűzvédelmi szakképesítésének (oklevelének, bizonyítványának) számát és keltét,
g) foglalkozását, munkakörét,
h) igazolását a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter rendeletében meghatározott feltételek
teljesüléséről,
i) által folytatni kívánt tűzvédelmi szakterület megnevezését,
j) a tűzvédelmi szakértői tevékenység folytatásához meghatározott képesítését igazoló okirat hiteles másolatát
(honosított okirat esetében a magyar nyelvű fordítás hiteles másolatát).
(1b) Az (1a) bekezdés szerinti személyes adatok – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – más szerv vagy
személy részére nem továbbíthatók és azokat a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve
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(2)

(3)

(4)

(5)

a) sikeres tűzvédelmi szakértői vizsga esetén a szakértői bizonyítvány érvényességi idejének lejártát követő hat
hónapig,
b) sikertelen tűzvédelmi szakértői vizsga esetén a vizsga időpontját követő hat hónapig
kezeli.
(1c) Az (1a) bekezdés szerinti, személyes adatnak nem minősülő adat korlátlan ideig kezelhető és nem törölhető.”
A Ttv. 46/A. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A tűzvédelmi hatóság által a szakértőkről vezetett nyilvántartás – a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és
folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott adatokon túl – tartalmazza)
„c) a szakértői bizonyítvány számát, a kiadás időpontját, valamint”
A Ttv. 46/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A tűzvédelmi hatóság a nyilvántartásba vételről a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg igazolást állít ki.
Az igazolás tartalmazza a szakértő természetes személyazonosító adatait, a tűzvédelmi szakterület megnevezését,
a szakértői bizonyítvány számát, érvényességi idejét és kiadásának időpontját.”
A Ttv. 46/A. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve az (1) bekezdésben meghatározott feltételek meglétét
a vizsgára jelentkezéskor és a nyilvántartásba vételt követően ellenőrizheti, ennek körében a vizsgára jelentkezőtől
és a feltételekre vonatkozó adatokat kezelő szervektől adatot igényelhet.”
A Ttv.
a)
19. § (3) bekezdés b) pontjában az „1000 m2-t,” szövegrész helyébe az „1000 m2-t, vagy” szöveg,
b)
24/A. § g) pontjában a „folyamatosan” szövegrész helyébe az „a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi
szerve útján folyamatosan” szöveg,
c)
36. § (3) bekezdésében a „területi szerve” szövegrész helyébe a „központi, területi szerve” szöveg
lép.

60. §		
Hatályát veszti a Ttv. 19. § (3) bekezdés c) pontja.

9. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló
1997. évi CLIX. törvény módosítása
61. §		
A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény
(a továbbiakban: Fbtv.) 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a kötelezett vagy a fegyveres biztonsági őrséget működtető szervezet a (3) bekezdés szerinti határozatban
foglaltaknak
a) a (3) bekezdés a) és b) pontjában foglalt esetben tizenöt napon belül,
b) a (3) bekezdés c) pontjában foglalt esetben 24 órán belül
nem tesz eleget, a fegyveres biztonsági őrség működése szerint illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság
ötszázezertől kétmillió forintig terjedő összegű közigazgatási bírságot szabhat ki.”
62. §		
Az Fbtv. 4. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Ha a kötelezett vagy a fegyveres biztonsági őrséget működtető szervezet a közigazgatási bírság ismételt
kiszabását követően sem teljesíti a (3) bekezdés szerinti határozatban foglaltakat, a fegyveres biztonsági őrzést
– a kötelezett vagy a fegyveres biztonsági őrséget működtető szervezet költségére – a rendőrség hajtja végre.”
63. §

(1) Az Fbtv. 10. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A fegyveres biztonsági őr szolgálatának jogszerű teljesítése során jogosult és köteles:)
„b) az intézkedésének tettlegesen ellenszegülő, valamint bűncselekmény vagy tulajdon elleni szabálysértés
elkövetésén tetten ért személyt a rendőrség megérkezéséig visszatartani;”
(2) Az Fbtv. 10. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) A büntetés-végrehajtási szervezetnél az 1. § (6) bekezdése alapján működő fegyveres biztonsági őrség tagja
az (1) bekezdés vonatkozásában a tetten ért személyt a rendőrség vagy a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos
állományú tagjának megérkezéséig jogosult és köteles visszatartani.”
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10. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosítása
64. §		
A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény (a továbbiakban: Utv.) 24. § (1) bekezdés b) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(Az adatkezelő szerv az útiokmány-nyilvántartásban a következő adatokat kezeli:)
„b) az állampolgár arcképmását és saját kezű aláírását, ha 12. életévét betöltötte, valamint nem írásképtelen vagy
írástudatlan, továbbá a 32/A. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén az érintett
azonosítását valamely fizikai tulajdonságának rögzítésével lehetővé tevő módon előállított személyes adatát,”
65. §		
Az Utv. 26. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az útlevélhatóság, valamint a konzuli szolgálat közigazgatási hatósági jogkört gyakorló konzuli tisztviselője a kérelmező
személyi és lakcímadatai azonosításához, illetve utazási jogosultsága megállapításához adatokat vehet át)
„c) közvetlenül vagy az adatkezelő szerv útján a bűnügyi nyilvántartásból, a rendőrség központi személy-,
tárgy- és gépjármű-körözési nyilvántartó rendszeréből és a büntetés-végrehajtás központi nyilvántartásából,
az állampolgársági ügyekben eljáró szervtől és a menekültügyi hatóságtól.”

11. A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény módosítása
66. §

(1) A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Kftv.) 7. §-a a következő (5a) bekezdéssel
egészül ki:
„(5a) A felügyelet jogszabályban meghatározottak szerint együttműködik a Kormány által kijelölt központi
tárhelyszolgáltatóval. A (3) bekezdésben meghatározott felvételt – amennyiben annak műszaki és technikai
feltételei adottak – a felügyelet a Kormány által kijelölt központi tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen rögzíti.”
(2) A Kftv. 7. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A (3) bekezdésben meghatározott felvétel
a) a terrorcselekmények vagy más bűncselekmények megelőzése, felderítése és megszakítása céljából,
b) a nemzetbiztonsági védelmi és elhárítási, információszerzési, továbbá nemzetbiztonsági, iparbiztonsági, belső
biztonsági és bűnmegelőzési ellenőrzési feladatok ellátása céljából,
c) a katasztrófavédelmi, tűzvédelmi hatósági feladatok ellátása céljából, illetve
d) körözött személy vagy tárgy azonosítása érdekében
is felhasználható.”

67. §		
A Kftv. 7/A. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A rögzített felvételt a felügyelő a rendőrség, a nemzetbiztonsági szolgálat, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv
részére megkeresésük esetén továbbítja a 7. § (6a) bekezdésében meghatározott célból.”
68. §		
A Kftv.
a)
7. § (7) bekezdés b) pontjában a „nyolc nap” szövegrész helyébe „harminc nap” szöveg,
b)
29. § a) pontjában a „miniszter arra” szövegrész helyébe a „közterület-felügyelet szabályozásáért felelős
miniszter arra” szöveg,
c)
29. § b) pont nyitó szövegrészében a „miniszter” szövegrész helyébe a „közterület-felügyelet szabályozásáért
felelős miniszter” szöveg
lép.

12. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény módosítása
69. §		
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.) 6/B. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) A bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtók haladéktalanul bejelentik a Kormány által rendeletben kijelölt
eseménykezelő központ (a továbbiakban: eseménykezelő központ) részére a külön kormányrendeletben
meghatározott biztonsági eseményeket.”
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70. §		
Az Ekertv.-ben az „Együttműködés a kormányzati eseménykezelő központtal” című alcím helyébe a következő alcím
lép:

„Együttműködés a biztonsági eseménykezelésben
15/B. § (1) A szolgáltató az elektronikus információs rendszereket érintő biztonsági események megelőzésével,
kezelésével összefüggő tevékenység vonatkozásában köteles együttműködni az állami és önkormányzati
szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 19. § (1) bekezdés szerinti eseménykezelő
központtal.
(2) A közvetítő szolgáltató a konkrét biztonsági esemény kezelése, kivizsgálása céljából az eseménykezelő központ
egyedi kérelme alapján köteles az általa kezelt és rendelkezésére álló adatokat az eseménykezelő központ részére
átadni.
(3) A közvetítő szolgáltatónak a biztonsági események kezelésével és kivizsgálásával kapcsolatos feladatait
a Kormány rendeletben határozza meg.
(4) A 6/B. § (3) bekezdés szerinti hatóság kormányrendeletben meghatározott mértékű bírságot szabhat ki, ha
a közvetítő szolgáltató nem teljesíti a (3) bekezdés szerinti feladatait.”
71. §		
Az Ekertv. 17. § (1a) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„g) rendeletben határozza meg a közvetítő szolgáltatónak a biztonsági események kezelésével és kivizsgálásával
kapcsolatos feladatait, valamint a 15/B. § (4) bekezdése szerint kiszabható bírság mértékét, a bírság
megállapításának szempontrendszerét és a bírság megfizetése módjának részletszabályait.”

13. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosítása
72. §		
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 156. § (17) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(17) Az elektronikus hírközlési szolgáltató az ismeretlen helyen tartózkodó személy hollétének megállapítása
– ennek keretében kapcsolatrendszerének, feltételezhető tartózkodási helyének megismerése – céljából
a körözési eljárást lefolytató szerv megkeresésére köteles megállapítani és részére továbbítani a felhasználóval és
az előfizetővel kapcsolatos hívásforgalmi, helymeghatározási és előfizetői adatokat.”

14. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi
CXXXIII. törvény módosítása
73. §		
A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény
(a továbbiakban: Szvmt.) a következő 31/A. §-sal egészül ki:
„31/A. § (1) A pénzügyi szolgáltatást, kiegészítő pénzügyi szolgáltatást folytatók létesítményének védelme céljából
a létesítményen kívül – a 26. § (2) bekezdésnek megfelelően – rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt
a vagyonőr – amennyiben annak műszaki és technikai feltételei adottak – a Kormány által kijelölt központi
tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen rögzíti.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt rögzítő vagyonőr jogszabályban
meghatározottak szerint együttműködik a Kormány által kijelölt központi tárhelyszolgáltatóval.
(3) Az (1) bekezdés szerinti kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt felhasználás hiányában a rögzítéstől számított
harminc nap elteltével meg kell semmisíteni, illetve törölni kell.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvétel
a) a terrorcselekmények vagy más bűncselekmények megelőzése, felderítése és megszakítása céljából,
b) a nemzetbiztonsági védelmi és elhárítási, információszerzési, továbbá nemzetbiztonsági, iparbiztonsági, belső
biztonsági és bűnmegelőzési ellenőrzési feladatok ellátása céljából,
c) a katasztrófavédelmi, tűzvédelmi hatósági feladatok ellátása céljából,
d) körözött személy vagy tárgy azonosítása érdekében
is felhasználható.
(5) Felhasználásnak minősül, ha az (1) bekezdésben meghatározott kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt
a vagyonőr a rendőrség, a nemzetbiztonsági szolgálat, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv részére megkeresésük
esetén továbbítja a (4) bekezdésben meghatározott célból.”
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15. A szabálysértési jogsegélyről szóló 2007. évi XXXVI. törvény módosítása
74. §		
A szabálysértési jogsegélyről szóló 2007. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjstv.) 8. § (2) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha külföldi hatóság a megkeresését az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló
2012. évi CLXXX. törvény 12. számú mellékletében meghatározott olyan cselekmény tekintetében terjesztette
elő, amely az államának joga szerint szabálysértés, a központi hatóság az (1) bekezdés megfelelő alkalmazásával
jár el, ha a cselekmény a magyar jog szerint sem szabálysértés, sem közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési
szabályszegés megállapítására nem alkalmas, illetve a végrehajtásra átadott cselekmények tekintetében csak
részben képez szabálysértést vagy közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési jogsértést, amennyiben az átadott
pénzbírság nem osztható meg.”
75. §		
Az Szjstv. 12. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az eljárási jogsegély akkor is végrehajtható és a végrehajtását a központi hatóság átveszi, ha a határozat
alapjául szolgáló cselekmény a magyar jogszabályok szerint a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési
szabályszegésnek minősül.”
76. §		
Az Szjstv. 19. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a szabálysértési ügyben eljáró külföldi hatóság, amely előtt olyan cselekmény miatt van eljárás
folyamatban, amelynek az elkövetéséhez gépjárművet használtak és megkeresésében a gépjármű rendszámának
és gyártmányának megküldésével annak a személynek a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvény szerinti
járműnyilvántartásban rögzített adatait kéri, aki a cselekmény elkövetésekor a gépjármű üzembentartója volt, a 3. §
(4) bekezdés a) pontja szerinti központi hatóság közvetlenül informatikai alkalmazás igénybevételével jogosult
az adatokat átvenni a közúti közlekedési nyilvántartó szervtől, vagy a megkeresést válaszadás céljából továbbítja
a közúti közlekedési nyilvántartó szervnek.
(2) A közúti közlekedési nyilvántartó szerv a gépjármű üzembentartójának a közúti közlekedési nyilvántartásról
szóló törvény szerinti járműnyilvántartásban rögzített – a megkeresésben megjelölt – adatait a megkeresés
hozzá való megérkezésétől számított tizenöt napon belül megküldi a központi hatóságnak. A központi hatóság
a megküldött vagy a közvetlenül átvett adatokat továbbítja a megkeresést előterjesztő külföldi hatósághoz.”
77. §		
Az Szjstv. 27. § (1c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1c) Az (1a) és (1b) bekezdés esetén a pénzbírságot kiszabó külföldi határozatot a szabálysértési pénzbírságra
vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával kell végrehajtani azzal, hogy a bírság kizárólag adók módjára
hajtható be, közérdekű munkával történő teljesítésének, valamint elzárásra történő átváltoztatásnak nincs helye.
A sértetteket segítő szervezeteknek vagy közjavára fizetendő jóvátételt a szabálysértési költségre vonatkozó
szabályok megfelelő alkalmazásával kell végrehajtani.”
78. §		
Az Szjstv. 28. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A külföldi ítélet vagy határozat végrehajtása felfüggeszthető, ha a központi hatóság a külföldi határozat
átvételére indult eljárásban olyan körülményt észlel, mely a végrehajtást akadályozza. A felfüggesztés a felmerült
körülmény tisztázásáig, de legfeljebb 3 hónapig tarthat.
(4) A külföldi ítélet vagy határozat végrehajtásának felfüggesztése esetén a központi hatóság a felfüggesztéssel
párhuzamosan intézkedik az akadályként felmerült körülmény tisztázása érdekében.”
79. §		
Az Szjstv. 30. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha a kibocsátó állam a pénzbírság közérdekű munkára vagy elzárásra történő átváltoztatásához hozzájárult
és annak tartamát meghatározta, az átváltoztatott pénzbírság tartamát a kibocsátó állam által meghatározott
tartamban kell meghatározni.”
80. §		
Az Szjstv.
a)
19. § (3) bekezdésében a „a 3. § (4) bekezdés c) pontja” szövegrész helyébe a „a 3. § (4) bekezdés d) pontja”
szöveg,
b)
19. § (4) bekezdésében a „a 3.§ (4) bekezdés c) pontja” szövegrész helyébe a „a 3. § (4) bekezdés d) pontja”
szöveg,
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c)
d)
e)
f)

22. §-ában a „az eljárás alá vont személyt” szövegrész helyébe a „a tanút, a szakértőt vagy az eljárás alá vont
személyt” szöveg,
26. § (3) bekezdésében a „a 3. § (4) bekezdés c) pontja” szövegrész helyébe a „a 3. § (4) bekezdés d) pontja”
szöveg,
26. § (4) bekezdésében a „a 3. § (4) bekezdés c) pontja” szövegrész helyébe a „a 3. § (4) bekezdés d) pontja”
szöveg,
27. § (1b) bekezdés c) pontjában a „sértett vagy köz javára” szövegrész helyébe a „sértett, sértettet segítő
szervezet vagy köz javára” szöveg

lép.”

16. A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény módosítása
81. §		
A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Nemzeti Biztonsági Felügyelet feladata a minősített adat védelmének hatósági felügyelete, a minősített
adatok kezelésének hatósági engedélyezése és felügyelete, valamint a telephelyi iparbiztonsági hatósági feladatok
ellátása. A Nemzeti Biztonsági Felügyelet a minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért felelős miniszter
irányítása alatt álló Nemzetbiztonsági Szakszolgálat keretében működő, önálló feladattal és hatósági jogkörrel
rendelkező szerv, amely hatósági tevékenysége során minden más szervtől független és a feladatkörébe tartozó
hatósági ügyek tekintetében nem utasítható.”

17. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosítása
82. §		
A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló
2011. évi CVI. törvény 1. §-a a következő (2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2c) A hatósági szerződés megszűnése esetén a közfoglalkoztatási jogviszony megszűnik.”

18. A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény módosítása
83. §		
A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény (a továbbiakban: Pőtv.) 9. §
(1) bekezdése a következő a) ponttal egészül ki:
[Az Országos Polgárőr Szövetség közigazgatási hatósági feladatként]
„a) kiadja a polgárőr tevékenység végzésére jogosító igazolványt (a továbbiakban: polgárőr igazolvány), amely
igazgatási szolgáltatási díjmentes,”
84. §		
A Pőtv. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A polgárőr a 3. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott alap- és kiegészítő feladatokat kizárólag polgárőr
igazolvány birtokában láthatja el. Az Országos Polgárőr Szövetség a polgárőr és az ifjú polgárőr igazolványt
az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény szerinti
kártyakibocsátóként adja ki. Az Országos Polgárőr Szövetség által kibocsátott polgárőr igazolvány és ifjú polgárőr
igazolvány a szervezethez való tartozás közhiteles igazolására szolgáló okmány, amely megfelel a törvény
felhatalmazása alapján kiadott, jogszabályban meghatározott műszaki, technológiai és biztonsági előírásoknak.
A polgárőr és az ifjú polgárőr igazolvány formátumát a rendészetért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.”
85. §		
A Pőtv. 12. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A polgárőr szervezetnél nem lehet vezető tisztségviselő,
a) aki büntetőeljárás hatálya alatt áll, vagy
b) akivel szemben a (4b) bekezdésben meghatározott mentesítés időtartama még nem telt el.
(4b) Az a büntetett előéletű személy, akivel szemben
a) szándékos bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztést szabtak ki,
aa) öt évet el nem érő szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított öt évig,
ab) ötévi vagy azt meghaladó szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított nyolc évig,
b) szándékos bűncselekmény miatt közérdekű munkát vagy pénzbüntetést szabtak ki, a mentesítés beálltáig,
c) szándékos bűncselekmény miatt végrehajtásában felfüggesztett
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ca) szabadságvesztést szabtak ki, a mentesítés beálltától számított négy évig,
cb) pénzbüntetést szabtak ki, a mentesítés beálltától számított egy évig
nem lehet polgárőr szervezetnél vezető tisztségviselő.”

19. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása
86. §		
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. § (3a) és (3b) bekezdése helyébe
a következő rendelkezések lépnek:
„(3a) Ha a (3) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem kerül sor a közös önkormányzati hivatal
létrehozására vagy ahhoz valamely település nem csatlakozik, akkor a kormányhivatal vezetője a határidő
lejártát követő második hónap első napjával döntésével kijelöli a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó
településeket és egyúttal pótolja a közös önkormányzati hivatalról szóló megállapodást. A kormányhivatal vezetője
a kijelölő döntés és az önkormányzati hivatalról szóló megállapodás pótlását megelőzően – legalább tizenöt
napos véleményezési határidő biztosítása mellett – kikéri az érintett települési önkormányzatok véleményét
a kormányhivatal vezetőjének döntése alapján létrejövő közös önkormányzati hivatalhoz tartozó településekkel és
a pótolandó közös önkormányzati hivatalról szóló megállapodás tartalmával összefüggésben. A kormányhivatal
vezetője a megállapodás létrehozásáról szóló döntésében az e §-ban foglaltakra figyelemmel rendelkezik a közös
önkormányzati hivatal székhelytelepüléséről, a közös önkormányzati hivatal létszámáról és a közös önkormányzati
hivatal ügyfélfogadási rendjéről. Ha a döntés eltér a települési önkormányzatok véleményétől, a kormányhivatal
vezetője az eltérés okát a döntésének indokolásában külön részletezi. A megállapodás pótlása esetén is teljesülnie
kell az (1)–(2a) bekezdésben meghatározott feltételeknek.
(3b) A kormányhivatal vezetőjének (3a) bekezdésben meghatározott döntését az érintett önkormányzat képviselőtestülete közigazgatási perben megtámadhatja.”

20. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény módosítása
87. §

(1) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi
II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 23. § (1) bekezdése a következő e) és f ) ponttal egészül ki:
[Ha az eljárás alá vont személyt – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – a szabálysértés elkövetésének időpontját
megelőző hat hónapon belül]
„e) szabálysértési elzárással büntethető és pénzbírsággal sújtható szabálysértés elkövetése miatt jogerősen
felelősségre vonták, az újabb szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértés miatt hetvenöt napig terjedő
szabálysértési elzárás büntetés szabható ki;
f ) szabálysértési elzárással büntethető és pénzbírsággal sújtható szabálysértés elkövetése miatt jogerősen
felelősségre vonták, az újabb pénzbírsággal büntethető szabálysértés miatt hatvan napig terjedő szabálysértési
elzárás büntetés szabható ki.”
(2) A Szabs. tv. 23. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a kormányrendeletben meghatározott kötelező mértékű pénzbírsággal sújtandó, a XXVII. és
a XXVIII. Fejezetben meghatározott szabálysértés elkövetése miatt eljárás alá vont személyt az elkövetés időpontját
megelőző hat hónapon belül a XXVII. és a XXVIII. Fejezetben meghatározott szabálysértés miatt jogerősen
felelősségre vonták, akkor a 11. § (1) bekezdésben meghatározott bírságmaximum figyelembe vételével
a) a második, kötelező mértékű pénzbírsággal sújtandó szabálysértés elkövetése esetén az ahhoz rendelt kötelező
mértékű pénzbírság kétszeresét kell kiszabni,
b) a legalább harmadik, kötelező mértékű pénzbírsággal sújtandó szabálysértés elkövetése esetén az ahhoz rendelt
kötelező mértékű pénzbírság háromszorosát kell kiszabni.”

88. §		
A Szabs. tv. 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a szándékosság és a gondatlanság,
b) a kísérlet,
c) a társtettes és a közvetett tettes,
d) a felbujtó és a bűnsegéd,
e) a hozzátartozó,
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f ) a csoportos elkövetés,
g) a nagy nyilvánosság fogalmára,
h) a büntethetőséget kizáró vagy korlátozó okokra,
i) a magánindítványra,
j) a folytatólagosság fogalmára, valamint
k) a Büntető Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Btk.) 370. § szerinti Lopás, Btk. 371. § szerinti Rongálás,
Btk. 372. § szerinti Sikkasztás, Btk. 373. § szerinti Csalás, Btk. 376. § szerinti Hűtlen kezelés, Btk. 378. § szerinti
Jogtalan elsajátítás és a Btk. 379. § szerinti Orgazdaság tényállásoknak megfelelő szabálysértési tényállásokra
a Btk. által – az a)–d) és h)–j) pont esetén az általános részben, az e)–g) pont esetén a záró részben, valamint
a k) pont esetén a különös részi tényállásokban – meghatározottakat a szabálysértések tekintetében is alkalmazni
kell.”
89. §		
A Szabs. tv. 45. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„45. § Ha a szabálysértési hatóságnak vagy a bíróságnak az ügyben nincs hatásköre vagy illetékessége, az ügyet
– a szabálysértési hatóság határozattal, a bíróság végzéssel – haladéktalanul átteszi a hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező hatósághoz vagy bírósághoz. A 23. § (1) bekezdés b) és d) pontja esetén a döntésre hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező bírósághoz történő áttételre a tényállás tisztázását követően kerülhet sor. Az áttételt
elrendelő döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.”
90. §		
A Szabs. tv. 53. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az eljárás alá vont személy érdekében a szabálysértési eljárás bármely szakaszában törvényes képviselője vagy
az általa, törvényes képviselője vagy nagykorú hozzátartozója által írásban meghatalmazott nagykorú személy
(a továbbiakban együtt: az eljárás alá vont személy képviselője) járhat el.”
91. §

(1) A Szabs. tv. 56. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A bíróság, valamint a szabálysértési hatóság az ismeretlen helyen tartózkodó eljárás alá vont személy vagy tanú
lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének felkutatása érdekében adatot igényel
a) a polgárok személyi, lakcím és értesítési cím adatait tartalmazó nyilvántartásból,
b) a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 28. §-a alapján vezetett nyilvántartásból.”
(2) A Szabs. tv. 56. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha az adatigénylés nem vezetett az eljárás alá vont személy vagy tanú feltalálásához, a bíróság, a szabálysértési
hatóság az eljárás alá vont személy vagy tanú utolsó ismert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes
rendőri szerv közreműködését kéri. A megkeresett rendőri szerv jogosult felvilágosítást kérni az eljárás alá vont
személy vagy tanú hollétéről az utolsó ismert lakóhelyén vagy tartózkodási helyén. Amennyiben a megkeresett
rendőri szervnek hivatalból tudomása van a keresett személy lakó-, tartózkodási helyéről, azt közli a megkereső
szervvel.”

92. §		
A Szabs. tv. 99. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Ha a kormányrendeletben meghatározott kötelező mértékű helyszíni bírsággal sújtandó, a XXVII. és a XXVIII.
Fejezetben meghatározott szabálysértés elkövetése miatt eljárás alá vont személyt az elkövetés időpontját
megelőző hat hónapon belül a XXVII. és a XXVIII. Fejezetben meghatározott szabálysértés miatt helyszíni bírsággal
sújtották, akkor a (2) bekezdés szerinti, a hat hónapon belül újabb szabálysértés elkövetése esetén meghatározott
bírságmaximum figyelembevételével
a) a második, kötelező mértékű helyszíni bírsággal sújtandó szabálysértés elkövetése esetén az ahhoz rendelt
kötelező mértékű helyszíni bírság kétszeresét kell kiszabni,
b) a harmadik, illetve az azt követő, kötelező mértékű helyszíni bírsággal sújtandó szabálysértés elkövetése az ahhoz
rendelt kötelező mértékű helyszíni bírság háromszorosát kell kiszabni.”
93. §		
A Szabs. tv. 110. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A bíróság tárgyalást tart, ha a kifogásban a jogosult kifejezetten kérte az ügy tárgyaláson történő elbírálását,
vagy ha a bíróság tárgyalás tartását szükségesnek tartja. A bíróság nem köteles tárgyalást tartani, ha az iratok
alapján azt állapítja meg, hogy a kifogás alapos és a bíróság döntése a kérelemben foglaltakkal megegyezik, vagy
azt az elkövető javára meghaladja.”
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94. §		
A Szabs. tv. XVII. Fejezete a következő 96/B. alcímmel egészül ki:

„96/B. Telekommunikációs eszköz útján történő meghallgatás
126/B. § (1) A bíróság hivatalból vagy az eljárási cselekményen jelenlétre kötelezett vagy jogosult személy
által előterjesztett indítványra – a technikai feltételek rendelkezésre állása esetén – elrendelheti az elkövető
telekommunikációs eszköz útján történő meghallgatását.
(2) A bíróság az előkészítő eljárást lefolytató rendőri szerv útján haladéktalanul közli a telekommunikációs eszköz
használatával kapcsolatos döntését.
(3) A telekommunikációs eszköz használata iránti indítvány elutasítása, valamint a telekommunikációs eszköz
használatának elrendelése ellen nincs helye jogorvoslatnak.
(4) Telekommunikációs eszköz használata esetén a bírósági tárgyalás kitűzött, illetve az előkészítő eljárást lefolytató
rendőri szerv által megjelölt helyszín (a továbbiakban: elkülönített helyszín) között az összeköttetés közvetlenségét
és kölcsönösségét kép- és hangfelvétel továbbítása biztosítja.
(5) Ha a bíróság a 63. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján elrendelte a tanú adatainak zártan kezelését,
a telekommunikációs eszköz használata útján történő meghallgatáson az elkövető csak akkor lehet jelen, ha ehhez
a tanú hozzájárul. Az így kizárt elkövető a telekommunikációs eszköz használata útján történő meghallgatást
követően, a meghallgatás során távollétében történteket megismerheti.
(6) Telekommunikációs eszköz használata esetén az elkülönített helyszínen kizárólag a következő személyek
lehetnek jelen:
a) az elkövető, akinek a jelenlétét a telekommunikációs eszköz útján biztosítják,
b) az a) pontban meghatározott személy jogi képviselője, törvényes képviselője vagy képviselője,
c) a rendőrség képviselője,
d) az elkövető őrzését ellátó személy,
e) a szakértő,
f ) a tolmács,
g) a telekommunikációs eszköz működését biztosító személyzet.
(7) A telekommunikációs eszköz útján történt meghallgatásról készült jegyzőkönyvben – a 91. §-ra vonatkozó
rendelkezések megfelelő alkalmazásával – rögzíteni kell:
a) a telekommunikációs eszköz használatának tényét és módját,
b) annak a személynek a megjelölését, akinek a jelenlétét telekommunikációs eszköz útján biztosítják,
c) az elkülönített helyszín címét,
d) az elkülönített helyszínen tartózkodó egyéb személyek nevét és azt, hogy az eljárási cselekményen milyen
minőségben vannak jelen.
(8) Telekommunikációs eszköz használata esetén a felvételt rögzíteni kell.”
95. §		
A Szabs. tv. 141. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az eljárás alá vont személy a pénzbírság, a szabálysértési költség, a rendbírság, valamint az okozott kár
összegét
a) ha annak feltételei adottak, erre a célra a hatóság által rendszeresített elektronikus eszközön teljesítve,
készpénz-kímélő fizetési mód alkalmazásával is teljesítheti, illetve
b) a részére átadott csekkszelvényen vagy banki átutalással az összegnek az e törvényben meghatározott határidőn
belül történő megfizetésével, átutalásával – a döntés számára való hivatkozással – is teljesítheti.”
96. §		
A Szabs. tv. 152. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szabálysértési nyilvántartások
a) a gépjárművezető távollétében alkalmazott intézkedések nyilvántartása,
b) a szabálysértést elkövetettek és a helyszíni bírságoltak nyilvántartása,
c) a szabálysértési eljárás hatálya alatt állók nyilvántartása,
d) a helyszíni intézkedés alá vontak nyilvántartása.”
97. §		
A Szabs. tv. a következő 113/A. alcímmel egészül ki:

„113/A. A gépjárművezető távollétében alkalmazott intézkedések nyilvántartása
152/A. § (1) A gépjárművezető távollétében alkalmazott intézkedések nyilvántartásában annak a gépjárműnek
az egyedi azonosító adatát kell nyilvántartani, amelynek üzembentartójával szemben a helyszíni bírság kiszabására
jogosult szerv vagy személy a gépjárművezető távollétében helyszíni bírságot szabott ki, vagy feljelentést tett.
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(2) A gépjárművezető távollétében alkalmazott intézkedések nyilvántartása tartalmazza
a) a helyszíni bírság kiszabására jogosult szerv vagy személy által megállapított szabálysértés
aa) megnevezését,
ab) elkövetésének helyét,
ac) elkövetésének idejét,
ad) bizonyítékául szolgáló képfelvételt, valamint
b) a gépjárművezető távollétében kiszabott helyszíni bírság kiszabása esetén
ba) a helyszíni bírság kiszabására jogosult megnevezését,
bb) a döntés számát és keltét,
bc) a helyszíni bírság összegét,
c) feljelentés esetén
ca) az intézkedésre jogosult megnevezését,
cb) az alkalmazott helyszíni intézkedés megnevezését.
(3) A gépjárművezető távollétében alkalmazott intézkedések nyilvántartásában a (2) bekezdésben meghatározott
adatokat jogszabályban meghatározott formában és módon rögzíti
a) a helyszíni bírság kiszabására jogosult szerv vagy személy,
b) a feljelentés megtételére jogosult személy.”
98. §

(1) A Szabs. tv. 155. §-a a következő (2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2c) A szabálysértési nyilvántartó szerv a gépjárművezető távollétében alkalmazott intézkedések nyilvántartásába
felvett adatokat az intézkedéstől számított három napig kezeli.”
(2) A Szabs. tv. 155. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Automatikusan törölni kell a szabálysértési nyilvántartásokból azokat az adatokat, amelyre vonatkozóan
a (2c) bekezdésben meghatározott nyilvántartási idő eltelt.”

99. §		
A Szabs. tv. 178/B. §-a a következő (21) bekezdéssel egészül ki:
„(21) Ha az elkövető a (17) bekezdésben meghatározott közérdekű munka büntetést vállalja, de azt nem teljesíti, és
a közérdekű munka büntetés elzárásra történő átváltoztatása érdekében megtartott bírósági eljárásban az elkövető
személyes jelenlétének a biztosítása szükséges, akkor ennek céljából az általános szabálysértési hatóság az elkövető
körözését rendeli el.”
100. §		
A Szabs. tv.
a)
10. §-ában a „Nincs helye szabálysértési elzárásnak” szövegrész helyébe a „Nincs helye szabálysértési
őrizetnek és szabálysértési elzárásnak” szöveg,
b)
10. § a) pontjában a „kórházi fekvőbeteg-ellátásban” szövegrész helyébe a „napi rendszeres, életfenntartó
vagy fekvőbeteg-ellátásban” szöveg,
c)
89. § (5) bekezdésében az „eljárás alá vont személy részére” szövegrész helyébe az „eljárás alá vont személy,
valamint az elkövető részére” szöveg,
d)
90. § (7) bekezdésében a „elutasító határozat ellen panasznak” szövegrész helyébe a „elutasító rendelkezés
ellen jogorvoslatnak” szöveg,
e)
107. § (2a) bekezdésében a „tárgyalás menetét és kell tartalmaznia” szövegrész helyébe a „tárgyalás menetét
is kell tartalmaznia” szöveg,
f)
142. § (1) bekezdésében a „harmadik munkanapig” szövegrész helyébe a „nyolcadik napig” szöveg,
g)
144. § (6) bekezdésében a „három napon belül” szövegrész helyébe a „nyolc napon belül” szöveg,
h)
250. § (1) bekezdés f ) pontjában a „szerinti eljárásra jogosult más szerv vagy szervezetek körét és
feladataikat” szövegrész helyébe a „vonatkozásában azt a szervet vagy szervezetet, amely segítségének
elfogadása a 178/B. § (2) bekezdés b) pontja szerinti együttműködésnek minősül, és e szerv vagy szervezet
segítségnyújtással összefüggő feladatait” szöveg
lép.
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21. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosítása
101. §		
A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Szsztv.) 7. §-a a következő
(9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az (1) bekezdésben meghatározott szervek a személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben
a menetdíjat meg nem fizető, vagy az utazási feltételeket egyéb módon megszegő utas azonosítása céljából
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából természetes személyazonosító adatok, lakcím és
személyazonosító igazolvány okmányazonosítója adat igénylésére jogosultak a nyilvántartó szervtől az adatigénylés
indokoltságának igazolása mellett.”
102. §		
Az Szsztv. 6. alcíme a következő 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A. § (1) A szolgáltató jogszabályban meghatározottak szerint együttműködik a Kormány által kijelölt
központi tárhelyszolgáltatóval. A szolgáltató a 8. § (1) bekezdésben meghatározott kép-, hang-, valamint képés hangfelvételt – amennyiben annak műszaki és technikai feltételei adottak – a Kormány által kijelölt központi
tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen rögzíti.
(2) A 8. § (1) bekezdésben meghatározott kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvétel
a) a terrorcselekmények vagy más bűncselekmények megelőzése, felderítése és megszakítása céljából,
b) a nemzetbiztonsági védelmi és elhárítási, információszerzési, továbbá nemzetbiztonsági, iparbiztonsági, belső
biztonsági és bűnmegelőzési ellenőrzési feladatok ellátása céljából,
c) a katasztrófavédelmi, tűzvédelmi hatósági feladatok ellátása céljából,
d) körözött személy vagy tárgy azonosítása érdekében
is felhasználható.
(3) Felhasználásnak minősül, ha a 8. § (1) bekezdésben meghatározott kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt
a szolgáltató a rendőrség, a nemzetbiztonsági szolgálat, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv részére megkeresésük
esetén továbbítja a (2) bekezdésben meghatározott célból.”

22. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek
az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény módosítása
103. §		
Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés
elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 8. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A (2)–(3) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben hozott elsőfokú döntés ellen fellebbezésnek van
helye.”
104. §		
Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés
elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 17. § (1) bekezdésében a „rendtartásról szóló
törvény” szövegrész helyébe a „rendtartásról szóló törvény alapján zár alá vehető” szöveg lép.
105. §		
Nem lép hatályba az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek
az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 28. § (2) bekezdése.

23. A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló
2012. évi CLXVI. törvény módosítása
106. §		
A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi
CLXVI. törvény (a továbbiakban: Lrtv.) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A nemzeti létfontosságú rendszerelemek és az európai létfontosságú rendszerelemek
a) kijelölésére vonatkozó közigazgatási hatósági eljárásban (a továbbiakban együtt: kijelölési eljárás) és
b) kijelölésének visszavonására vonatkozó közigazgatási hatósági eljárásban (a továbbiakban együtt: a kijelölés
visszavonására vonatkozó eljárás)
a hatóságok és a szakhatóságok részéről csak olyan személy vehet részt, akinek a nemzetbiztonsági szolgálatokról
szóló törvényben meghatározott nemzetbiztonsági ellenőrzését elvégezték és akivel szemben kockázati tényező
nem merült fel.
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(2) Az európai létfontosságú rendszerelemekre vonatkozó azonosítási eljárásban az üzemeltető által igénybe vett
közreműködő szervezet részéről csak olyan személy vehet részt, akinek a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló
törvényben meghatározott nemzetbiztonsági ellenőrzését elvégezték és akivel szemben kockázati tényező nem
merült fel.”
107. §		
Az Lrtv. 5. § (4) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A nyilvántartó hatóság a nyilvántartásból adatot a következők szerint továbbíthat:)
„g) az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvény (a továbbiakban: Ibtv.)
2. § (5) bekezdése és 14. § (1) bekezdése szerinti hatóság, az Európai Parlament és a Tanács 2016. július 6-i (EU)
2016/1148 irányelve alapján kormányrendeletben kijelölt egyedüli kapcsolattartó pont, valamint az Ibtv. 19. § (1) és
(2) bekezdése szerinti eseménykezelő központ részére feladataik ellátása céljából.”
108. §		
Az Lrtv. 6. §-a a következő (6b) bekezdéssel egészül ki:
„(6b) Az európai létfontosságú rendszerelem vagy a nemzeti létfontosságú rendszerelem üzemeltetője
az általa bejelentendő biztonsági eseményről annak bekövetkezését követően haladéktalanul tájékoztatja
a kormányrendeletben kijelölt eseménykezelő központot.”
109. §		
Az Lrtv.
a)
2/A. § (2) bekezdésének b) pontjában a „hálózati és” szövegrész helyébe az „elektronikus”,
b)
3. mellékletének 32. sorában a „kormányzati informatikai, elektronikus hálózatok” szövegrész helyébe
a „kormányzati elektronikus információs rendszerek”
szöveg lép.
110. §		
Hatályát veszti az Lrtv. 1. § i)–k) pontja, valamint 3. és 4. mellékletének 38–40. sora.

24. Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló
2013. évi L. törvény módosítása
111. § (1) Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (a továbbiakban:
Ibtv.) 1. § (1) bekezdése a következő 6a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„6a. alapvető szolgáltatásokat nyújtó szolgáltató: a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról,
kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 2/A. §-a alapján kijelölt szolgáltató;”
(2) Az Ibtv. 1. § (1) bekezdése a következő 7a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„7a. bejelentés-köteles szolgáltatás: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 2. § j) pontjában
meghatározott szolgáltatás;”
(3) Az Ibtv. 1. § (1) bekezdése 14b. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„14b. elektronikus információs rendszer:
a) az elektronikus hírközlésről szóló törvény szerinti elektronikus hírközlő hálózat;
b) minden olyan eszköz vagy egymással összekapcsolt vagy kapcsolatban álló eszközök csoportja, amelyek közül
egy vagy több valamely program alapján digitális adatok automatizált kezelését végzi; vagy
c) az a) és b) pontban szereplő elemek által működésük, használatuk, védelmük és karbantartásuk céljából tárolt,
kezelt, visszakeresett vagy továbbított digitális adatok;”
(4) Az Ibtv. 1. § (1) bekezdése a következő 23. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„23. honvédelmi célú elektronikus információs rendszer: a honvédelmért felelős miniszter vezetése, irányítása alatt álló
szervek zárt célú elektronikus információs rendszereinek, valamint egyéb – funkciója, rendeltetése, feladatellátása
szerint – nyílt elektronikus információs rendszereinek összessége, amely ágazatspecifikus módon támogatja
a honvédelmi ágazaton belüli és ágazatok közötti működést;”

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 207. szám

35849

112. § (1) Az Ibtv. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 2. § (1) bekezdés a)–h) és j)–l) pontjában megjelölt szervek, valamint – a monetáris politika végrehajtásával
és a devizatartalék kezelésével kapcsolatos kockázatértékelési és portfoliókezelési tevékenység keretében kezelt
adatok kivételével – a 2. § (1) bekezdés i) pontjában megjelölt szerv által kezelt adatok és a 2. § (2) bekezdés
b) pontjában megjelölt szervezetek által kezelt, a nemzeti adatvagyon részét képező adatok Magyarország területén
üzemeltetett és tárolt elektronikus információs rendszerekben, valamint honvédelmi, diplomáciai információs
célokra használt zárt célú elektronikus információs rendszerben kezelhetőek.”
(2) Az Ibtv. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 2. § (1) bekezdés a)–h) és j)–k) pontjában megjelölt szervek, valamint – a monetáris politika végrehajtásával
és a devizatartalék kezelésével kapcsolatos kockázatértékelési és portfoliókezelési tevékenység keretében kezelt
adatok kivételével – a 2. § (1) bekezdés i) pontjában megjelölt szerv által kezelt adatok az elektronikus információs
rendszerek biztonságának felügyeletét ellátó hatóság (a továbbiakban: hatóság) engedélyével vagy nemzetközi
szerződés alapján az EGT-államok területén belül üzemeltetett elektronikus információs rendszerekben is
kezelhetőek.”
113. §		
Az Ibtv. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § Az elektronikus információs rendszerekre és eszközökre, szervezetekre nemzetközi egyezmények vagy
nemzetközi szabványok alapján, illetve az ezeken alapuló hazai követelmények vagy ajánlások alapján kiadott
biztonsági tanúsítványokat, illetve független, képesített ellenőr által készített ellenőri jelentéseket a hatóság
az eljárása során figyelembe veszi.”
114. § (1) Az Ibtv. 16. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A hatóság az elektronikus információs rendszerek, és az azokban kezelt adatok biztonsága érdekében jogosult megtenni,
elrendelni, ellenőrizni minden olyan, az elektronikus információs rendszer védelmére vonatkozó intézkedést, amellyel
az érintett elektronikus információs rendszert veszélyeztető fenyegetések kezelhetőek. Ennek érdekében jogosult:)
„h) eljárása során független, képesített ellenőrt igénybe venni, és az általa végzett ellenőrzés eredményét
figyelembe venni.”
(2) Az Ibtv. 16. § (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Ha a szervezet költségvetési szerv, és a jogszabályokban foglalt biztonsági követelményeket és az ehhez kapcsolódó
eljárási szabályokat nem teljesíti vagy nem tartja be, a hatóság)
„d) jogosult bírságot kiszabni külön kormányrendeletben meghatározottak szerint.”
115. §		
Az Ibtv. 18. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A kormányrendeletben meghatározott, sérülékenységvizsgálat lefolytatására jogosult szerv saját hatáskörben
maga is indíthat és lefolytathat sérülékenységvizsgálatot regisztrált felhasználói jogosultság birtokában, illetve
annak hiányában is, külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint.”
116. §		
Az Ibtv. 10. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. Eseménykezelő központok
19. § (1) A Kormány
a) az alapvető szolgáltatást nyújtó szolgáltatók, valamint a bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtó szolgáltatók
elektronikus információs rendszereit – a (2)–(3) bekezdés szerinti elektronikus információs rendszerek
kivételével – érintő,
b) az állami és önkormányzati elektronikus információs rendszerek működését biztosító infokommunikációs
infrastruktúrát, illetve – a (2)–(3) bekezdés szerinti elektronikus információs rendszerek kivételével – a 2. §-ban
meghatározott szervek nyílt elektronikus információs rendszereit érintő,
c) a 2. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott létfontosságú rendszerelemek elektronikus információs
rendszereit érintő
biztonsági események és fenyegetések kezelése érdekében eseménykezelő központot működtet a polgári
nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter irányítása alatt.
(2) A Kormány az (1) bekezdéstől eltérően, a honvédelmi célú elektronikus információs rendszereket érintő,
e törvényben foglalt biztonsági események és fenyegetések kezelése érdekében eseménykezelő központot
működtet a honvédelemért felelős miniszter irányítása alatt.
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(3) A Kormány az (1) bekezdéstől eltérően, a polgári hírszerző tevékenységet végző nemzetbiztonsági szolgálat
elektronikus információs rendszereit érintő, e törvényben foglalt biztonsági események és fenyegetések kezelése
érdekében eseménykezelő központot működtet a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszter
irányítása alatt.
(4) A 2. §-ban meghatározott szervek a tudomásukra jutott biztonsági események adatait kötelesek haladéktalanul
az (1) bekezdés szerinti eseménykezelő központ részére továbbítani.
(5) A (2)–(3) bekezdés szerinti eseménykezelő központok a biztonsági eseményekhez kapcsolódó és a (6) bekezdés
szerinti együttműködés során tudomásukra jutott biztonsági események adatait kötelesek haladéktalanul
az eseménykezelő központ részére továbbítani.
(6) A (2)–(3) bekezdés szerinti eseménykezelő központok részt vehetnek a szakterület szerinti nemzetközi
együttműködésben és e célból akkreditálhatóak.
20. § (1) A 19. § (1) bekezdés szerinti eseménykezelő központ ellátja a következő feladatokat:
a) a 19. § (6) bekezdése szerinti kivétellel nemzetközi eseménykezelési együttműködésben Magyarország
képviselete, a magyar kiberteret érintő nemzetközi bejelentések fogadása és kezelése,
b) a szervezetekkel, szolgáltatókkal való kapcsolattartás a bejelentett biztonsági események fogadására, valamint
azok kezeléséhez szükséges intézkedések megtétele és koordinációja,
c) a magyar kibertér rendszeres biztonsági helyzetértékelésének elvégzése,
d) folyamatosan elérhető 24 órás ügyelet működtetése,
e) a biztonsági események kivizsgálásának támogatása, amely során elvégezheti a biztonsági események adatainak
műszaki vizsgálatát, amelyhez adatokat és az adatokhoz elektronikus hozzáférést kérhet,
f ) azonnali figyelmeztetések közzététele a kritikus hálózatbiztonsági fenyegetettségekről, ezek magyar nyelvű
megjelenítése,
g) a nemzetközileg publikált sérülékenységek hozzáférhetővé tétele a honlapján,
h) elemzések, jelentések készítése a Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács részére a hazai és nemzetközi
információbiztonsági irányokról,
i) hazai és nemzetközi információbiztonsági és kibervédelmi gyakorlatokat tervezhet, szervezhet, gyakorlatokon
vehet részt,
j) együttműködik a hatósággal, továbbá szükség szerint a biztonsági esemény kezelése tekintetében érintett
szervezetekkel,
k) a biztonságtudatos felhasználói magatartás elősegítése céljából oktatási anyagokat dolgozhat ki és tréningeket
tarthat, felvilágosító, szemléletformáló kampányokat szervezhet.
(2) A 19. § (2) és (3) bekezdése szerinti eseménykezelő központok az általuk támogatott ágazatok tekintetében
ellátják az (1) bekezdés b), c), d,) e), f ), i), j) és k) pontja szerinti feladatokat.”
117. §		
Az Ibtv. 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„22. § (1) A 2. § (3)–(6) bekezdése, valamint a 18. § (3) bekezdése szerinti szerv vagy gazdálkodó szervezet,
az e törvényben meghatározott, az elektronikus információs rendszerek védelmével összefüggő feladataik ellátása
során megismert minősített adatot, személyes adatot vagy különleges adatot, üzleti titkot, banktitkot, fizetési
titkot, biztosítási titkot, értékpapírtitkot, pénztártitkot, orvosi titkot és más hivatás gyakorlásához kötött titkot
kizárólag a feladat ellátásának időtartama alatt, a célhoz kötöttség elvének figyelembevételével jogosultak kezelni.
A feladatellátás befejezését követően a feladatellátáshoz kapcsolódóan rögzített adatokat – a (2) bekezdésben
meghatározott kivétellel – kötelesek az elektronikus információs rendszereikből és adathordozóikról törölni.
(2) A hatóság, a 18. § (5) bekezdése szerinti szerv, valamint a 19. § (1)–(3) bekezdése szerinti eseménykezelő központ
az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a hatósági döntés véglegessé válását, a sérülékenységvizsgálat
lezárását, valamint a biztonsági esemény vizsgálatának lefolytatását követő öt évig jogosultak kezelni, és az öt év
elteltével kötelesek az elektronikus információs rendszereikből és adathordozóikról törölni.
(3) A hatóság, a 2. § (3)–(6) bekezdése szerinti szerv, a 18. § (3) bekezdése szerinti szerv vagy gazdálkodó
szervezet, a 18. § (5) bekezdése szerinti szerv, valamint a 19. § (1)–(3) bekezdése szerinti eseménykezelő központ
munkatársait az (1) bekezdés szerint megismert adatok tekintetében írásba foglalt titoktartási kötelezettség terheli,
amely a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnését követő 5 évig, minősített adatok tekintetében azok
érvényességi idejének végéig, személyes adatok tekintetében pedig időkorlát nélkül fennmarad.
(4) A hatóság eljárása során keletkezett adatok nem nyilvánosak.
(5) A zárt célú és honvédelmi célú elektronikus információs rendszerek – e törvényben meghatározott – hatósági
feladatainak ellátására Kormány által kijelölt szervnek a véglegessé vált határozata az ügyfélen és az általános
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közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 33. § (3) bekezdése alapján iratbetekintésre jogosult
személyen kívül más által nem ismerhető meg.”
118. § (1) Az Ibtv. 24. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben meghatározza)
„d) a korai figyelmeztetés részletes szabályait, így különösen annak rendszerét, a rendszer üzemeltetőjének
kijelölését, valamint a kapcsolódó korai figyelmeztető szolgáltatás igénybevételének rendjét,”
(2) Az Ibtv. 24. § (1) bekezdése a következő l) és m) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben meghatározza)
„l) a 16. § (1) bekezdése szerinti független, képesített ellenőr igénybevételével kapcsolatos eljárásrendet,
m) a honvédelmi célú elektronikus információs rendszerre vonatkozóan a korai figyelmeztetés részletes szabályait,
így különösen annak rendszerét, a rendszer üzemeltetőjének kijelölését, valamint a kapcsolódó korai figyelmeztető
szolgáltatás igénybevételének rendjét.”
119. §		
Az Ibtv.
a)
11. § (5) és (6) bekezdésében, 13. § (2) bekezdés f ) pontjában, 15. § (1) bekezdés e) pontjában, 16. §
(1) bekezdés g) pontjában, 16. § (4) bekezdésében, 16. § (5) bekezdésében, 22/A. § (1) bekezdésében, 23. §
c) pontjában és 24. § (1) bekezdés e) pontjában az „a kormányzati eseménykezelő” szövegrész helyébe az „az
eseménykezelő” szöveg,
b)
11. § (6) bekezdésében a „szóló, kormányzati eseménykezelő” szövegrész helyébe a „szóló, eseménykezelő”
szöveg
lép.

25. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló
2013. évi LXVII. törvény módosítása
120. § (1) Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény
17. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az útdíjszedő jogszabályban meghatározottak szerint együttműködik a Kormány által kijelölt központi
tárhelyszolgáltatóval. A (2) bekezdésben meghatározott adatgyűjtés során rögzített kép-, hang-, valamint kép- és
hangfelvételt az útdíjszedő – amennyiben annak műszaki és technikai feltételei adottak – a Kormány által kijelölt
központi tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen rögzíti.
(2b) E törvényben meghatározott kivétellel a (2) bekezdésben meghatározott adatgyűjtés során rögzített kép-,
hang-, valamint kép- és hangfelvételt a rögzítéstől számított 30 nap elteltével törölni kell.”
(2) Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény
17. § (5) bekezdése a következő g) és h) ponttal egészül ki:
(Az UD rendszerben kezelt adatok teljes körét egyedi informatikai alkalmazás igénybevételével közvetlen
adathozzáféréssel jogosult átvenni)
„g) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv a katasztrófavédelmi, tűzvédelmi hatósági feladatok ellátása céljából,
h) a rendőrség körözött személy vagy tárgy azonosítása érdekében.”

26. A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló
2013. évi LXXXVIII. törvény módosítása
121. § (1) A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi
LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Körtv.) 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Elfogatóparancs, európai elfogatóparancs, nemzetközi elfogatóparancs alapján elrendelt körözési eljárás esetén
a 3. § (2) bekezdés a) pont aa)–ad), ag) és aj) alpontjában, b), f ), i) és j) pontjában meghatározott adat közérdekből
nyilvános adatnak minősül.”
(2) A Körtv. 8. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az idegenrendészeti hatóság és a menekültügyi hatóság jogosult rendszer-rendszer kapcsolat útján átvenni
az (1) bekezdésben meghatározott közérdekből nyilvános adatokat és a személyazonosítást elősegítő informatikai
rendszer alkalmazása során az idegenrendészeti hatóság vagy menekültügyi hatóság eljárásában személyazonosság
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megállapítása céljából felhasználni. Az idegenrendészeti hatóság és a menekültügyi hatóság az így átvett adatokat
a körözés visszavonásáig kezeli.”
122. §		
A Körtv. 15. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) Ha az idegenrendészeti hatóság és a menekültügyi hatóság a személyazonosítást elősegítő informatikai
rendszere üzemeltetése során találatot észlel, értesíti a körözési eljárást lefolytató szervet.”
123. §		
A Körtv. 20. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában, valamint a körözés elrendelése szempontjából eltűntnek kell tekinteni az ismeretlen helyen
lévő személyt, ha)
„a) az eltűnés körülményei, az életviteléről, foglalkozásáról, más személyi körülményeiről rendelkezésre álló
adatok azt valószínűsítik, hogy eltűnése – kivéve a terheltet és a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan
gyanúsítható személyt – bűncselekmény elkövetésével van összefüggésben,”
124. §		
A Körtv. 23. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A (4) bekezdésben meghatározott esetben az (1) bekezdés szerinti, eltűntnek nyilvánító szerv az eltűntnek
nyilvánító határozatot visszavonja és ezzel egyidejűleg a körözés visszavonásáról is intézkedik.”
125. §		
A Körtv. 24. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A körözési eljárást lefolytató szerv a körözési eljárás során az adatigénylés céljának pontos megjelölésével
az elektronikus hírközlési szolgáltatótól a felhasználóval és az előfizetővel kapcsolatban helymeghatározási
adatokat, hívásforgalmi adatokat, valamint az adatigénylés céljával összefüggő előfizetői adatokat kérhet.”
126. §		
A Körtv. a következő 28/A. §-sal egészül ki:
„28/A. § (1) Eltűnés miatt elrendelt körözés esetén – amennyiben a rendelkezésre álló információk azt szükségessé
teszik vagy indokolják – az eltűnt személy által eltűnését követően feltételezhetően használt vagy birtokában
lévő jármű körözése az eltűnési ügyben körözést elrendelő szerv által elrendelhető az eltűnt személy hollétének
megállapítása céljából.
(2) Az eltűnés miatt körözési eljárást lefolytató szerv az ilyen jármű körözésével összefüggésben elrendelt körözés
végrehajtása során az Rtv. 27. §, 29. §, 30. §, 32. §, 35/A. §, továbbá az 58. § (1) bekezdés e) pontja, a 63–74. §,
valamint a 91/C. § (1) és (2) bekezdése szerinti intézkedést alkalmazhatja.
(3) A körözést vissza kell vonni, amennyiben fenntartása már nem szükséges vagy indokolt.
(4) A körözés elrendelésével vagy visszavonásával szemben nincs helye jogorvoslatnak.”
127. §		
A Körtv. 26. § (4) bekezdésében a „117. és 139. §-a” szövegrész helyébe a „117. §-a, 139. §-a és 178/B. §-a” szöveg lép.

27. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény módosítása
128. §		
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) a következő 63/A. §-sal egészül ki:
„63/A. § A hivatásos állomány más rendvédelmi szervhez vezényelt tagja a 65. § szerinti vezénylése megszüntetése
nélkül is más szervhez vezényelhető a 62. § alapján a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló törvény
szerinti szakdiplomataként történő kihelyezése érdekében. Ebben az esetben a továbbvezénylés időtartamára
a hivatásos állomány tagja annak a szervnek a rendelkezési állományába kerül, amely szervtől a továbbvezénylésére
sor kerül. E célból a 77. § (1) bekezdésében megjelöltek mellett az a rendvédelmi szerv is működtet rendelkezési
állományt, amelynél kizárólag vezényelt hivatásos állomány teljesít szolgálatot.”
129. § (1) A Hszt. 69. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A hivatásos állomány tagját beleegyezésével)
„e) a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 7/E. § (1) bekezdés f ) pontja szerinti feladat ellátása érdekében
magyar külképviseletre vagy a kormányzati tevékenység szempontjából fontos, külföldön lévő magyar szervhez”
(– rendelkezési állományba helyezés mellett – a miniszter külföldre vezényli a külföldi szolgálati tevékenység
időtartamára, de legfeljebb három évre. A külföldre vezénylés egy alkalommal egy évvel meghosszabbítható.)
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(2) A Hszt. 69. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A hivatásos állomány más rendvédelmi szervhez vezényelt tagja a 65. § szerinti vezénylése megszüntetése
nélkül is külföldre vezényelhető. Ebben az esetben a három hónapot meghaladó vezénylés időtartamára a hivatásos
állomány tagja annak a szervnek a rendelkezési állományába kerül, amely szervtől külföldre vezénylik őt. E célból
a 77. § (1) bekezdésében megjelöltek mellett az a rendvédelmi szerv is működtet rendelkezési állományt, amelynél
kizárólag vezényelt hivatásos állomány teljesít szolgálatot.”
130. §		
A Hszt. 79. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A hivatásos állomány könnyített szolgálatban foglalkoztatott tagjának alapilletménye azon összegnek a 90%-a,
amely a hivatásos állomány tagját alapilletményként az általa betöltött szolgálati beosztásban akkor illetné meg, ha
a szolgálati beosztást nem könnyített szolgálatban töltené be.”
131. §		
A Hszt. 82/J. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A rendvédelmi egészségkárosodási ellátásra jogosultat a rendvédelmi szerv felhívhatja annak igazolására,
hogy vele szemben az (1) bekezdés j) pontja szerinti megszűnési ok nem áll fenn. Az egészségkárosodási ellátás
megszüntetésének van helye, ha a rendvédelmi szerv másodszori felhívására a jogosult a kért igazolást nem
csatolja.”
132. §		
A Hszt. 156. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szolgálati időpótlék a hivatásos állomány tagját tíz szolgálati viszonyban eltöltött évet követő naptól
megillető, a szolgálatban eltöltött további ötévenként növekvő mértékű, a rendvédelmi illetményalap
meghatározott százalékában megállapított illetményelem. A szolgálati időpótlék mértékét a 10. melléklet
tartalmazza. A szolgálati időpótlékra való jogosultságot a hivatásos szolgálati idő figyelembevételével kell
megállapítani.”
133. §		
A Hszt. 255. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a kártérítési igény elbírálása olyan előzetes kérdéstől függ, amelynek tárgyában közigazgatási vagy polgári
per, illetve szolgálati panasz elbírálására irányuló eljárás van folyamatban, a kártérítési eljárás ennek az eljárásnak
a jogerős befejezéséig felfüggeszthető.
(4) Ha a kártérítési eljárás során a kár mértéke vitatott és emiatt a kár összegének vizsgálatára szakértő kirendelése
válik szükségessé, a szakértői vizsgálat időtartamára az eljárás felfüggeszthető.”
134. § (1) A Hszt. 275. §-a a következő j) ponttal egészül ki:
(A személyügyi nyilvántartásban kezelt adatokhoz elektronikus úton közvetlenül hozzáférhetnek, és az annak alapjául
szolgáló iratokba betekinthetnek a szolgálati viszonnyal kapcsolatos döntések előkészítése és meghozatala, azok
végrehajtása, ellenőrzési, felügyeleti jogaik gyakorlása és vizsgálatok lefolytatása céljából:)
„j) a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv a vezetői beosztásba kinevezés és
a rendfokozatban történő soron kívüli előléptetést megelőző előzetes véleményalkotási eljárás keretében.”
(2) A Hszt. a következő 275/A. §-sal egészül ki:
„275/A. § A 275. § j) pontja szerinti előzetes véleményalkotási eljárás alkalmazására
a) az 1. § (1) bekezdés a)–e) pontjában meghatározott rendvédelmi szerv, valamint a polgári nemzetbiztonsági
szolgálatok irányításáért felelős miniszter irányítása alatt álló polgári nemzetbiztonsági szolgálat irányában,
b) kizárólag a munkáltatói jogkör gyakorlójának kezdeményezésére
kerülhet sor.”
135. §		
A Hszt. 290. §-a a következő (8)–(11) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A munkaviszony 82/B. § (4) bekezdés b) pontja alapján történő létesítése esetén a szolgálati viszony fennállása
alatt elismert és beszámított szolgálati időt is figyelembe kell venni a munkaviszony időtartamaként.
(9) Azon rendvédelmi szerv, amelynek munkavállalója a Rendőrségről szóló törvény szerinti megbízhatósági
vizsgálat alá vonható, nem létesíthet munkaviszonyt olyan személlyel, aki a munkaszerződésében nem járul hozzá
ahhoz, hogy a munkaviszonyának tartama alatt munkaköri kötelezettségének jogszerű teljesítését, a Rendőrségről
szóló törvényben meghatározott esetekben és módon, a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat
ellátó szerv a munkavállaló előzetes tájékoztatása nélkül, a Rendőrségről szóló törvényben meghatározott
megbízhatósági vizsgálattal ellenőrizze.
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(10) A felek megállapodása vagy kollektív szerződés a (9) bekezdésben foglalt rendelkezésektől nem térhet el.
(11) A (9) bekezdés alkalmazásában rendvédelmi szervnek kell tekinteni azt a kizárólagos állami tulajdonban lévő
gazdasági társaságot is, amely gazdasági társaság tekintetében a tulajdonosi jogokat a hivatásos katasztrófavédelmi
szerv vagy a büntetés-végrehajtási szervezet gyakorolja.”
136. §		
A Hszt. 346. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3a) A (2) bekezdésben foglaltakon túl a 2015. június 30-án viselt rendfokozatát címzetes jelzővel viseli a hivatásos
állomány azon tagja is, aki e törvény hatálybalépésének napját követő besorolása alapján a 2015. június 30-án
viselt rendfokozatánál alacsonyabb rendfokozatba kerül besorolásra. Ebben az esetben a címzetes rendfokozatot
a hivatásos állomány tagja addig viseli, amíg a besorolás szerinti rendfokozata meg nem egyezik a címzetes
rendfokozattal.”
137. §		
A Hszt. a következő 354/A. §-sal egészül ki:
„354/A. § (1) A hivatásos állomány azon, 2018. december 31-én szolgálati viszonyban álló tagja részére, akinek
az alapilletménye és a 161. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti egy hónapra számított pótlékok együttes összege
2019. január 1-jén nem éri el a részére a betöltött szolgálati beosztása alapján a 351. § (3) bekezdése alapján
megállapított összegű illetményt, az továbbra is a 351. § (3) bekezdése szerinti illetményre jogosult. Az ehhez
szükséges különbözetet korrekciós díjként kell folyósítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti korrekciós díjat a hivatásos állomány azon tagjának lehet csak megállapítani, aki a 353. §
(6) bekezdése alapján 2015. július 1. és 2015. december 31. között kompenzációs díjra volt jogosult.
(3) A hivatásos állomány tagja a korrekciós díjra mindaddig és olyan mértékben jogosult, ameddig a részére
megállapított alapilletmény és a 161. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti egy hónapra számított pótlékok együttes
összege a 351. § (3) bekezdése alapján megállapított illetmény összegét el nem éri, vagy meg nem haladja.”
138. §		
A Hszt.
a)
6. § (8) bekezdésében a „(7) bekezdés rendelkezései alapján” szövegrész helyébe a „6/A. § (6) bekezdés
rendelkezései alapján” szöveg,
b)
82/C. § (4) bekezdésben az „öt” szövegrész helyébe a „tizenöt” szöveg,
c)
123. § (1) bekezdésében a „Nem léptethető elő” szövegrész helyébe a „Fizetési fokozatban vagy
rendfokozatban nem léptethető elő” szöveg,
d)
125. § (5) bekezdésében az „A miniszter” szövegrész helyébe az „Az országos parancsnok és az országos
főigazgató” szöveg,
e)
125. § (6) bekezdésében az „a fizetési várakozási idő újraindul” szövegrész helyébe az „a korábbi fizetési
fokozatban már eltelt időtartamot továbbra is figyelembe kell venni” szöveg,
f)
138. § (1) bekezdés záró szövegrészében a „kérelem benyújtásakor a 150. § (1) bekezdés a) pontja” szövegrész
helyébe a „kérelem benyújtásakor a 149. § (1) bekezdése szerinti szülési szabadságot, illetve 150. §
(1) bekezdés a) pontja” szöveg,
g)
138. § (4) bekezdés a) pontjában az „az illetmény” szövegrész helyébe az „a szülési szabadság, illetve
az illetmény” szöveg,
h)
138. § (5) bekezdésében a „kiadását az illetmény ” szövegrészek helyébe a „kiadását a szülési szabadság, illetve
az illetmény” szöveg,
i)
138. § (6) bekezdésében a „szerinti illetmény” szövegrész helyébe a „szerinti szülési szabadság, illetve
az illetmény” szöveg,
j)
180. § (1) bekezdésében az „a miniszter” szövegrész helyébe az „a miniszter, az országos parancsnok vagy
az országos főigazgató” szöveg,
k)
280. (1) bekezdés c) pontjában a „viszonyban töltött” szövegrész helyébe a „viszonyban, közalkalmazotti,
kormányzati szolgálati, közszolgálati, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban töltött” szöveg,
l)
287. § (1) bekezdésében a „Szolgálati helye” szövegrész helyébe a „Szolgálatteljesítési helye” szöveg
lép.
139. §		
Hatályát veszti a Hszt.
a)
275. § h) pontjában a „valamint” szövegrész,
b)
326. §-ában az „a 44. § (2)–(4) bekezdése,” szövegrész,
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353–353/E. §-a,
355. §-a.

28. Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló
2015. évi CLXXXVIII. törvény módosítása
140. §		
Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Arctv.) 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az arcképelemző tevékenységet végző szerv az arcképelemzői tevékenység teljesítését megtagadja, illetve
az adattovábbítási eljárást megszünteti, ha tudomására jut, hogy az arcképelemzői tevékenység igénybevétele
az (1) bekezdésben meghatározott feltételnek nem felel meg, vagy külön törvény alapján az arra felhatalmazott
az arcképelemző tevékenységet végző szerv részére olyan rendelkezést ír elő, amely a kérelemben érintett adatok
vonatkozásában a harmadik személy részére történő adatszolgáltatást megtiltja vagy korlátozza.”
141. §		
Az Arctv. 13. § (2) bekezdésében az „az arcképelemző tevékenységet végző szervet” szövegrész helyébe
az „a központi szervet” szöveg lép.

29. A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény módosítása
142. § (1) A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény (a továbbiakban: Kstv.) 2. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) A kéményseprő-ipari tevékenységet – a 10. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kivétellel –
a) a Kormány által jogszabályban kijelölt szervezet (a továbbiakban: kéményseprő-ipari szerv) közfeladatként
aa) a természetes személy tulajdonában lévő és gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként
be nem jegyzett ingatlan esetében, ideértve a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó
természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény (a továbbiakban: NETtv.) alapján
az állam tulajdonát képező, a NETtv. 22. § (1) bekezdése szerinti bérlő használatában lévő ingatlant, valamint
a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti ingatlant is,
ab) a kizárólag az aa) alpont szerinti ingatlanokból álló társasház, lakásszövetkezeti lakóépület esetében, amelyben
az égéstermék-elvezető társasházi osztatlan közös tulajdonban van,
ac) az ab) alpont alá nem tartozó társasház, lakásszövetkezeti lakóépület esetében,
valamint
b) a kéményseprő-ipari szolgáltató az a) pontban foglaltakon kívüli ingatlanok esetében
látja el.”
(2) A Kstv. 10. § (17) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(17) A kéményseprő-ipari szerv, a (3) bekezdés szerinti szolgáltató e törvény hatálybalépésétől nyilatkoztathatja
az ingatlan használóját a helyszínen a 2. § (1) bekezdésében foglaltakról, az 5. § (2) bekezdés b) pontjában
meghatározott adatokról. Ha a kéményseprő-ipari szerv a nyilatkozat-felvétel során a 2. § (1) bekezdés b) pontjába
tartozó ingatlant azonosít, a nyilatkozat-felvételt követő harminc napon belül a 2. § (1) bekezdés b) pontjába tartozó
ingatlanok használóját és a kéményseprő-ipari szolgáltatót értesíti.”

30. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvény módosítása
143. §		
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
(a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 19. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben az elektronikus azonosítás szolgáltatást nyújtó szolgáltató
a gazdálkodó szervezet nevében eljáró természetes személy természetes személyazonosító adatait az elektronikus
ügyintézést biztosító szerv részére a képviselő azonosítása céljából átadja. Az adatkezelés jogszerűségéért
az elektronikus ügyintézést biztosító szerv felel.
(5) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti képviselő azonosításával egyenértékű, ha az elektronikus nyilatkozat
benyújtása szolgáltatás a gazdálkodó szervezet ügyfél által használt gépi interfészen keresztül történik és
a képviselő azonosítása az adott ügyben szükségtelen, vagy az egyéb módon – így különösen a gazdálkodó

35856

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 207. szám

szervezet ügyfél által megadott természetes személyazonosító adatok vagy a képviselő által használt bizalmi
szolgáltatási tanúsítvány alapján – biztosított.”
144. §		
Az E-ügyintézési tv. 25. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Az állam a (3) bekezdés szerinti elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszer működtetéséhez
szükséges, a Kormány által kötelezően biztosított szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat, valamint
központi elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat az 1. § 17. pont a)–i), valamint k) alpontja szerinti szerveknek
díjmentesen biztosítja.”
145. §		
Az E-ügyintézési tv. 43. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A regisztrációs szerv ellenőrzi az okmányazonosító alapján, hogy a külföldi személyek nyilvántartásában
az ügyfél által bemutatott okmánnyal történt-e korábban regisztráció. Amennyiben igen, a nyilvántartásba vételt
meg kell tagadni.”
146. §		
Az E-ügyintézési tv. a következő XIII/A. Fejezettel egészül ki:

„XIII/A. FEJEZET
KÉP-, HANG, KÉP- ÉS HANGFELVÉTEL KÖZPONTI TÁROLÁSA
44/A. A Kép-, hang, kép- és hangfelvétel központi tárolása
73/A. § (1) A Kormány által rendeletben kijelölt szerv (a továbbiakban: tárhelyszolgáltató) informatikai alkalmazás
útján, központi tárhely működtetésével biztosítja
a) a közút kezelője,
b) a közlekedésrendészeti intézkedés keretében a rendőrség,
c) a rendőrség által kihelyezett képfelvevők,
d) a közterület-felügyelet által kihelyezett képfelvevők,
e) a pénzügyi szolgáltatást, kiegészítő pénzügyi szolgáltatást folytatóknak a feladatai ellátáshoz szükséges,
közönség számára nyilvános magánterületének védelme céljából személy- és vagyonvédelmi tevékenységet végző,
f ) a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 8. § (1) bekezdése szerinti szolgáltató,
g) az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló törvény szerinti
útdíjszedő (a továbbiakban együtt: központi tárhely használatára kötelezett)
által készített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételek (a továbbiakban: felvétel) tárolását.
(2) A tárhelyszolgáltató informatikai alkalmazás útján, központi tárhely működtetésével biztosítja a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló törvény 16/A. § e) pontjában meghatározott szolgáltató által rögzített adatok
tárolását.
(3) A tárhelyszolgáltató tevékenysége kizárólag a felvételek és adatok központi tárhelyen történő tárolására és
a 73/B. § szerinti informatikai alkalmazás biztosítására terjed ki, a központi tárhelyen tárolt felvételek és adatok
tartalmát nem ismerheti meg, azokkal más adatkezelési tevékenységet nem végezhet.
(4) A központi tárhely használatára kötelezettek kormányrendeletben meghatározottak szerint kötelesek
együttműködni a tárhelyszolgáltatóval, illetve – ha a kormányrendeletben meghatározott feltételek fennállnak –
a központi tárhelyet igénybe venni.
(5) A központi tárhely használatára kötelezettek a (4) bekezdésben meghatározott kormányrendelet szerinti
feltételekkel vehetik igénybe a központi tárhelyet.
73/B. § (1) Ha a rendőrség, a nemzetbiztonsági szolgálat, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, illetve
büntetőeljárásban a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság és az előkészítő eljárást folytató szerv
(a továbbiakban együtt: adatmegismerésre jogosult) törvényben meghatározottak szerint a központi tárhely
használatára kötelezett által készített felvételt és adatot átveheti, az adattovábbítást a központi tárhely használatára
kötelezett – ha a központi tárhelyet igénybe veszi – a tárhelyszolgáltató által működtetett informatikai alkalmazás
segítségével biztosítja.
(2) A tárhelyszolgáltatótól a központi tárhely használatára kötelezett által készített felvétel vagy adat nem
igényelhető, az adatok átadása az ágazati törvényben meghatározott adatátadási szabályok szerint történik.

44/B. A központi tárhely használatára kötelezettek és az adatmegismerésre jogosultak nyilvántartása
73/C. § (1) A központi tárhely használatára kötelezettek és az adatmegismerésre jogosultak nyilvántartásának célja
a tárhelyszolgáltató, a központi tárhely használatára kötelezettek és az adatmegismerésre jogosultak hozzáféréshez
szükséges adatainak tárolása, valamint az adatkezelés jogszerűsége ellenőrzésének biztosítása.
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(2) A központi tárhely használatára kötelezettek és az adatmegismerésre jogosultak nyilvántartása tartalmazza
a központi tárhely használatára kötelezettek, valamint az adatmegismerésre jogosultak
a) megnevezését,
b) levelezési címét,
c) telefonszámát,
d) telefaxszámát,
e) elektronikus levélcímét,
f ) hozzáférési jogosultságának típusát, keletkezésének és törlésének tényét és időpontját,
g) a szervezet nevében hozzáférésre felhatalmazott személy (a továbbiakban: hozzáférésre felhatalmazott személy)
ga) családi és utónevét,
gb) beosztását,
gc) szervezeti egységét,
gd) hozzáférési jogosultságának terjedelmét és körét, keletkezésének és törlésének tényét és időpontját,
ge) egyedi azonosítóját.

44/C. A központi tárhelyen történő adatrögzítés, a központi tárhelyről elektronikus úton, informatikai
alkalmazás igénybevételével történő adatmegismerés feltételei
73/D. § (1) A központi tárhelyen történő adatrögzítéshez, valamint a központi tárhelyről elektronikus úton,
informatikai alkalmazás igénybevételével történő adatmegismeréshez szükséges egyedi azonosítókat a központi
tárhely használatára kötelezett, valamint az adatmegismerésre jogosult a tárhelyszolgáltatóhoz benyújtott
kérelemben (a továbbiakban: egyedi azonosító iránti kérelem) igényli.
(2) Az egyedi azonosító iránti kérelemnek tartalmaznia kell a 73/C. § (2) bekezdés a)–f ) pontjában és g) pont
ga)–gd) alpontjában meghatározott adatokat.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott adatokban bekövetkezett változásról a központi tárhely használatára
kötelezett, valamint az adatmegismerésre jogosult – az adatváltozást követő három munkanapon belül – értesíti
a tárhelyszolgáltatót.
(4) A tárhelyszolgáltató az egyedi azonosító iránti kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül tájékoztatja
a) a központi tárhely használatára kötelezettet a hozzáférésre felhatalmazott személy egyedi azonosítójáról,
valamint a központi tárhely és az informatikai alkalmazás használatához szükséges technikai ismeretekről,
b) az adatmegismerésre jogosultat a hozzáférésre felhatalmazott személy egyedi azonosítójáról, valamint
az informatikai alkalmazás használatához szükséges technikai ismeretekről.
(5) A központi tárhelyen rögzített felvételekkel és adatokkal kizárólag elektronikus úton, informatikai alkalmazás
igénybevételével végezhető adatkezelés.

44/D. Adatmegismerési nyilvántartás
73/E. § (1) A tárhelyszolgáltató a központi tárhelyről elektronikus úton, informatikai alkalmazás útján történő
adatigénylés és adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése céljából adatmegismerési nyilvántartást vezet.
(2) Az adatmegismerési nyilvántartás tartalmazza:
a) a felvétel azonosító adatait,
b) a hozzáférésre felhatalmazott személy egyedi azonosítóját,
c) az adattovábbítás időpontját,
d) azt a törvényi rendelkezést, amely az adatmegismerésre jogosultat az eljárásában, ellenőrzési tevékenysége vagy
feladatköre gyakorlása során az adatkezelésre feljogosítja,
e) a továbbított adatok megnevezését.
(3) Az adatmegismerési nyilvántartásból adatokat igényelhet
a) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
b) az adatokkal való visszaélésre utaló bűncselekmények megelőzése, felderítése, valamint büntetőeljárás
lefolytatása céljából a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, az előkészítő eljárást folytató szerv,
c) törvényben meghatározott feladataik ellátása céljából a nemzetbiztonsági szolgálatok és a rendvédelmi szervek.”
147. §		
Az E-ügyintézési tv. 74. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A Kormány az együttműködéshez, valamint a belső elektronikus ügymenethez szükséges szabályozott
elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat és központi elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat az 1. § 17. pont a)–i),
valamint k) alpontja szerinti jogalanyoknak díjmentesen biztosítja.”
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148. § (1) Az E-ügyintézési tv. 105. § (1) bekezdés n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„n) a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésére, valamint az elektronikus irat
hiteles papíralapú irattá alakítására vonatkozó részletes szabályokat,”
(2) Az E-ügyintézési tv. 105. § (1) bekezdése a következő q) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„q) az elektronikus ügyintézési szolgáltatásnak és a központi elektronikus ügyintézési szolgáltatásnak az 1. §
17. pont j) és l) alpontja szerinti jogalanyok általi használatáért számítható díj megállapításának módját,”
(3) Az E-ügyintézési tv. 105. § (1) bekezdése a következő r) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„r) a központi tárhely használatára kötelezett és a tárhelyszolgáltató együttműködésének a szabályait, illetve
a központi tárhely igénybevételének a szabályait.”
(4) Az E-ügyintézési tv. 105. § (2) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben jelölje ki)
„f ) a tárhelyszolgáltatót.”
149. §		
Az E-ügyintézési tv.
a)
20. § (2) bekezdésében a „nem számít bele.” szövegrész helyébe a „nem számít bele, kivéve az általános
közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálya alá tartozó hatósági eljárásokat.” szöveg,
b)
108. § (6b) bekezdésében az „az (1a) bekezdés” szövegrész helyébe az „a (6a) bekezdés” szöveg
lép.
150. §		
Hatályát veszti az E-ügyintézési tv.
a)
1. § 23. pontjában az „a lakásszövetkezet, valamint” szövegrész,
b)
5. § (2) bekezdése,
c)
14. § (5) bekezdése.

31. A belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2017. évi CXXXIV. törvény módosítása
151. §		
A belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi CXXXIV. törvény
(a továbbiakban: belügyi törvény) 93. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A 3. § (3) bekezdése, az 5. § és a 19. § 2020. január 1-jén lép hatályba.”
152. §		
Nem lép hatályba a belügyi törvény 7. §-a.

32. A Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről szóló
2018. évi LVII. törvény módosítása
153. §		
A Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről szóló 2018. évi LVII. törvény
a következő 6/A. alcímmel kiegészülve lép hatályba:

„6/A. A Kormány pénzügyi kötelezettségvállalása
10/A. § A Kormány az Európai Unión, az Európai Gazdasági Térségen, valamint a Svájci Államszövetségen
belüli állam állampolgára vagy az ilyen államban bejegyzett jogi személy vagy egyéb szervezet számára a 2. §
(4) bekezdésében meghatározott tevékenységet folytató, magyarországi székhelyű gazdasági társaságban történő
tulajdonszerzéséhez – különös tekintettel az ilyen jogi személy vagy egyéb szervezet vezető tisztségviselője vagy
munkavállalója által közvetlenül vagy közvetett módon, vagy munkavállalói résztulajdonosi program keretében
történő tulajdonszerzésre – felhatalmazást adhat pénzügyi kötelezettség vállalására az állami támogatási
szabályokkal összeegyeztethető módon. Ilyen pénzügyi kötelezettség lehet különösen az állami kezességvállalás,
garancia, az állami költségvetési támogatás, a Polgári Törvénykönyvről szóló pénzkölcsön.”

33. Záró rendelkezések
154. § (1) Ez a törvény – a (2)–(8) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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(2) Az 1. §, a 4. §, a 7. §, a 9–15. §, a 16. § (1)–(2) bekezdése, a 17–22. §, a 24. § a)–e) és g)–l) pontja, a 25–27. §, a 29–30. §,
a 32–33. §, a 35–41. §, a 43. §, a 45. § (1) és (2) bekezdése, a 46. § (1) bekezdése, a 47. §, a 48. §, a 49. § a)–c), h) és
i) pontja, az 50. §, az 54. § (2) bekezdése, az 59. §, a 60. §, a 63. §, a 65. §, a 68. § b)–c) pontja, a 69. §, 72. §, a 74–95. §,
a 99–101. §, a 103–119. §, a 121–141. §, a 143–145. §, a 147. §, a 148. § (1)–(2) bekezdése, a 149. §, 150. § a) és
c) pontja és az 1. melléklet 2019. január 1-jén lép hatályba.
(3) A 61. §, a 62. §, a 70. § és a 71. § az e törvény kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.
(4) A 23. § az e törvény kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
(5) A 6. §, a 8. §, a 42. §, a 44. §, a 45. § (3) bekezdése, a 46. § (2) bekezdése, a 49. § d)–g) pontja, az 55–56. §, az 58. §
b) pontja és a 64. § 2019. április 1-jén lép hatályba.
(6) Az 5. §, a 51–53. §, az 54. § (1) bekezdése, az 57. § és az 58. § a) pontja 2019. július 1-jén lép hatályba.
(7) A 2. §, a 3. §, a 16. § (3) bekezdés, a 24. § f ) pontja, a 66–67. §, a 68. § a) pont, a 73. §, a 96–98. §, a 102. §, a 120. §,
a 146. §, és a 148. § (3)–(4) bekezdése az e törvény kihirdetését követő hatodik hónap első napján lép hatályba.
(8) A 31. § és a 150. § b) pontja 2020. január 1-jén lép hatályba.
155. § (1) E törvény 9–15. §-a, 16. § (1)–(2) bekezdése, 17–18. §-a, 20–23. §-a, 24. § a)–e) és g)–l) pontja, 25. §-a, 38–39. §-a,
41–50. §-a, 105. §-a és 1. melléklete az Alaptörvény 46. § (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
(2) E törvény 16. § (3) bekezdése és 24. § f ) pontja az Alaptörvény 46. § (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
(3) E törvény 86. §-a az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2018. évi CXXI. törvényhez
1. Az Nbtv. 2. számú mellékletében szereplő táblázat „III. Családi állapotára, hozzátartozóira vonatkozó adatok” címe
a következő 17a–17h. sorral egészül ki:
„
17a.

Szüleinek személyi adatai

17b.

családi és utónév:

17c.

születési név:

17d.

születési hely, év, hó, nap:

17e.

anyja neve:

17f.

állampolgárság (lásd: II. 1–3. pontok):

17g.

foglalkozás, munkakör:

17h.

munkahely neve, címe:

“
2. Az Nbtv. 2. számú mellékletében szereplő táblázat „IX. Önnek, valamint az Önnel közös háztartásban élő
hozzátartozója:” címe a következő 9a. sorral egészül ki:
„
9a.

Készpénzben tartott megtakarításának összege:

“
3. Az Nbtv. 2. számú mellékletében szereplő táblázat „IX. Önnek, valamint az Önnel közös háztartásban élő
hozzátartozója:” címe a következő 21a–21k. sorral egészül ki:
„
21a.

Külföldön bejegyzett pénzintézettel szemben fennálló követelése

21b.

a pénzintézet neve:

21c.

számlaszáma:

21d.

összege:

21e.

Lakástakarékpénztárnál fennálló megtakarításai
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21f.

a takarékpénztár neve:

21g.

a megtakarítás összege:

21h.

Nyugdíjcélú megtakarításai (nyugdíjbiztosítás, nyugdíj-előtakarékossági
számla, önkéntes nyugdíjpénztár):

21i.

a pénzintézet vagy biztosító neve:

21j.

számlaszáma (ha van):

21k.

összege:
“

2018. évi CXXII. törvény
egyes büntetőjogi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról*
1. Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény módosítása
1. §

(1) Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) I. Fejezete a következő 5/A. alcímmel
egészül ki:
„5/A. Az Alkotmánybíróság által alapított ösztöndíj
22/A. § Az Alkotmánybíróság a jogász szakma képviselőinek neves külföldi intézményekben, alkotmánybíróságokon
és bíróságokon szerzett munkatapasztalatának, illetve kutatási tapasztalatának elősegítése, az Alkotmánybíróság
joggyakorlatához köthető, színvonalas tudományos publikációk megszületése, az Alkotmánybíróság külföldi
szakmai kapcsolatainak erősítése, szakmai munkájának támogatása, valamint gyakorlatának hazai és nemzetközi
tudományos körökben való megismertetése érdekében ösztöndíjat alapíthat. Az ösztöndíjprogram fedezete
az Alkotmánybíróság költségvetésében elkülönítetten szerepel.”
(2) Az Abtv. 45. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az Alkotmánybíróság az alaptörvény-ellenes jogszabály alkalmazása alapján a bíróság jogerős ügydöntő
határozatával vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzésével vagy az ügyészség vagy a nyomozó hatóság
további jogorvoslattal nem támadható eljárást megszüntető határozatával befejezett büntetőeljárás és a jogerős
határozattal befejezett szabálysértési eljárás felülvizsgálatát rendeli el, ha az eljárásban alkalmazott jogszabály vagy
jogszabályi rendelkezés semmisségéből a büntetés, illetve az intézkedés csökkentése vagy mellőzése, valamint
a büntetőjogi, illetve a szabálysértési felelősség alóli mentesülés vagy annak korlátozása következne.”

2. §		
Az Abtv.
a)
14. § (3) bekezdésében a „tagját csak tettenérés esetén lehet őrizetbe venni” szövegrész helyébe a „tagjának
őrizetét csak tettenérés esetén lehet elrendelni” szöveg,
b)
14. § (4) bekezdésében a „vádirat benyújtásáig a legfőbb ügyész, azt követően, illetve magánvádas ügyben”
szövegrész helyébe a „vádemelés előtt a legfőbb ügyész, a vádemelés után, illetve magánvádas vagy
pótmagánvádas eljárásban” szöveg,
c)
16. § (5) bekezdés a) pontjában az „ítéletben” szövegrész helyébe az „ügydöntő határozatban” szöveg,
d)
19. § (2) bekezdésében a „személyi védelemre” szövegrész helyébe a „személyvédelemre” szöveg
lép.

2. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény módosítása
3. §

(1) A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 68. § (1) bekezdés
b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem választható az OBH elnökévé az,)
„b) aki fegyelmi vagy − a magánvádas és pótmagánvádas eljárást kivéve − büntetőeljárás hatálya alatt áll,”

* A törvényt az Országgyűlés a 2018. december 12-i ülésnapján fogadta el.
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(2) A Bszi. 90. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem választható az OBT tagjává az,)
„a) aki fegyelmi vagy − a magánvádas és pótmagánvádas eljárást kivéve − büntetőeljárás hatálya alatt áll,”
(3) A Bszi. 114. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem választható a Kúria elnökévé az,)
„a) aki fegyelmi vagy − a magánvádas és pótmagánvádas eljárást kivéve − büntetőeljárás hatálya alatt áll,”
(4) A Bszi. 148. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem választható a bírói tanács tagjává,)
„a) aki fegyelmi vagy − a magánvádas és pótmagánvádas eljárást kivéve − büntetőeljárás vagy jogerős fegyelmi
határozat hatálya alatt áll,”
4. §		
A Bszi.
a)
24. § (1) bekezdés d) pontjában és 25. §-ában a „jogerősen” szövegrész helyébe a „jogerős vagy véglegessé
vált határozattal” szöveg,
b)
26. § (1) bekezdésében a „jogerőre emelkedett” szövegrész helyébe a „jogerőre emelkedett vagy véglegessé
vált” szöveg,
c)
26. § (3) bekezdésében a „jogerős határozatokat” szövegrész helyébe a „jogerős vagy véglegessé vált
határozatokat” szöveg,
d)
76. § (5) bekezdés e) pontjában a „Be. 17. § (5) és (6) bekezdésében, továbbá 448. § (2) bekezdésében”
szövegrész helyébe a „Be. 680. § (4) bekezdésében” szöveg,
e)
110. § (4) bekezdés a) pontjában a „pótmagánvádló vádindítványa alapján indult eljárást” szövegrész helyébe
a „pótmagánvádas eljárást” szöveg
lép.

3. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosítása
5. §

(1) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 4. § (2) bekezdés
f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem nevezhető ki bíróvá az a személy,)
„f ) aki büntetőeljárás − ide nem értve a magánvádas vagy pótmagánvádas eljárást − hatálya alatt áll,”
(2) A Bjt. 35. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a bíróság a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény kiemelt jelentőségű perekre vonatkozó
fejezete szerinti ügyet tárgyal, úgy az eljáró bírákat az eljárási szabályok és határidők betartása érdekében az egyéb
munkavégzés alól szükség szerint fel kell menteni, illetve mentesíteni kell.”
(3) A Bjt. 77. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„77. § Ha a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény szerinti kiemelt jelentőségű ügyekre, valamint a polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény kiemelt jelentőségű perekre vonatkozó fejezete szerinti ügyet
tárgyaló bíró az ezen ügyekre meghatározott törvényi határidőt önhibájából mulasztotta el, úgy e körülményt
az értékelésnél figyelembe kell venni, és az értékelés eredményeként „alkalmas” értékelésnél magasabb minősítést
nem kaphat.”
(4) A Bjt. 104. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szolgálati bíróság bírájaként nem járhat el az, aki fegyelmi vagy − a magánvádas és pótmagánvádas eljárást
kivéve − büntetőeljárás hatálya alatt áll.”
(5) A Bjt. 110. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a bíró fegyelmi vétséget megvalósító magatartása miatt büntetőeljárás vagy szabálysértési eljárás indult,
a) szabálysértési eljárásban a felelősséget megállapító vagy eljárást megszüntető jogerős határozat,
büntetőeljárásban a bíróság jogerős ügydöntő határozata vagy véglegessé vált eljárást megszüntető határozata,
valamint a nyomozás során hozott, további jogorvoslattal nem támadható eljárást megszüntető határozat
munkáltatóval való közlésétől számított három hónapon túl, vagy
b) ha az eljárás az (1) bekezdés szerinti hároméves időtartamon túl fejeződik be, akkor az a) pont szerinti határozat
meghozatalától számított egy éven túl
nincs helye fegyelmi felelősségre vonásnak.”
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(6) A Bjt. 117. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az elsőfokú szolgálati bíróság tanácsa a bírót tisztségéből felfüggeszti, ha
a) a bíró letartóztatását, előzetes kényszergyógykezelését vagy olyan bűnügyi felügyeletét rendelték el, amelynek
során a bíróság a terhelt számára előírta, hogy meghatározott területet, illetve lakást, egyéb helyiséget, intézményt
vagy ahhoz tartozó bekerített helyet engedély nélkül nem hagyhat el,
b) az ügyészség a bíróval szemben vádat emelt, illetve
c) a bíró szolgálati helyén való jelenléte a tényállás megállapítását gátolná.
(2) Az elsőfokú szolgálati bíróság tanácsa a bírót a tisztségéből a fegyelmi eljárást kezdeményező elnök indítványára
felfüggesztheti, ha a bíróval szemben büntetőeljárás − kivéve a magánvádas és a pótmagánvádas eljárást − indult
és a bíró szolgálati helyén való jelenléte a tényállás megállapítását gátolná, vagy a fegyelmi eljárás tárgyát képező
kötelezettségszegés súlya és jellege a szolgálati helytől való távoltartást indokolja.”
6. §		
A Bjt.
a)
30. § (2) bekezdésében az „1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 17. §-ának (5) és (6) bekezdésében,
továbbá 448. §-ának (2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.)
680. § (4) bekezdésében” szöveg,
b)
32. § (4) bekezdésében a „törvényben” szövegrész helyébe a „2016. évi CXXX. törvényben” szöveg,
c)
106. § (4) és (5) bekezdésében a „pótmagánvádló vádindítványa alapján indult” szövegrész helyébe
a „pótmagánvádas” szöveg,
d)
154. §-ában a „személyi védelemre” szövegrész helyébe a „személyvédelemre” szöveg
lép.

4. Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény módosítása
7. §

(1) Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény (a továbbiakban: Ütv.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) Az ügyészség az igazságszolgáltatás közreműködőjeként a büntetőeljárásról szóló törvényben meghatározott
feltételek szerint érvényesíti az állam büntetőigényét, felügyeli és végzi az előkészítő eljárást, irányítja, felügyeli,
illetve végzi a nyomozást, képviseli a közvádat a bírósági eljárásban, valamint felügyeletet gyakorol a büntetésvégrehajtás törvényessége felett.”
(2) Az Ütv. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az 1. § szerinti feladatok teljesítése érdekében az ügyészség
a) a büntetőeljárásról szóló törvényben meghatározott előkészítő eljárást folytat, illetve felügyeli más szerv
előkészítő eljárásának törvényességét,
b) felügyeli, hogy a nyomozó hatóság a felderítést a törvény rendelkezéseit megtartva végezze, továbbá irányítja
a vizsgálatot,
c) a büntetőeljárásról szóló törvényben meghatározott esetekben nyomoz (a továbbiakban: ügyészségi nyomozás),
d) jogszabályban meghatározott egyéb jogokat gyakorol a nyomozással összefüggésben,
e) közvádlóként gyakorolja a vádemelés közhatalmi jogkörét, a bírósági eljárásban képviseli a vádat, továbbá
gyakorolja a büntetőeljárásról szóló törvényben számára biztosított jogorvoslati jogokat,
f ) e törvény alapján titkos információgyűjtést folytat,
g) törvényességi felügyeletet lát el a büntetések, a mellékbüntetések, az intézkedések, a személyi szabadságot
érintő kényszerintézkedések, az utógondozás, valamint különösen a bűnügyi, a szabálysértési, a körözési
nyilvántartás és a központi elektronikus hozzáférhetetlenné tételi határozatok adatbázisának végrehajtásáról szóló
jogszabályi rendelkezések megtartása felett, továbbá közreműködik a büntetés-végrehajtási bíró eljárásában,
h) közreműködik abban, hogy a bírósági eljárásban a törvényeket helyesen alkalmazzák (az ügyész részvétele
a bíróságok polgári, munkaügyi, közigazgatási és gazdasági jogi peres és nemperes eljárásaiban),
i) elősegíti, hogy a hatósági jogkört gyakorló, illetve – a bíróságok és a választottbíróságok kivételével – a jogvitát
elbíráló szervek a jogszabályok rendelkezéseit megtartsák,
j) kiemelt figyelmet fordít a kiskorúak által és sérelmükre elkövetett bűncselekmények üldözésére, a fiatalkorúak
ellen indult szabálysértési és büntetőeljárás különös szabályainak betartására, törvényben meghatározott
esetekben közreműködik a kiskorúak jogainak érvényre juttatásában és eljárást kezdeményez a szükséges
gyermekvédelmi intézkedések megtétele érdekében,
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k) ellátja a nemzetközi szerződésekből, különösen a jogsegély kérésével és nyújtásával összefüggésben rá háruló
feladatokat,
l) teljesíti Magyarországnak az Eurojustban való részvételével kapcsolatos feladatokat,
m) ellátja a tevékenysége körében okozott jogsértések és károk megtérítése miatt indított perekben való
képviseletet.”
(3) Az Ütv. 1. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Az ügyészség feladatai az előkészítő eljárás és a nyomozás során”
(4) Az Ütv. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § (1) Az ügyészség a bűncselekmény gyanújának megállapítása érdekében a büntetőeljárásról szóló
törvényben meghatározott esetekben előkészítő eljárást folytat, illetve felügyeli más szerv előkészítő eljárásának
törvényességét.
(2) Az ügyészség a vádemelés feltételeinek megállapítása érdekében a büntetőeljárásról szóló törvényben
meghatározott
a) módon felügyeli a felderítés törvényességét,
b) módon irányítja a vizsgálatot,
c) esetekben ügyészségi nyomozást végez.
(3) A vizsgálat során az ügyészség a büntetőeljárás hatékony és a lehető leggyorsabb lefolytatása érdekében
rendelkezik az ügyről, a nyomozás során elvégzendő feladatokról.
(4) Az előkészítő eljárás és a nyomozás során az ügyészség a jogszabályban meghatározott jogai gyakorlásával
minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az előkészítő eljárást folytató szerv, illetve
a nyomozó hatóság tevékenységét törvényesen, az emberi jogok tiszteletben tartásával, a bűncselekmény
gyanújának megállapítása, illetve a vádemelés kérdésében történő döntésre alkalmas módon teljesítse.
(5) Az előkészítő eljárásra és a nyomozásra vonatkozó intézkedéseiért, az általa elvégzett eljárási cselekmények,
az általa tett intézkedések és meghozott határozatok megalapozottságáért, jogszerűségéért az ügyészség felelős.
(6) Az ügyészség elbírálja a nyomozás során előterjesztett, a feladatkörébe tartozó jogorvoslati kérelmeket.
(7) Az ügyészség gondoskodik arról, hogy a nyomozás során a büntetőeljárásban részt vevő személyek jogai
érvényesüljenek.”
(5) Az Ütv. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. § Az ügyészség a büntetőeljárás során hozott határozatot a büntetőeljárásról szóló törvény alapján
a bűncselekményre a Büntető Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott elévülési időn belül vizsgálhatja
felül.”
(6) Az Ütv. 2. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. Az ügyészség feladatai a bírósági eljárás során”
(7) Az Ütv. 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az ügyész a 22–24. § szerinti felügyeleti tevékenysége során bármely időpontban és helyen ellenőrizheti
a törvényben meghatározott joghátrány és jogkorlátozás végrehajtásának, a fogvatartottakkal való bánásmódnak
a törvényességét, a végrehajtás alatt állók jogvédelmére, valamint az utógondozásra vonatkozó rendelkezések
érvényesülését. E rendelkezés megfelelő alkalmazásával jár el különösen a bűnügyi nyilvántartási rendszer,
a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartása, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar
állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartása, a szabálysértési nyilvántartási rendszer, továbbá a körözési
nyilvántartási rendszer, valamint a központi elektronikus hozzáférhetetlenné tételi határozatok adatbázisának
vonatkozásában is.”
8. §		
Az Ütv.
a)
4. § (3) bekezdésében, 11. § (2) bekezdés c) pontjában, 19. § (1) bekezdésében és 21. § (2) bekezdés
c) pontjában a „büntetőeljárási” szövegrész helyébe a „büntetőeljárásról szóló” szöveg,
b)
5. § (1) bekezdésében a „döntésének egy példányát” szövegrész helyébe a „döntését” szöveg,
c)
7. § (2) bekezdés a) pontjában a „nyomozó hatóságokkal,” szövegrész helyébe a „nyomozó hatóságokkal,
az előkészítő eljárást folytató szervekkel,” szöveg,
d)
11. § (2) bekezdés b) pontjában az „ügyészségi nyomozása” szövegrész helyébe az „ügyészségi nyomozása,
illetve előkészítő eljárás folytatása” szöveg,
e)
11. § (2) bekezdés d) pontjában a „kezdeményezhet” szövegrész helyébe az „indítványozhat” szöveg,
f)
16. § (1) és (2) bekezdésében, 19. § (1) és (3) bekezdésében, valamint 21. § (1) és (2) bekezdésében az „ügyész”
szövegrész helyébe az „ügyészség” szöveg,

35864

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 207. szám

g)
h)
i)
j)

21. § (1) bekezdésében a „büntetőbíróságok” szövegrész helyébe a „bíróság” szöveg,
3. alcím címében az „A törvényekben meghatározott joghátrányok” szövegrész helyébe a „Törvényben
meghatározott joghátrány” szöveg,
22. § (2) bekezdésében a „kizáró vagy korlátozó” szövegrész helyébe az „érintő” szöveg, és
25/D. § b) pontjában az „az ügyész az eljárás valódi céljának titokban tartásával,” szövegrész helyébe az „az
eljárás valódi céljának titokban tartásával, az ügyész” szöveg

lép.
9. §		
Az Ütv. 36. § (3) bekezdés a) pontjában a „határregisztrációs rendszer, továbbá” szövegrész helyébe
a „határregisztrációs rendszer, a menekültügyi nyilvántartás, a központi idegenrendészeti nyilvántartás,
a hitelbiztosítéki nyilvántartás, a házassági és élettársi vagyonjogi szerződések országos nyilvántartása,
a lőfegyverek központi nyilvántartása, az autópályák, az autóutak és főutak használatának megtett úttal arányos
díjáról szóló törvény szerinti adatbázis, a központi közlekedési közigazgatási és ellenőrzési bírságnyilvántartás,
továbbá” szöveg lép.

5. A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi
életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosítása
10. §

(1) A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló
2011. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Üjt.) 11. § (4) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem választható meg legfőbb ügyésznek, illetve nem nevezhető ki ügyésznek az a személy,)
„f ) aki büntetőeljárás – ide nem értve a magánvádas vagy a pótmagánvádas eljárást – hatálya alatt áll,”
(2) Az Üjt. 83. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha az ügyész fegyelmi vétséget megvalósító magatartása miatt büntetőeljárás vagy szabálysértési eljárás indult,
a) szabálysértési eljárásban a felelősséget megállapító vagy eljárást megszüntető jogerős határozat,
büntetőeljárásban a bíróság jogerős ügydöntő határozata vagy véglegessé vált eljárást megszüntető határozata,
valamint a nyomozás során hozott, további jogorvoslattal nem támadható eljárást megszüntető határozat
munkáltatóval való közlésétől számított három hónapon túl, vagy
b) ha az eljárás az (1) bekezdés szerinti hároméves időtartamon túl fejeződik be, akkor az a) pont szerinti határozat
meghozatalától számított egy éven túl
nincs helye fegyelmi felelősségre vonásnak.”
(3) Az Üjt. 87. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A fegyelmi eljárás alá vont ügyészt a fegyelmi jogkör gyakorlója az állásából felfüggeszti, ha az ügyészt
letartóztatták, vele szemben olyan bűnügyi felügyeletet rendeltek el, amelynek során a bíróság előírta számára,
hogy meghatározott területet, lakást, egyéb helyiséget, intézményt, vagy ahhoz tartozó bekerített helyet engedély
nélkül nem hagyhat el, vagy előzetes kényszergyógykezelését rendelték el. A felfüggesztést a legfőbb ügyész akkor
is elrendelheti, ha az ügyész büntetőeljárás – ide nem értve a magánvádas vagy a pótmagánvádas eljárást – hatálya
alatt áll, továbbá ha az ügyész jelenléte a tényállás tisztázását gátolná, vagy a fegyelmi vétség súlya és jellege
a szolgálati helyétől való távoltartását indokolja. A felfüggesztésről hozott határozat ellen az eljárás alá vont ügyész
és képviselője a határozat közlésétől számított nyolc napon belül a fegyelmi határozatra vonatkozó szabályok szerint
jogorvoslattal élhet, amelynek nincs halasztó hatálya.”
(4) Az Üjt. 88. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„88. § (1) A fegyelmi jogkör gyakorlója a fegyelmi vétség kivizsgálásával fegyelmi biztost bíz meg. Fegyelmi
biztos nem lehet az eljárás alá vont ügyész irányítása, illetve felügyelete alá tartozó ügyészségi alkalmazott. Ha
e feltételnek megfelelő fegyelmi biztos nem jelölhető ki, a fegyelmi biztost másik fegyelmi jogkört gyakorló
irányítása, illetve felügyelete alá tartozó, a fegyelmi eljárás alá vont ügyésznél magasabb beosztású ügyészségi
alkalmazottak közül a legfőbb ügyész jelöli ki.
(2) A fegyelmi biztos köteles a tényállás megállapításához szükséges valamennyi körülményt tisztázni. Ennek
érdekében meghallgatja az eljárás alá vont ügyészt, tanúkat hallgathat meg, szakértő közreműködését veheti
igénybe, és egyéb bizonyítást végezhet.
(3) A fegyelmi jogkör gyakorlója az eljárás alá vont ügyészt az érdemi döntés meghozatala előtt meghallgatja.”
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11. §		
Az Üjt.
a)
1. § (4) bekezdésében a „katonai ügyészek mellett” szövegrész helyébe a „katonai ügyészek, illetve a legfőbb
ügyész által katonai büntetőeljárásra kijelölt ügyész mellett” szöveg,
b)
11. § (4) bekezdés c) pontjában az „ítéletben” szövegrész helyébe az „ügydöntő határozatban” szöveg,
c)
22. § (1) bekezdés h) pontjában, 24. § (1) bekezdés g) pontjában és 34. § i) pontjában a „határozatával”
szövegrész helyébe az „ügydöntő határozatával” szöveg és a „határozattal” szövegrész helyébe az „ügydöntő
határozattal” szöveg,
d)
23. § (7) bekezdésében és 24. § (7) bekezdésében az „ítéletben” szövegrész helyébe az „ügydöntő
határozatban” szöveg,
e)
58. § (3) bekezdésében a „személyi védelemre” szövegrész helyébe a „személyvédelemre” szöveg,
f)
82. § (5) bekezdésében a „magánvádló feljelentése vagy a pótmagánvádló vádindítványa alapján indult”
szövegrész helyébe a „magánvádas vagy a pótmagánvádas” szöveg, és
g)
93. § (2) bekezdésében a „határozatával” szövegrész helyébe az „ügydöntő határozatával” szöveg
lép.
12. §		
Hatályát veszti az Üjt. 50. § (2) bekezdés c) pontja.

6. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása
13. §		
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény
a)
74. § (1) bekezdésében a „büntetőeljárásjogi” szövegrész helyébe a „büntető eljárásjogi” szöveg,
b)
74. § (3) bekezdésében a „vádirat benyújtásáig” szövegrész helyébe a „vádemelés előtt” szöveg,
c)
125. § (2) bekezdés a) pontjában a „személyi védelmét” szövegrész helyébe a „személyvédelmét” szöveg
lép.

7. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása
14. §		
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 319. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„319. § (1) A 314–315. §, a 316/A. § és a 318. § alkalmazásában terrorista csoport a három vagy több személyből álló,
hosszabb időre szervezett, összehangoltan működő csoport, amelynek célja terrorcselekmény elkövetése.
(2) A 316/A. §, a 318. § és a 318/A. § alkalmazásában anyagi eszközön a terrorizmus leküzdése érdekében egyes
személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló, 2001. december 27-i
2580/2001/EK tanácsi rendelet 1. cikk 1. pontjában meghatározott eszközöket, jogi dokumentumokat és okiratokat
kell érteni.”
15. §		
Hatályát veszti a Btk.
a)
266. § (2) bekezdése és
b)
318/B. §-a.

8. Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény
módosítása
16. §

(1) Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény (a továbbiakban:
EUtv.) 7. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az ügyészség engedélyével a terhelt őrizetének elrendelése mellőzhető, vagy az elrendelt őrizet
megszüntethető, ha
a) a terhelt Magyarországon tényleges tartózkodási hellyel rendelkezik,
b) a terhelt személyi és családi körülményeire, a bűncselekmény jellegére, a végrehajtandó szabadságvesztés
vagy alkalmazandó intézkedés mértékére, a terhelt elfogásának körülményeire figyelemmel megállapítható, hogy
a jelenléte a bírósági tárgyaláson az őrizet elrendelése nélkül is biztosítható, és
c) a rendelkezésre álló adatok alapján megtagadási ok valószínűsíthető.”
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(2) Az EUtv. 9/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A bíróság az (1) bekezdésben meghatározott ideiglenes átadási bűnügyi felügyelet elrendeléséről szóló
határozatában előírja, hogy a rendőrség a kényszerintézkedés előírásainak megtartását a terhelt mozgását
nyomon követő technikai eszközzel is ellenőrizze. A bíróság a terhelt mozgását nyomon követő technikai eszköz
telepítésének technikai feltételeit az elrendelést megelőzően tisztázza. Ideiglenes átadási bűnügyi felügyelet
elrendelése esetén óvadék alkalmazásának nincs helye.”
(3) Az EUtv. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A bíróság megtagadja az európai elfogatóparancs végrehajtását, ha megtagadási ok áll fenn. A bíróság
az európai elfogatóparancs végrehajtásának megtagadásáról az iratok alapján is dönthet.”
(4) Az EUtv. 24. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A kibocsátó tagállam igazságügyi hatóságának megkeresésére a bíróság vagy az ügyészség a terheltet
kihallgatja. A megkeresésre és annak teljesítésére a IV. és a IV/A. Fejezetben foglalt rendelkezéseket kell megfelelően
alkalmazni azzal, hogy a teljesítés során az európai nyomozási határozatot alkalmazó tagállamok vonatkozásában
nincs szükség a 18. és 19. számú melléklet szerinti formanyomtatvány alkalmazására.”
(5) Az EUtv. I. Fejezete a következő 12/A. alcímmel egészül ki:

„12/A. Megjelölés elhelyezésével kapcsolatos eljárás
24/A. § (1) Ha a bíróság az európai elfogatóparancs végrehajtását megtagadja, a 2012. évi CLXXXI. törvény 1. §
12. pontja szerinti SIRENE Irodánál (a továbbiakban: SIRENE Iroda) a Schengeni Információs Rendszer második
generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról szóló, 2006. december 20-i, 1987/2006/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti információs rendszerben (a továbbiakban: SIS II rendszer) az európai
elfogatóparancshoz kapcsolódó figyelmeztető jelzéshez megjelölés elhelyezését kezdeményezi.
(2) Ha a bíróság a SIRENE Irodától kapott tájékoztatás alapján megállapítja, hogy a SIS II rendszerben elhelyezett
figyelmeztető jelzés tekintetében az európai elfogatóparancs megtagadási oka áll fenn, megjelölés elhelyezését
kezdeményezheti.
(3) Ha a SIRENE Iroda arról tájékoztatta a bíróságot, hogy a SIS II rendszerben elhelyezett figyelmeztető jelzéshez
megjelölés elhelyezését kezdeményezte, a bíróság
a) a megjelölés kezdeményezését – határozat hozatala nélkül – tudomásul veszi, ha a figyelmeztető jelzés
tekintetében megtagadási ok áll fenn, vagy
b) a SIRENE Irodát a megjelölés visszavonásának kezdeményezésére hívja fel.
(4) A bíróság a (2) és a (3) bekezdés esetén az iratok alapján jár el, döntése ellen jogorvoslatnak nincs helye.
A bíróság eljárása során a 10. §-t megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a bíróság a kiegészítő információt a SIRENE
Iroda útján is kérheti.”
(6) Az EUtv. 111/C. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A bíróság a tagállami ítélet megfeleltetését követően a megfeleltetésről szóló jogerős határozatot
az alapügyben elsőfokon eljárt bíróság részére küldi meg a feltételes szabadság megszüntetése, a felfüggesztett
szabadságvesztés végrehajtásának elrendelése, a javítóintézeti nevelésből történő ideiglenes elbocsátás
megszüntetése vagy a próbára bocsátás megszüntetése és – a (3) bekezdés alkalmazásával – büntetés kiszabása
érdekében.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott esetben az alapügyben elsőfokon eljárt bíróság a Be. XCIV. Fejezete szerinti
egyszerűsített felülvizsgálati eljárás szabályainak megfelelő alkalmazásával jár el azzal, hogy a bűnügyi költséget
az állam viseli és az eljárásban a Be. 672. § (4)–(6) bekezdése nem alkalmazható.”
(7) Az EUtv. 124/C. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az ideiglenes végrehajtási letartóztatás helyett, az (1)–(5) bekezdés megfelelő alkalmazásával a terhelt
ideiglenes végrehajtási bűnügyi felügyelete is elrendelhető, ha a terhelt Magyarországon tényleges tartózkodási
hellyel rendelkezik, és személyi, családi körülményeire, a végrehajtandó szabadságvesztés vagy alkalmazandó
intézkedés mértékére és a terhelt elfogásának körülményeire figyelemmel megállapítható, hogy a büntetés
végrehajtásának megkezdése ideiglenes végrehajtási letartóztatás elrendelése nélkül is biztosítható.”
17. §		
Az EUtv.
a)
5. § (3) bekezdésében a „letartóztatását rendeli el” szövegrész helyébe a „letartóztatását, ideiglenes
végrehajtási bűnügyi felügyeletét rendeli el” szöveg,
b)
7. § (6) bekezdésében az „(1)–(4) bekezdést” szövegrész helyébe az „(1)–(5) bekezdést” szöveg, a „2012. évi
CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe a „2012. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban:
2012. évi CLXXXI. törvény) 6. § (1) bekezdése” szöveg,
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
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8. § (1) bekezdésében az „A Fővárosi Törvényszék” szövegrész helyébe a „Ha e törvény eltérően nem
rendelkezik, a Fővárosi Törvényszék” szöveg,
8. § (3) bekezdésében az „a terhelt elfogása” szövegrész helyébe az „a terhelt őrizetének elrendelése” szöveg,
9. § (1) bekezdésében az „A bíróság az” szövegrész helyébe az „A bíróság az európai elfogatóparancs
végrehajtása tárgyában tartott tárgyaláson az” szöveg,
12. alcím címében az „átadása” szövegrész helyébe az „átadása, a terhelt kihallgatása” szöveg,
25. § (2) bekezdésében a „92/A. §-ban” szövegrész helyébe a „92. §-ban” szöveg,
63/D. § (4) bekezdésében a „tikár” szövegrész helyébe a „titkár” szöveg,
123. § (1) bekezdés a) pontjában a „büntetőeljárás lefolytatásához” szövegrész helyébe a „büntetőeljárás
lefolytatásához, valamint az egyéb bűncselekmény miatt kiszabott szabadságvesztés végrehajtásához”
szöveg

lép.
18. §		
Hatályát veszti az EUtv.
a)
5. § (1) bekezdés f ) pontjában az „a büntetőeljárás során” szövegrész,
b)
9. § (3) bekezdése.

9. A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről,
továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal
összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény módosítása
19. §		
A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes
rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló
2012. évi CLXXXI. törvény 17. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha a rendelkezésre álló adatok alapján a 6. § szerinti figyelmeztető jelzéssel összefüggésben megtagadási ok
állapítható meg, erről a SIRENE Iroda tájékoztatja a Fővárosi Törvényszéket. Késedelmet nem tűrő esetben, vagy ha
kötelező megtagadási ok állapítható meg, a SIRENE Iroda a külföldi állam által elhelyezett figyelmeztető jelzéshez
megjelölés csatolását kezdeményezi, és erről a Fővárosi Törvényszéket tájékoztatja.”

10. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti
rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXXIII. törvény módosítása
20. §		
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és
egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXXIII. törvény (a továbbiakban: Btká.) a következő 13. §-sal egészül
ki:
„13. § (1) A Be. 234. § (2) bekezdése alkalmazásában bírói engedélyhez kötött leplezett eszközök alkalmazhatók
az 1978. évi IV. törvény szerinti három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, szándékosan elkövetett
következő bűncselekmények esetén is:
a) a visszaélés kábítószer-prekurzorral,
b) a megrontás, az üzletszerű kéjelgés elősegítése, a tiltott pornográf felvétellel visszaélés,
c) a vesztegetés feljelentésének elmulasztása kivételével a közélet tisztasága elleni bűncselekmények,
d) a választás, a népszavazás, a népi kezdeményezés és az európai polgári kezdeményezés rendje elleni
bűncselekmény,
e) a tőkebefektetési csalás.
(2) A Be. 234. § (3) bekezdése alkalmazásában bírói engedélyhez kötött leplezett eszközök alkalmazhatók
az 1978. évi IV. törvény szerinti visszaélés minősített adattal cím alá tartozó szándékosan elkövetett
bűncselekmények esetén is.
(3) A Be. 253. § (1) bekezdése alkalmazásában a bírói engedélyhez kötött leplezett eszköz alkalmazásának
eredménye az engedélyben meg nem jelölt személynek az engedélyben meg nem jelölt bűncselekménye
vonatkozásában az 1978. évi IV. törvény szerinti öt évig terjedő vagy ennél súlyosabb szabadságvesztéssel
büntetendő állam elleni bűncselekmények bizonyítására is felhasználható.”
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21. §		
A Btká. 321. § a) pontjában a „18. §-a” szövegrész helyébe a „13. §-a” szöveg lép.
22. §		
Hatályát veszti a Btká. 18. §-a.

11. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosítása
23. §		
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 24. § (2) bekezdésében a „büntetőeljárás jogerős
befejezéséig” szövegrész helyébe a „büntetőeljárásnak a bíróság jogerős ügydöntő határozatával vagy véglegessé
vált nem ügydöntő végzésével történő befejezéséig, valamint az ügyészségnek vagy a nyomozó hatóságnak
további jogorvoslattal nem támadható eljárást megszüntető határozata meghozataláig” szöveg és a „lefolytatására
jogosult” szövegrész helyébe a „során eljáró” szöveg lép.

12. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás
végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény módosítása
24. §		
A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló
2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv. tv.) 10/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A kifizetés
a) az elítéltnek vagy az egyéb jogcímen fogvatartottnak a megjelölt számlaszámra utalással, illetve ha fogva van
– kérelmére – letéti számlájára való átutalással,
b) a polgári jogi igény vagy a bűncselekmény miatt megállapított kártérítés vagy sérelemdíj jogosultjának
a megjelölt számlaszámra utalással vagy készpénzben
történik.”
25. §		
A Bv. tv. a 61/D. §-t követően a következő alcímmel és 61/E. §-sal egészül ki:

„A próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtásának elrendelése
61/E. § (1) A pártfogó felügyelet magatartási szabályainak súlyos megszegése miatt a próbaidőre felfüggesztett
szabadságvesztés végrehajtásának elrendeléséről a büntetés-végrehajtási bíró az ügyészség indítványára, az elítélt
meghallgatása után határoz.
(2) Az eljárást az elítélt lakcíme, illetve tényleges tartózkodási helye szerint illetékes büntetés-végrehajtási bíró
folytatja le.
(3) A próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását elrendelő végzés elleni fellebbezésnek halasztó
hatálya van.
(4) Ha a próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását nem rendelik el, a bűnügyi költséget az állam
viseli.
(5) A büntetés-végrehajtási bíró a szabadságvesztés megkezdésére fontos okból halasztást engedélyezhet.”
26. §

(1) A Bv. tv. 188. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szabadságvesztésre ítélt feltételes szabadságra bocsátható, ha
a) a határozott ideig tartó szabadságvesztésnek a bíróság által meghatározott részét vagy az életfogytig tartó
szabadságvesztésnek a bíróság által meghatározott tartamát letöltötte, és
b) alaposan feltehető, hogy a büntetés célja további szabadságelvonás nélkül is elérhető.”
(2) A Bv. tv. 188. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltétel szempontjából a büntetés-végrehajtási bíró különösen
a) az elítélt által elkövetett bűncselekményt, a kiszabott büntetés tartamát és a büntetésből még végrehajtásra váró
részt,
b) az elítélt büntetés végrehajtása alatt tanúsított magatartását,
c) az elítéltnek a bűncselekménnyel okozott hátrány jóvátételét eredményező vagy azt célzó magatartását,
d) az elítélt törvénytisztelő életmód folytatására vonatkozó készségét
vizsgálja.”

27. §		
A Bv. tv.
a)
3. § 13. pontjában a „munkavégzőként az elítélt,” szövegrész helyébe a „ munkavégzőként – a reintegrációs
őrizetben lévő elítélt kivételével – az elítélt,” szöveg,
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b)
c)
d)

e)
f)
g)
lép.

84. § (7) bekezdésében a „bv. bíró” szövegrész helyébe a „büntetés-végrehajtási bíró” szöveg,
313. § (5) bekezdésében a „megváltoztatásának indítványozására az ügyészségnek” szövegrész helyébe
a „megváltoztatására a büntetés-végrehajtási bírónak” szöveg,
314. § (3) bekezdésében az „ügyészség a bíróságnál” szövegrész helyébe az „ügyészség az a)–b) pontban
meghatározott esetben a büntetés-végrehajtási bírónál, a c)–d) pontban meghatározott esetben
az alapügyben elsőfokon eljárt bíróságnál” szöveg,
424. § (2) bekezdésében az „ideiglenes” szövegrészek helyébe az „előzetes” szöveg,
424. § (3) és (4) bekezdésében az „ideiglenes” szövegrész helyébe az „előzetes” szöveg,
424. § (7) bekezdésében a „gyógykezelés” szövegrész helyébe a „kényszergyógykezelés” szöveg

28. §		
Hatályát veszti a Bv. tv. 305. § (2) bekezdésében az „– és a soron következő római számmal ellátott –” szövegrész.

13. Záró rendelkezések
29. §		
Ez a törvény 2019. január 1-jén lép hatályba, és 2019. január 2-án hatályát veszti.
30. §

(1) E törvény
a)
1. és 2. §-a az Alaptörvény 24. cikk (9) bekezdése,
b)
3. és 4. §-a az Alaptörvény 25. cikk (6) és (8) bekezdése,
c)
5. és 6. §-a az Alaptörvény 25. cikk (8) bekezdése, valamint 26. cikk (1) és (2) bekezdése,
d)
7. és 8. §-a, valamint 10–12. §-a az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése,
e)
13. § a) és b) pontja az Alaptörvény 4. cikk (2) és (5) bekezdése,
f)
20. §-a és 22. §-a az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése,
g)
23. §-a az Alaptörvény 41. cikk (1), (2), (5) és (6) bekezdése
alapján sarkalatosnak minősül.
(2) E törvény 13. § c) pontja az Alaptörvény 5. cikk (4) és (7) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának szavazatával elfogadandó házszabályi rendelkezésnek minősül.

31. §		
E törvény 16. § (4) bekezdése és 17. § f ) pontja az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási
eljárásokról szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi kerethatározatnak való megfelelést szolgálja.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

2018. évi CXXIII. törvény
a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények
módosításáról*
1. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény módosítása
1. §		
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 120. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) Ha a hatóság megállapítja, hogy a másodfokú hatóság, a felügyeleti szerv vagy a közigazgatási bíróság által
el nem bírált döntése jogszabályt sért, a döntését annak közlésétől – a közigazgatási szabályszegések szankcióiról
szóló 2017. évi CXXV. törvény 5/A. §-ába ütköző esetben a büntetőügyben hozott határozat közlésétől – számított
egy éven belül, legfeljebb egy ízben módosítja vagy visszavonja.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2018. december 12-i ülésnapján fogadta el.
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2. §		
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 121. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(2) Ha a hatóság döntése jogszabályt sért, a felügyeleti szerv legfeljebb egy ízben – a közigazgatási szabályszegések
szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 5/A. §-ába ütköző esetben a büntetőügyben hozott határozat közlésétől
számított egy éven belül, a (3) bekezdésben meghatározott időtartamon túl is – azt megváltoztatja vagy
megsemmisíti, és szükség esetén a döntést hozó hatóságot új eljárásra utasítja.”

2. A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény módosítása
3. §		
A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 5. §-a a következő (5) bekezdéssel
kiegészülve lép hatályba:
„(5) Ha az 5/B. § szerinti büntetőeljárás befejezésekor a (4) bekezdés szerinti elévülési idő már eltelt, vagy abból egy
évnél kevesebb van hátra, a közigazgatási szankciót alkalmazó hatóság a büntetőeljárás befejezésétől számított egy
évig alkalmazhat közigazgatási szankciót.”
4. §		
A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény I. Fejezete a következő 4/A. alcímmel
kiegészülve lép hatályba:

„4/A. A közigazgatási szankciók alkalmazásának különös szabályai
5/A. § Ha a bíróság a jogsértő magatartást megvalósító természetes személyt ugyanazon tényállás alapján jogerős
ügydöntő határozatban
a) elítélte és vele szemben büntetést szabott ki, illetve intézkedést alkalmazott, vagy
b) arra hivatkozással, hogy a bűncselekményt nem a vádlott követte el, felmentette,
nem alkalmazható a 2. § (3) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott közigazgatási szankció.
5/B. § Ha a közigazgatási szankciót alkalmazó hatóság tudomására jut, hogy az eljárása alapjául szolgáló jogsértő
magatartás miatt büntetőeljárás van folyamatban és a közigazgatási szankció alkalmazása – összhangban
az 5/A. §-ban foglaltakkal – e büntetőeljárás kimenetelétől függ, az eljárását a büntetőeljárás befejezéséig
felfüggeszti.”
5. §		
A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 13. § (1) bekezdése a következő
szöveggel lép hatályba:
„(1) Tevékenység végzésétől történő eltiltásnak kell tekinteni minden olyan közigazgatási szankciót, amellyel
a hatóság az ügyfél valamilyen jogosultsága gyakorlását meghatározott időre vagy jogszabályban meghatározott
feltétel bekövetkezéséig megvonja vagy korlátozza.”
6. §		
A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 9. § (2) bekezdésének nyitó szövegrésze
az „írja elő” szövegrész helyett a „teszi lehetővé” szöveggel lép hatályba.
7. §		
Nem lép hatályba a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 16. § (1) bekezdése.

3. A közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási
eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon
kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény módosítása
8. §		
A közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával
összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi
CLXXIX. törvény
a)
41. § (7) bekezdésében a „2019. január 1. napján” szövegrész helyébe a „2020. január 1. napján” szöveg,
b)
41. § (8) bekezdésében a „2019. január 2. napján” szövegrész helyébe a „2020. január 2. napján” szöveg
lép.
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4. A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével
összefüggő törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXXVI. törvény módosítása
9. §		
A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények
módosításáról szóló 2017. évi CLXXXVI. törvény (a továbbiakban: Büromódtv.) 79. § (4) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép és a 79. § a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az 1. § (3) bekezdése, a 8. § (1) bekezdése, a 20. § (2) bekezdése, a 21. § és a 27–29. § 2019. január 1-jén lép
hatályba.
(5) A 32. § (1)–(4) bekezdése 2020. január 1-jén lép hatályba.”
10. §		
A Büromódtv. 79. § (1) bekezdésében a „(2)–(4) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(2)–(5) bekezdésben” szöveg lép.
11. §		
A Büromódtv. 32. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(3) A Ttv. a következő 64/A. §-sal egészül ki:
64/A. § A közgyűlés által megválasztott közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke a közösség ügyintézését
ellátó tevékenységet 2020. május 1. napjáig – nyilvántartásba vételtől függetlenül – elláthatja, ha a tevékenység
végzésére való jogosultságát, hitelt érdemlő módon igazolja.”

5. Záró rendelkezések
12. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2018. december 31-én lép hatályba.
(2) Az 1. § és a 2. § 2020. január 1-jén lép hatályba.

13. §		
A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 2020. január 1-jén lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

2018. évi CXXIV. törvény
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosításáról*

1. §		
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. §-a a következő (3)–(4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A kiemelt jelentőségű ügyben az építési tevékenységgel érintett telek – a használatbavételi engedélyezési vagy
tudomásulvételi eljárás kivételével – az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről,
valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló jogszabály értelmében rendezett akkor is, amennyiben a telek
kialakítása végleges telekalakítási engedéllyel megtörtént.
(4) A (3) bekezdés szerinti esetben a telekalakítást legkésőbb a használatbavételi engedélyezési vagy
tudomásulvételi eljárás megindulásáig az ingatlan-nyilvántartásban át kell vezetni.”
2. §		
Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

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

A Kormány 270/2018. (XII. 20.) Korm. rendelete
az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások elektronikus információbiztonságának
felügyeletéről és a biztonsági eseményekkel kapcsolatos eljárásrendről
A Kormány
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
szóló 2001. évi CVIII. törvény 17. § (1a) bekezdés a), c)–f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Hatály
1. §

(1) E rendeletet kell alkalmazni
a)
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben (a továbbiakban: Ekertv.) meghatározott
bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtó szolgáltatókra (a továbbiakban: bejelentés-köteles szolgáltató),
amelyek a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény alapján nem tartoznak
a mikro- és kisvállalkozások körébe, valamint
b)
az Ekertv. szerinti közvetítő szolgáltatókra.
(2) E rendelet nem alkalmazható arra a bejelentés-köteles szolgáltatóra, amely kijelölt európai vagy nemzeti
létfontosságú rendszerelem.

2. A hatóság hatásköre és feladatai
2. §

(1) A Kormány az Ekertv. 6/B. § (3) bekezdése szerinti hatóságként (a továbbiakban: hatóság) a Nemzetbiztonsági
Szakszolgálatot jelöli ki.
(2) A hatóság az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény
(a továbbiakban: Ibtv.) szerinti biztonsági események (a továbbiakban: biztonsági esemény) megelőzése,
kivizsgálása, felszámolása és terjedésének korlátozása érdekében
a)
regisztráció alapján nyilvántartást vezet;
b)
kapcsolatot tart
ba)
a bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtókkal és a közvetítő szolgáltatókkal,
bb)
a rendvédelmi szervekkel,
bc)
az Európai Unió más tagállamainak illetékes ágazati hatóságaival,
bd)
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal,
be)
az Európai Unióban nem letelepedett, Magyarországon belül szolgáltatásait kínáló bejelentésköteles szolgáltatást nyújtók által kinevezett képviselőkkel;
c)
nyomon követi a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas
szintjét biztosító intézkedésekről szóló, 2016. július 6-i (EU) 2016/1148 európai parlamenti és a tanácsi
irányelv hazai alkalmazását;
d)
szükség szerint kötelezi a szolgáltatást nyújtókat arra, hogy
da)
bocsássák rendelkezésre az elektronikus információs rendszereik biztonságának megállapításához
szükséges adatokat, beleértve a biztonsági szabályzataikra vonatkozóakat is,
db)
gondoskodjanak megfelelő biztonsági szint biztosításáról, biztonsági esemény megelőzéséről,
bejelentéséről, kezeléséről, továbbá a tapasztalt hiányosságok megszüntetéséről;
e)
a nyilvánosságot szükség szerint tájékoztatja az egyes biztonsági eseményekről;
f)
szükség szerint kötelezi a bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtót a nyilvánosság tájékoztatására;
g)
hatósági ellenőrzést végez a bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtók kötelezettségeinek teljesítése
vonatkozásában;
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h)

az Ibtv. 19. § (1) bekezdése szerinti, az eseménykezelő központ feladat- és hatásköréről, valamint a biztonsági
események kezelésének és műszaki vizsgálatának, továbbá a sérülékenységvizsgálat lefolytatásának
szabályairól szóló kormányrendeletben kijelölt eseménykezelő központ (a továbbiakban: eseménykezelő
központ) megkeresésére intézkedik a közvetítő szolgáltatókkal szemben.
(3) Ha egy bejelentés-köteles szolgáltató központi ügyvezetésének helye vagy képviselője az egyik tagállamban van,
míg az elektronikus információs rendszerei egy vagy több másik tagállamban találhatóak, a központi ügyvezetés
helye vagy a képviselő helye szerinti tagállam illetékes hatóságával a hatóság együttműködik.
3. §

(1) A hatóság a 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti nyilvántartásban kezeli a bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtó
a)
gazdasági társaság elnevezését,
b)
székhelyét,
c)
cégjegyzékszámát,
d)
elektronikus kapcsolattartási adatait, valamint
e)
az általa nyújtott bejelentés-köteles szolgáltatás típusát.
(2) A bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtók adatait a hatósági nyilvántartásból törölni kell a gazdasági társaság
– tevékenységének megszűnéséről a hatóság részére benyújtott – bejelentése alapján, valamint a gazdasági
társaság európai vagy nemzeti létfontosságú rendszerelemmé történő kijelöléséről szóló – a hatóság részére
benyújtott – bejelentése alapján, a bejelentést követő nyolc napon belül. A gazdasági társaság az európai vagy
nemzeti létfontosságú rendszerelemmé kijelölő határozat véglegessé válásától számított nyolc napon belül köteles
bejelentését a hatóság részére benyújtani.
(3) A hatóság eljárásában a kérelem kormányablaknál való előterjesztése kizárt, valamint az eljárásban kétszeri
hiánypótlásra való felszólításnak van helye.
(4) A hatóság hatósági eljárást indít, amennyiben adatokat tárnak elé arra vonatkozóan, hogy valamely bejelentésköteles szolgáltató nem teljesíti a jogszabályban meghatározott információbiztonsági követelményeket. Ilyen
adatokat azon másik tagállam illetékes hatósága is benyújthat, amely tagállamban sor kerül az adott szolgáltatás
nyújtására.
(5) A hatóság a hatósági eljárással összefüggésben, további intézkedés keretében
a)
szükség esetén tájékoztatja az eseménykezelő központot, egyéb érintett szervezeteket,
b)
alapvető szolgáltatásokat nyújtó szereplő érintettsége esetén tájékoztatja a kijelölő hatóságot,
c)
más megelőzési célú intézkedést hoz,
d)
más hatóság hatáskörébe tartozó eljárást kezdeményez.
(6) A hatóság az eljárása során, feladatai ellátása érdekében – az intézkedéssel érintett bejelentés-köteles szolgáltatást
nyújtó működésének és üzemvitelének lehető legkisebb mértékű zavarása mellett – helyszíni ellenőrzés keretében
jogosult önállóan vagy más hatósággal együtt
a)
az érintett bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtó információtechnológiai tevékenységével összefüggő
helyiségeibe belépni,
b)
az érintett bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtó számára adatkezelést biztosító, adatfeldolgozást végző,
vagy információtechnológiai szempontból érintett helyszínein ellenőrzést tartani, és ennek során bármely,
az elektronikus információbiztonsággal kapcsolatos okiratot, dokumentumot, szerződést, aktív vagy
passzív eszközt, információs rendszert, biztonsági intézkedést megismerni, ellenőrizni, az elektronikus
információbiztonsággal kapcsolatos elektronikus vagy papíralapú okiratokról, dokumentumokról,
szerződésekről, adatbázisokról másolatot készíteni, valamint
c)
információtechnológiai műszaki vizsgálatokat végezni, szükség esetén az információtechnológiai
rendszerhez egyedileg biztosított belépési jogosultsággal.
(7) A hatóság jogosult helyszíni ellenőrzés keretében vagy a szükséges dokumentumok bekérése útján ellenőrizni
a hálózati és információs rendszerek biztonságát fenyegető kockázatok kezelése céljából a digitális szolgáltatók által
figyelembe veendő elemek és a biztonsági események hatása jelentőségének megállapítására szolgáló paraméterek
pontosabb meghatározása tekintetében az (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazására
vonatkozó szabályok meghatározásáról szóló, 2018. január 30-i (EU) 2018/151 bizottsági végrehajtási rendeletben
[a továbbiakban: (EU) 2018/151 bizottsági végrehajtási rendelet] foglalt biztonsági elemek bejelentés-köteles
szolgáltató általi teljesítését.
(8) A helyszíni ellenőrzés elrendeléséről az érintett bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtó vezetőjét előzetesen,
a helyszíni ellenőrzés megkezdése előtt tíz nappal írásban kell értesíteni.
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(9) Az ellenőrzésről az előzetes értesítés mellőzhető, ha
a)
az Ibtv. szerinti súlyos biztonsági esemény történt,
b)
az a) pont szerinti körülmény bekövetkezése valószínűsíthető, vagy
c)
az érintett bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtó a rendelkezésre álló adatok alapján a helyszíni ellenőrzés
eredményes lefolytatását feltehetően meghiúsítaná.
(10) A helyszíni ellenőrzéssel érintett bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtó, illetve egyéb érintett közreműködő köteles
a hatósággal együttműködni.
(11) A hatóság az eljárása során jogosult figyelembe venni a független, képesített ellenőr által készített ellenőrzés
eredményét, valamint a hatóság eljárása során elfogadja az elektronikus információs rendszerek biztonságának
szempontjából releváns európai vagy nemzetközileg elfogadott szabványok és előírások szerinti tanúsítványok,
akkreditációk alkalmazását.

3. A bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtók elektronikus és információs rendszereinek biztonságára
vonatkozó alapvető követelmények
4. §		
A bejelentés-köteles szolgáltatók gondoskodnak azon megfelelő dokumentumok rendelkezésre állásáról, amelyek
lehetővé teszik a szolgáltatók rendszerei és létesítményei biztonsága érdekében alkalmazott biztonsági elemek
megfelelőségének illetékes hatóság általi ellenőrzését.
5. §

(1) A bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtó elektronikus úton regisztrál a hatóság honlapján közétett formában a 3. §
(1) bekezdésében meghatározott adatok megadásával.
(2) Azon bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtó, amely e rendelet hatálybalépését követően kerül a rendelet hatálya
alá, a változást követő 90 napon belül köteles a 3. § (1) bekezdésében meghatározott adatokat az (1) bekezdésben
megjelölt formában benyújtani a hatóságnak.
(3) A bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtó a 3. § (1) bekezdésében meghatározott adatokban bekövetkezett
változásokról, továbbá a megszűnéséről 8 napon belül tájékoztatja a hatóságot.

4. A jelentős biztonsági eseményekkel és azok bejelentésével összefüggő szabályok
6. §

(1) A bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtó haladéktalanul bejelenti az eseménykezelő központ részére az elektronikus
információs rendszerein bekövetkezett azon biztonsági eseményeket, amelyek jelentős hatást gyakorolnak az általa
az Európai Unión belül kínált bejelentés-köteles szolgáltatás nyújtására.
(2) A biztonsági események hatása jelentőségének megállapításakor figyelembe kell venni az (EU) 2018/151 bizottsági
végrehajtási rendeletben meghatározott paramétereket.
(3) A biztonsági esemény hatása jelentőségének meghatározása érdekében a bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtó
szolgáltató tájékoztatásának az alábbi adatokat is tartalmaznia kell:
a)
a biztonsági esemény által érintett felhasználók számát, különös tekintettel azon felhasználókra, akik
az érintett szolgáltatásra alapozzák a saját szolgáltatásaik nyújtását,
b)
a biztonsági esemény időtartamát,
c)
a biztonsági esemény által érintett terület földrajzi kiterjedését,
d)
a szolgáltatás működésében támadt zavar mértékét,
e)
a gazdasági és társadalmi tevékenységekre gyakorolt hatás mértékét.
(4) A biztonsági esemény bejelentésére vonatkozó kötelezettség csak abban az esetben áll fenn, ha a bejelentésköteles szolgáltató számára elérhetők azok az információk, amelyek alapján a (2) bekezdésben említett paraméterek
figyelembevételével ki tudja értékelni a biztonsági esemény hatását.
(5) Az eseménykezelő központ a biztonsági esemény műszaki vizsgálatát követően hatósági eljárás megindítása
és lefolytatása céljából a rendelkezésre álló információkat összefoglaló jelentéssel átadja a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező hatóság részére.
(6) A hatóság az eseménykezelő központ összefoglaló jelentése alapján hivatalból indítható hatósági eljárása keretében
a)
vizsgálja a bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtó által megtett megelőző és eseményt kezelő tevékenységet;
b)
vizsgálja a 4. §-ban és az 5. §-ban meghatározott követelmények teljesülését;
c)
vizsgálja a bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtó biztonsági intézkedéseinek megfelelőségét;
d)
a vizsgálat során jogosult a 3. § szerinti cselekményeket elvégezni;

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 207. szám

e)

f)
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a vizsgálat eredményeként hatósági döntést hoz, amelynek tartalma legalább:
ea)
a biztonsági esemény bekövetkezése tényének megállapítása,
eb)
az elhárításra javasolt intézkedések,
ec)
a további károkozások megelőzése érdekében javasolt intézkedések;
az eseménykezelő központtal történt előzetes egyeztetést követően tájékoztathatja a nyilvánosságot vagy
kötelezheti a bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtót a nyilvánosság tájékoztatására, ha erre egy adott
biztonsági esemény megelőzéséhez vagy egy már folyamatban lévő biztonsági esemény kezeléséhez
szükség van, vagy ha egy biztonsági esemény nyilvánosságra hozatala egyéb módon a közérdeket szolgálja.

5. Jogkövetkezmények alkalmazása
7. §

(1) A hatóság – határidő tűzése mellett – felhívja az érintett bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtó vezetőjét
a)
az elektronikus információbiztonságot veszélyeztető hiányosság, mulasztás, a biztonsági követelmény
megsértésének megszüntetésére,
b)
a jogszabályban meghatározott kötelezettség teljesítésére,
c)
az elvárt intézkedés megtételére.
(2) A hatóság azonnali intézkedések megtételére kötelezi az érintett bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtót, ha
az elektronikus információbiztonságot veszélyeztető hiányosság, mulasztás, a megsértett biztonsági követelmény
súlyos biztonsági esemény bekövetkeztével fenyeget. Ezzel összefüggésben fegyelmi felelősség megállapítására
tehet javaslatot a munkáltatói jogkör gyakorlója felé.
(3) A hatóság az Ekertv. 6/C. §-a alapján, az 1. mellékletben megjelölt jogszabálysértés esetén, az 1. mellékletben
rögzített mértékben bírságot szabhat ki.

8. §		
Ha a közvetítő szolgáltató nem teljesíti az eseménykezelő központ feladat- és hatásköréről, valamint a biztonsági
események kezelésének és műszaki vizsgálatának, továbbá a sérülékenységvizsgálat lefolytatásának szabályairól
szóló kormányrendeletben meghatározott együttműködési kötelezettségét, a hatóság az eseménykezelő központ
értesítése alapján – határidő tűzése mellett – felszólítja az érintett szervezetet a jogszabálykövető magatartás
folytatására, illetve a határidő eredménytelen eltelte után bírságot szabhat ki.
9. §

(1) A kiszabható bírság ötvenezer forinttól ötmillió forintig terjedhet, amelyet a hatóság határozatának véglegessé
válását követő 8 napon belül kell megfizetni (a továbbiakban: befizetés) a határozatban megjelölt, a hatóság Magyar
Államkincstárnál vezetett számlájára.
(2) A befizetés során az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a „digitális bírság” szöveget, a határozat számát és
a bírságfizetésre kötelezett nevét.
(3) Több szabálytalanság együttes fennállása esetén a bírság mértéke az egyes szabálytalanságokért kiszabható
bírságok összege, amely nem haladhatja meg az ötmillió forintos felső határt.

10. §

(1) A bírság megfizetése nem mentesít a büntetőjogi, valamint a polgári jogi felelősség, valamint a bírság kiszabására
okot adó szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége alól.
(2) A bírság ugyanazon tényállás mellett – az azonnal megszüntethető szabálytalanságok kivételével – a bírságot
kiszabó végleges határozat közlését követő két hónap elteltével szabható ki ismételten.

6. Záró rendelkezések
11. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2019. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 2. § (2) bekezdés h) pontja, a 7. § (3) bekezdése, a 8–10. §, valamint az 1. melléklet az e rendelet kihirdetését
követő 16. napon lép hatályba.

12. §

(1) Az e rendeletben foglaltakat a rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.
(2) A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2019. január 15-ig köteles a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnak
átadni a bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtókról szóló 410/2017. (XII. 15.) Korm. rendelettel kapcsolatos adatokat
és a folyamatban lévő eljárásokat.
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13. §

(1) Ez a rendelet a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét
biztosító intézkedésekről szóló, 2016. július 6-i (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való
megfelelést szolgálja.
(2) Ez a rendelet a hálózati és információs rendszerek biztonságát fenyegető kockázatok kezelése céljából a digitális
szolgáltatók által figyelembe veendő elemek és a biztonsági események hatása jelentőségének megállapítására
szolgáló paraméterek pontosabb meghatározása tekintetében az (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi
irányelv alkalmazására vonatkozó szabályok meghatározásáról szóló, 2018. január 30-i (EU) 2018/151 bizottsági
végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

14. §		
Hatályát veszti a bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtókról szóló 410/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 270/2018. (XII. 20.) Korm. rendelethez
Az egyes jogszabálysértések esetében kiszabható bírság mértéke
A
1.

A jogszabálysértés megnevezése

B

C

A bírság legkisebb mértéke

A bírság legnagyobb mértéke

(Ft)

(Ft)

2.

regisztráció elmulasztása

50 000

100 000

3.

adatváltozás bejelentésének elmulasztása

50 000

500 000

4.

kockázatelemzés készítésének elmulasztása

200 000

500 000

5.

kockázatokkal arányos biztonsági intézkedések
bevezetésének és alkalmazásának elmulasztása

300 000

5 000 000

6.

kockázatelemzés és a szükséges biztonsági
intézkedések biztonsági eseményt követő
haladéktalan, egyéb esetben évente dokumentált
felülvizsgálatának elmulasztása, a felülvizsgálat
során feltárt hiányosságok alapján a szükséges
módosítások végrehajtásának elmulasztása

200 000

2 000 000

7.

biztonsági esemény bejelentésének elmulasztása

300 000

5 000 000

8.

hatóság végleges, végrehajtandó határozatában
foglalt kötelezésének nem teljesítése

400 000

5 000 000

A Kormány 271/2018. (XII. 20.) Korm. rendelete
az eseménykezelő központok feladat- és hatásköréről, valamint a biztonsági események kezelésének és
műszaki vizsgálatának, továbbá a sérülékenységvizsgálat lefolytatásának szabályairól
A Kormány
az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 24. § (1) bekezdés e), j) és
k) pontjában, valamint
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
szóló 2001. évi CVIII. törvény 17. § (1a) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1. Értelmező rendelkezések
1. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
adminisztrátori jogosultsággal rendelkező informatikai biztonsági vizsgálat: olyan biztonsági vizsgálati eljárás,
amelynek a során a vizsgálatot végző személy rendszergazdai jogosultsággal rendelkezik, és az eljárás
célja, hogy megfelelőségi listák alapján az érintett szervezet teljes informatikai rendszerének az állapota
ellenőrzésre kerüljön;
2.
alapvető szolgáltatást nyújtó szolgáltató: a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról,
kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény (a továbbiakban: Lrtv.) alapján alapvető
szolgáltatást nyújtóként azonosított szolgáltató;
3.
automatizált vizsgálat: olyan biztonsági vizsgálati eljárás, amelynek a során az érintett szervezet informatikai
rendszerének a sérülékenységei célszoftverek segítségével kerülnek feltérképezésre;
4.
bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtó: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban:
Ekertv.) 2. § j) pontja szerinti szolgáltatást nyújtó szolgáltató;
5.
belső informatikai biztonsági vizsgálat: olyan biztonsági vizsgálati eljárás, amelynek a során az érintett
szervezet informatikai rendszerének sérülékenységvizsgálata a belső hálózati végpontról közvetlenül
történik;
6.
biztonságiesemény-kezelési megbízott: az érintett szervezet vezetője által a biztonsági események
kivizsgálásával az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi
L. törvény (a továbbiakban: Ibtv.) 11. § (6) bekezdése szerint megbízott személy;
7.
célszoftver: a biztonsági vizsgálati eljárás során a sérülékenységvizsgálat egyes fázisainak végrehajtására
kifejlesztett szoftver;
8.
CSIRT-ek hálózata: a tagállami számítógép-biztonsági eseményekre reagáló szerveknek a hálózati
és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító
intézkedésekről szóló, 2016. július 6-i (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelv által létrehozott
hálózata;
9.
érintett szervezet: a biztonsági vizsgálattal vagy sérülékenységvizsgálattal érintett, elektronikus információs
rendszert üzemeltető szervezet;
10.
kézi informatikai biztonsági vizsgálat: olyan biztonsági vizsgálati eljárás, amelynek a során az érintett
szervezet informatikai rendszerének sérülékenységei a vizsgálatot végző személy által egyedileg, manuálisan
összeállított lekérdezések alkalmazásával kerülnek feltérképezésre;
11.
közvetítő szolgáltató: az Ekertv. 2. § l) pontja szerinti szolgáltató;
12.
külső informatikai biztonsági vizsgálat: az informatikai rendszer internet felőli, külső sérülékenységvizsgálata,
amelynek a során az interneten fellelhető, nyilvános adatbázisokban való szabad keresésre, célzott
információgyűjtésre, valamint az elérhető számítógépek szolgáltatásainak, sebezhetőségének
feltérképezésére kerül sor;
13.
regisztrált felhasználói jogosultság nélküli informatikai biztonsági vizsgálat: olyan biztonsági vizsgálati eljárás,
amelynek a során a vizsgálatot végző személy semmilyen előzetes információval nem rendelkezik az érintett
szervezet informatikai rendszeréről, és nincs felhasználói jogosultsága a rendszerhez;
14.
regisztrált felhasználói jogosultsággal rendelkező informatikai biztonsági vizsgálat: olyan biztonsági vizsgálati
eljárás, amelynek a során a vizsgálatot végző személy a számára külön létrehozott felhasználói jogosultsággal
végzi a vizsgálatot;
15.
pszichológiai manipuláció: olyan tevékenységi forma, technikák és módszerek összessége, amely az emberek
befolyásolására alapozva teszi lehetővé bizalmas információk megszerzését vagy kártékony program
terjedését és működését;
16.
titkosítási eljárás: olyan eljárás, amely az adat megismerhetőségét azáltal korlátozza, hogy az adat egy
algoritmus segítségével átalakításra kerül olyan jelsorozattá, ami olvashatatlan annak a számára, aki nem
rendelkezik a visszaalakításhoz szükséges egyedi jelsorozatból álló kulccsal;
17.
titkosítási kulcs: titkosítási eljárás során alkalmazott olyan jelsorozat, amelynek az ismeretében a titkosított
állomány megismerhető;
18.
webes vizsgálat: olyan biztonsági vizsgálati eljárás, amelynek a során automatizált és kézi vizsgálatok útján
kerülnek feltárásra a webes alkalmazások sérülékenységei;
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19.

vezeték nélküli hálózat informatikai biztonsági vizsgálat: olyan biztonsági vizsgálati eljárás, amelynek a során
a vezeték nélküli hozzáférési és kapcsolódási pontok keresése, feltérképezése, titkosítási eljárások elemzése,
titkosítási kulcsok visszafejthetőségének ellenőrzése célszoftverek és kézi vizsgálat útján történik.

2. A Központ feladat- és hatásköre
2. §		
A Kormány az Ibtv. 19. § (1) bekezdése, valamint az Ekertv. 6/B. § (1) bekezdése alapján eseménykezelő központként
(a továbbiakban: Központ) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot jelöli ki.
3. §

(1) A Központ kezeli
a)
az Ibtv. 2. §-ában – az Ibtv. 19. § (2) és (3) bekezdése szerinti kivétellel – meghatározott szervek nyílt,
b)
a bejelentés-köteles szolgáltatók,
c)
a honvédelmi létfontosságú rendszerelemek kivételével az európai vagy nemzeti létfontosságú
rendszerelemmé kijelölt létfontosságú rendszerelemeket működtetők,
d)
a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltató
elektronikus információs rendszereit érintő biztonsági eseményeket és fenyegetéseket.
(2) A Központ a biztonsági események és fenyegetések kezelése céljából együttműködik
a)
az elektronikus információs rendszerek felügyeletére kijelölt hatóságokkal,
b)
az Ibtv. 19. § (2) és (3) bekezdése szerinti eseménykezelő központtal (a továbbiakban együtt: eseménykezelő
központ),
c)
a rendvédelmi szervekkel,
d)
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal és az általa működtetett Országos Informatikai és Hírközlési
Főügyelettel,
e)
az elektronikus hírközlési szolgáltatókkal, a központosított informatikai és elektronikus hírközlési
szolgáltatóval,
f)
az Lrtv. szerinti üzemeltetőkkel, kijelölő és javaslattevő hatóságokkal, valamint
g)
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal.
(3) A Központ a hatáskörébe tartozó elektronikus információs rendszerek tekintetében részt vesz a CSIRT-ek
hálózatának tevékenységében.
(4) A Központ a biztonsági eseményre vagy fenyegetésre utaló tevékenységeket kivizsgálja, és szükség esetén
figyelmeztetést ad ki a felhasználók, az eseménykezelő központok, a hatóságok, az elektronikus információs
rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint az információbiztonsági felügyelő feladat- és
hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus információs rendszerek meghatározásáról szóló 187/2015. (VII. 13.)
Korm. rendelet szerinti egyedüli kapcsolattartó pont (a továbbiakban: egyedüli kapcsolattartó pont), valamint
az (1) bekezdés szerinti szervek felé.
(5) A Központ tájékoztatja az egyedüli kapcsolattartó pontot a biztonsági események kezelésére vonatkozó,
jogszabályban nem részletezett eljárásrendjéről.
(6) A Központ ellátja az alábbi feladatokat:
a)
a biztonsági események nemzeti szintű nyomon követése;
b)
a kockázatokkal és biztonsági eseményekkel kapcsolatos tájékoztatás, korai előrejelzés, riasztás,
bejelentéstétel és információterjesztés az érdekeltek számára;
c)
reagálás a biztonsági eseményekre;
d)
dinamikus kockázat- és eseményelemzések, valamint a biztonsági eseményekkel kapcsolatos helyzetkép
készítése;
e)
sérülékenységvizsgálat lefolytatása.
(7) A Központ meghatározza a biztonsági események és kockázatok kezelésére vonatkozó eljárásokat, valamint
a biztonsági események, kockázatok és információk osztályozására szolgáló eljárásokat és szabályokat. Ennek során
a Központ együttműködik az (1) bekezdésben meghatározott szervezetekkel.

4. §		
A Központ a biztonságiesemény-kezelési feladatkörében felelős
a)
a tudomására jutott biztonsági eseményekről az érintettek haladéktalan értesítéséért,
b)
a biztonsági eseményekről nyilvántartás vezetéséért, amely tartalmazza a biztonsági esemény kapcsán
megtett intézkedéseket és azok eredményét, valamint
c)
a külön kormányrendelet szerinti korai figyelmeztető rendszer működtetéséért.
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5. §
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(1) A Központ a biztonsági események megelőzése céljából a 3. § (1) bekezdése szerinti szervezetek elektronikus
információs rendszereit érintő fenyegetésekkel összefüggő tájékoztatási és tudatosítási feladatokat
a (2)–(4) bekezdésben meghatározottak szerint látja el.
(2) A Központ az elektronikus információs rendszereket veszélyeztető sérülékenységekkel és fenyegető kockázatokkal
összefüggésben felelős
a)
az elektronikus információs rendszerek biztonságáért felelős személyek tájékoztatásáért,
b)
a hatóságok és az eseménykezelő központok tájékoztatásáért, valamint
c)
a sérülékenységekről és fenyegetésekről, valamint a javasolt biztonsági intézkedésekről a honlapján
rendszeres tájékoztatásnyújtásáért.
(3) A Központ
a)
elemzéseket, jelentéseket készít a magyar és a nemzetközi információbiztonsági irányokról,
b)
a hatáskörébe tartozó biztonsági eseményekről negyedévente jelentést tesz a Nemzeti Kiberbiztonsági
Koordinációs Tanács részére, valamint
c)
évente jelentést készít a tevékenységéről a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokért felelős miniszter részére.
(4) A Központ
a)
nem kötelező érvényű állásfoglalásokat, ajánlásokat adhat ki,
b)
a biztonsági események kezelésére irányuló tájékoztatót tarthat, részt vehet az információbiztonság
tudatosításáért felelős intézmények tudatosítási programjában, szakértői-oktatói tevékenységet végezhet,
c)
kormányzati információtechnológiai és biztonságiesemény-kezelési együttműködési fórumot működtethet,
valamint
d)
részt vesz az infokommunikációs biztonságra vonatkozó stratégiák és szabályozások előkészítésében.

3. Az eseménykezelő központok feladat- és hatásköre
6. §

(1) A Kormány az Ibtv. 19. § (2) bekezdése alapján a honvédelmi célú elektronikus információs rendszereket érintő
biztonsági események és fenyegetések kezelésére a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatot jelöli ki. A Katonai
Nemzetbiztonsági Szolgálat a biztonsági események és fenyegetések kezelését a szakmai irányítása és koordinálása
alatt álló, szakfeladat szerint elkülönülő – a honvédelemért felelős miniszter irányítása, vezetése alatt álló szervnél,
szervezetnél működő – eseménykezelő központokkal együtt látja el.
(2) A Kormány az Ibtv. 19. § (3) bekezdése alapján a polgári hírszerző tevékenységet végző nemzetbiztonsági szolgálat
elektronikus információs rendszereit érintő biztonsági események és fenyegetések kezelésére az Információs
Hivatalt jelöli ki. Az Információs Hivatal e feladat ellátására a szervezetén belül működő eseménykezelő központot
működtet.
(3) Az eseménykezelő központok a hatáskörükbe tartozó elektronikus információs rendszerek tekintetében,
a)
biztonságiesemény-kezelési feladatkörükben ellátják a Központ 4. § szerinti,
b)
tájékoztatási feladatkörükben ellátják a Központ 5. § (2) bekezdés b) pontja és 5. § (3) bekezdés c) pontja
szerinti,
c)
tudatosítási feladatkörükben ellátják a Központ 5. § (4) bekezdés a)–c) pontja szerinti
feladatait.

7. §

(1) Az eseménykezelő központok a hatáskörükbe tartozó elektronikus információs rendszerek tekintetében
a)
nyilvántartást vezetnek a hatáskörükbe tartozó szervekkel való kapcsolattartáshoz szükséges
elérhetőségekről, és
b)
az észlelt, valamint a tudomásukra jutott biztonsági eseményekről haladéktalanul tájékoztatják a Központot.
(2) Az eseménykezelő központok a működésük megkezdéséről – működésüknek a tervezett megkezdését
megelőzően legalább öt nappal – a Központot tájékoztatják, a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat, valamint
a kapcsolattartási adatok változását haladéktalanul bejelentik a Központnak.
(3) Az eseménykezelő központok eljárására a 3. § (7) bekezdését, a 14–18. §-t, a 20–21. §-t és a 23–29. §-t alkalmazni kell.

4. A biztonsági események bejelentése
8. §

(1) Az Ibtv. 19. § (1) bekezdés b)–c) pontja szerinti szervezetek, valamint a közvetítő szolgáltató kötelesek a Központ
részére az elektronikus információs rendszereikben bekövetkezett biztonsági eseményeket haladéktalanul
bejelenteni.
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(2) Az érintett szervezet a honvédelmi célú elektronikus információs rendszert érintő biztonsági eseményt és
fenyegetést a honvédelmi miniszter belső rendelkezése szerint a 6. § (1) bekezdésben kijelölt eseménykezelő
központnak jelenti be.
9. §

(1) Az alapvető szolgáltatást nyújtó szolgáltatók indokolatlan késedelem nélkül bejelentik a Központnak az általuk
nyújtott alapvető szolgáltatások folytonosságára jelentős hatást gyakorló biztonsági eseményeket.
(2) A biztonsági esemény hatása jelentőségének meghatározása érdekében az alapvető szolgáltatást nyújtó szolgáltató
tájékoztatásának az alábbi adatokat is tartalmaznia kell:
a)
az alapvető szolgáltatás zavara által érintett felhasználók száma,
b)
a biztonsági esemény időtartama,
c)
a biztonsági esemény által érintett terület földrajzi kiterjedése.
(3) Ha egy alapvető szolgáltatásokat nyújtó szolgáltató valamely, a kritikus társadalmi és gazdasági tevékenységek
fenntartása szempontjából alapvetőnek tekintett szolgáltatás nyújtását egy harmadik fél bejelentés-köteles
szolgáltatóra alapozza, az említett szolgáltatónak be kell jelentenie minden olyan esetet, amikor a bejelentés-köteles
szolgáltatót érintő biztonsági esemény jelentős hatást gyakorol az alapvető szolgáltatások folytonosságára.

10. §		
A bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtó – a 11. §-ban, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások elektronikus információbiztonságának felügyeletéről és a biztonsági eseményekkel kapcsolatos
eljárásrendről szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint – haladéktalanul bejelenti a Központ részére
az elektronikus információs rendszerein bekövetkezett azon biztonsági eseményeket, amelyek jelentős hatást
gyakorolnak az általa az Európai Unión belül kínált bejelentés-köteles szolgáltatás nyújtására.
11. §

(1) A biztonsági események bejelentése elsődlegesen elektronikus úton történik, ha azonban az elektronikus
információs rendszer oly mértékben sérül, hogy az nem lehetséges, a bejelentés bármely más módon
megvalósítható.
(2) A bejelentés tartalmazza legalább
a)
a biztonsági esemény rövid leírását, státuszát,
b)
a szolgáltatás működésében támadt zavar mértékét,
c)
az esemény kezelésére az üzemeltető által kijelölt kapcsolattartó személy és szervezet elérhetőségeit,
d)
a biztonsági esemény hatását meghatározó szempontokat, valamint
e)
közvetítő szolgáltató igénybevétele esetén a közvetítő szolgáltató megnevezését, elérhetőségét.

12. §

(1) A Központ – a 9. § (1) bekezdése és a 10. §-a szerinti bejelentések alapján – vizsgálja az alapvető szolgáltatást
nyújtók, valamint a bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtók szolgáltatásaira jelentős hatást gyakorló biztonsági
események határon átnyúló hatását, és közvetlenül vagy az egyedüli kapcsolattartó pont útján indokolt esetben
tájékoztatja a jelentős hatást gyakorló biztonsági eseményekről a többi érintett tagállamot.
(2) A Központnak az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás során biztosítania kell a szolgáltatók biztonságát, gondoskodnia
kell arról, hogy ne sérüljenek a kereskedelmi érdekei és a bejelentésben foglalt információk bizalmassága.

5. Önkéntes bejelentés
13. §

(1) Azok az Lrtv. szerinti ágazati szereplők, akiket nem azonosítottak alapvető szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatóként,
önkéntes alapon bejelenthetik a Központnak az olyan biztonsági eseményeket, amelyek jelentős hatást gyakorolnak
az általuk nyújtott szolgáltatások folytonosságára. Ez a rendelkezés nem alkalmazható azon rendszerelemek
vonatkozásában, amelyek az Lrtv. alapján európai vagy nemzeti létfontosságúvá kerültek kijelölésre.
(2) A bejelentés-köteles szolgáltatók önkéntes alapon bejelenthetnek minden olyan eseményt, amelyek számukra
addig ismeretlen jellemzőkkel bírtak, ideértve különösen a sérülékenységet kihasználó új módszereket,
a kihasználásra vonatkozó adatokat, sebezhető pontokat vagy fenyegetéseket.
(3) A Központ az önkéntes bejelentésekkel szemben előnyben részesítheti a kötelezően vizsgálandó bejelentések
feldolgozását. Az önkéntes bejelentéseket csak akkor kell feldolgozni, ha az nem jelent aránytalan vagy indokolatlan
terhet a Központ számára.
(4) Az önkéntes bejelentés eredményeként a bejelentő szervezet számára nem írható elő olyan kötelezettség, amely ne
vonatkozott volna rá a bejelentés megtétele nélkül is.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 207. szám

35881

6. A biztonsági események kezelésének, műszaki vizsgálatának szabályai
14. §		
Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információs rendszereit érintő biztonsági események
kivizsgálásában első sorban
a)
az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy,
b)
biztonságiesemény-kezelési megbízott, valamint
c)
a hatáskörrel rendelkező eseménykezelő központ vehet részt.
15. §

(1) A nemzetbiztonsági védelem alá eső szerv vezetője – a 6. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott szervek
kivételével –
a)
az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy esetében a feladatra történő kinevezése,
b)
a biztonságiesemény-kezelési megbízott esetében a feladatra történő megbízása
tervezett hatálybalépését megelőző harminc nappal véleményezés céljából – az érintett személy hozzájárulásával –
megküldi a Központ részére a kinevezésben, illetve a megbízásban szereplő személy adatait.
(2) A Központ a feladatra történő kinevezés, illetve a megbízás hatálybalépésének időpontjáig köteles a véleményét
a véleménykérő szerv vezetője részére megküldeni.
(3) A biztonságiesemény-kezelési megbízottat az Ibtv.-ben meghatározott elektronikus információs rendszer
biztonságával összefüggő feladatok ellátásában részt vevő személynek kell tekinteni.

16. §

(1) A bejelentett biztonsági esemény kivizsgálása során a biztonsági eseménnyel érintett szervezet köteles
együttműködni a Központtal, amely együttműködés kiterjed:
a)
a bejelentéssel kapcsolatos információk átadására,
b)
a biztonsági eseményben érintettek (támadó/támadott) beazonosításához szükséges műszaki, technikai
adatok Központ részére történő átadására,
c)
a Központ szakembereinek tájékoztatására a biztonsági esemény következményei elhárítása érdekében tett
intézkedésekről, illetve a biztonsági esemény vizsgálata során, az infrastruktúrával kapcsolatos beállításokról,
d)
hozzáférés biztosítására a Központ szakemberei számára az incidensben érintett infrastruktúrához, valamint
e)
a Központ által végzett kockázatelemzés alapján szükségesnek ítélt korai figyelmeztető- vagy
csapdarendszerek, szenzorok telepítésére.
(2) Az együttműködés keretein belül az alapvető szolgáltatást nyújtó szolgáltatók az incidensben érintett
infrastruktúrával kapcsolatos, speciális, ágazati sajátosságokat megosztják a Központtal.
(3) A bejelentés-köteles szolgáltatók, valamint az Lrtv. 4. melléklet 26. sora szerinti alapvető szolgáltatást nyújtó
szolgáltatók az együttműködés keretein belül az incidensben érintett előfizetőkkel kapcsolatban a Központ
kérésére kötelesek szükség szerint tiltásokat bevezetni, illetve (felhasználói, előfizetői) hozzáféréseket korlátozni,
felfüggeszteni vagy megszüntetni.

17. §

(1) A biztonsági eseménnyel érintett szervezet – a (2) bekezdés kivételével – a Központ kérésére köteles a biztonsági
események kezeléséhez szükséges műszaki, technikai adatokat, információkat összegyűjteni, és elektronikus
formában átadni vagy egyéb módon hozzáférhetővé tenni.
(2) Ha a biztonsági eseménnyel érintett szervezet – a (3) bekezdés kivételével – bármely okból nem képes
az (1) bekezdés szerinti adatok összegyűjtésére, a Központ begyűjtheti az adatokat. A biztonsági eseménnyel
érintett szervezet gondoskodik arról, hogy a Központ az adatokhoz hozzáférjen.
(3) Ha a biztonsági eseménnyel érintett bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtó bármely okból nem képes
az (1) bekezdés szerinti adatok összegyűjtésére, az eseménykezelő központ képviselője helyszíni tanácsadás
keretein belül, az érintett szervezet szakértőinek bevonásával javaslatot tesz a szükséges adatok összegyűjtésének
és biztosításának módjára. A biztonsági eseménnyel érintett bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtó gondoskodik
arról, hogy az eseménykezelő központ az adatokhoz hozzáférjen.
(4) A biztonsági eseményekkel érintett szerv – az (5) bekezdés kivételével – köteles a vizsgálat lefolytatásához
szükséges adatokat, dokumentumokat, eszközöket és egyéb információkat a Központ rendelkezésére bocsátani.
(5) A biztonsági eseményekkel érintett bejelentés-köteles szolgáltató köteles a vizsgálat lefolytatásához szükséges
adatokat, dokumentumokat, eszközöket és egyéb információkat tartalmazó, bitazonos másolatokat a Központ
rendelkezésére bocsátani.
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(6) A Központ – a (7) bekezdés kivételével – a biztonsági eseménnyel érintett szervezettel együttműködve kidolgozza
a biztonsági esemény felszámolásához szükséges intézkedéseket, amelyeket a biztonsági eseménnyel érintett
szervezet köteles végrehajtani.
(7) A biztonsági eseménnyel érintett bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtó a biztonsági esemény felszámolásához
szükséges intézkedéseket kidolgozza, és haladéktalanul végrehajtja. A Központ támogatja a biztonsági eseménnyel
érintett bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtót a biztonsági esemény felszámolásához szükséges intézkedések
kidolgozásában.
(8) A biztonsági eseménnyel érintett bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtó az esemény felszámolását követően
felülvizsgálja az elektronikus információs rendszerei kockázatelemzésének, kockázatkezelésének teljeskörűségét, és
végrehajtja a szükséges módosításokat.
(9) A Központ a biztonsági eseményről zárt kezelésű technológiai naplót vezet, amely tartalmazza a biztonsági
esemény kivizsgálásának támogatása során tett intézkedéseket és azok eredményét is.
18. §

(1) A Központ a hatáskörébe tartozó elektronikus információs rendszert működtető szervektől és az eseménykezelő
központoktól kért és kötelezően átadott információk és adatok alapján, az elektronikus információs rendszereket
érintő, biztonsági eseményre vagy fenyegetésre utaló jeleket elemezi, értékeli, és folyamatos ügyeleti rendszerén
keresztül értesíti az elektronikus információs rendszer üzemeltetőjét a biztonsági esemény bekövetkeztének
veszélyéről vagy fennállásáról, valamint a javasolt intézkedésekről.
(2) A Központ a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatótól átvett műszaki adatok és
információk folyamatos figyelésével értékelést végezhet, valamint keresheti a hálózatok, illetve szolgáltatások
működését érintő biztonsági eseményre vagy fenyegetésre utaló jeleket.
(3) A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltató a Központ által történő biztonságieseménykezelés során köteles
a)
a biztonsági eseményben érintettek, a támadó és a támadott beazonosításához szükséges műszaki, technikai
adatok Központ részére történő átadására,
b)
az ismert fenyegetések elleni védelmi intézkedések, műszaki, technikai megoldások alkalmazására,
c)
a Központ kérésére a 17. § (1) bekezdése szerinti adatokat szolgáltatni a hálózati forgalomba való
beavatkozásra utaló jelek elemzése, kiértékelése céljából, valamint
d)
a Központ által meghatározott, biztonsági eseményekkel kapcsolatos feladatokban együttműködni.

19. §

(1) A biztonsági események kivizsgálása során az eseménykezelő központ szükség szerint megismerheti a közvetítő
szolgáltatók különböző szolgáltatás- vagy üzletmenet folytonosságot biztosító szabályzóit, eljárásrendjeit, ideértve
különösen az üzletfolytonossági tervét, a katasztrófa helyreállítási tervét.
(2) A biztonsági esemény által érintett közvetítő szolgáltató az eseménykezelő központtal való együttműködés
keretein belül a konkrét biztonsági esemény kezelése érdekében az eseménykezelő központ kérésére a biztonsági
eseményben érintettek, a támadó és a támadott beazonosításához szükséges adatokat szolgáltat a Központ részére,
valamint az incidensben érintett előfizetőkkel kapcsolatban szükség szerint tiltásokat vezet be, felhasználói, illetve
előfizetői hozzáféréseket korlátoz, függeszt fel, vagy szüntet meg.
(3) Veszélyesnek vagy károsnak ítélt szolgáltatás biztosítása esetén az eseménykezelő központ kötelezheti a közvetítő
szolgáltatót adott szolgáltatás tiltására.
(4) A Központ értesíti az Ekertv. 6/B. § (3) bekezdése szerinti hatóságot, ha a közvetítő szolgáltató nem teljesíti
együttműködési kötelezettségét.

20. §		
A biztonsági eseményekkel összefüggő adatok műszaki vizsgálatának célja, hogy a bekövetkezett biztonsági
események kivizsgálása révén a Központ
a)
feltárja a biztonsági esemény bekövetkeztének okait, körülményeit, az okozott kár mértékét,
b)
behatárolja a biztonsági esemény által érintett elektronikus információs rendszerek, rendszerelemek körét,
c)
javaslatot tegyen a biztonsági esemény által okozott kár elhárítására, és
d)
a bekövetkezett biztonsági eseményből levonható tanulságokról tájékoztassa a biztonsági eseménnyel
érintett más szerveket és a hatóságot annak érdekében, hogy a jövőben a biztonsági esemény bekövetkezése
megelőzhető legyen.
21. §		
A bejelentési, tájékoztatási, illetve együttműködési kötelezettségnek eleget nem tevő szervezetet a Központ jelenti
az adott elektronikus információs rendszer felügyeletét ellátó hatóságnak.
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7. Sérülékenységvizsgálat
22. §

(1) A nemzetbiztonsági védelem alá eső állami és önkormányzati szervek elektronikus információs rendszerei, az Ibtv.
2. § (1) bekezdése szerinti állami és önkormányzati szervek európai létfontosságú rendszerelemmé vagy nemzeti
létfontosságú rendszerelemmé törvény alapján kijelölt rendszerelemeinek elektronikus információs rendszerei,
valamint a zárt célú elektronikus információs rendszerek sérülékenységvizsgálatát – a (2) és (3) bekezdésben
meghatározott kivétellel – a Központ végzi. A Központ jogosult továbbá az Ibtv. 18. § (3) bekezdése szerinti állami
szervként a sérülékenységvizsgálat lefolytatására.
(2) A polgári hírszerző tevékenységet végző nemzetbiztonsági szolgálat elektronikus információs rendszerei
sérülékenységvizsgálatát a 6. § (2) bekezdése szerinti eseménykezelő központ végzi.
(3) A honvédelmi célú elektronikus információs rendszerek sérülékenységvizsgálatát a 6. § (1) bekezdése szerinti
eseménykezelő központ végzi.
(4) Az Ibtv. 18. § (3) bekezdés b) pontja szerinti gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet) abban
az esetben végezhet sérülékenységvizsgálatot, ha
a)
a gazdálkodó szervezet nevében és alkalmazásában eljárva a sérülékenységvizsgálatban részt vevő személy
az Ibtv. 18. § (4) bekezdésében meghatározott feltételeken túl rendelkezik a sérülékenységvizsgálat
lefolytatásához szükséges ismeretek meglétét igazoló végzettséggel, és ezen a szakterületen legalább 2 év
szakmai tapasztalattal, valamint
b)
a gazdálkodó szervezet bejegyzésre került a sérülékenységvizsgálat lefolytatására jogosult gazdálkodó
szervezetek nyilvántartásába.
(5) A sérülékenységvizsgálat lefolytatására jogosult gazdálkodó szervezetekről az Alkotmányvédelmi Hivatal
nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza a gazdálkodó szervezet adatait, a sérülékenységvizsgálatban részt
vevő személyek számát és a sérülékenységvizsgálat lefolytatásához szükséges ismereteket igazoló végzettség
megnevezését és megszerzésének az idejét.
(6) Az (5) bekezdés szerinti adatok tekintetében az Alkotmányvédelmi Hivatal egyedi, írásbeli kérelem alapján, annak
beérkezésétől számított tizenöt napon belül nyújt tájékoztatást azon elektronikus információs rendszereket
üzemeltető szervezet részére, amelyek az Ibtv. 18. § (2) bekezdése alapján jogosultak sérülékenységvizsgálatot
kezdeményezni.
(7) A nyilvántartásba való felvételt a gazdálkodó szervezet kezdeményezi az Alkotmányvédelmi Hivatal felé,
a (4) bekezdésben meghatározott feltételek meglétét igazoló okiratok benyújtásával. A (4) bekezdésben
meghatározott feltételek szakmai megfelelősége tekintetében a Központ nyilatkozata irányadó.
(8) Az Alkotmányvédelmi Hivatal elutasítja a nyilvántartásba történő felvételi kérelmet, ha
a)
a gazdálkodó szervezet nem rendelkezik az Ibtv. 18. § (3) bekezdés b) pontjában megkövetelt telephely
biztonsági tanúsítvánnyal,
b)
a Központ nyilatkozata alapján a sérülékenységvizsgálat lefolytatásához szükséges ismeretek meglétét
igazoló végzettség, és ezen a szakterületen legalább 2 év szakmai tapasztalat nem áll fenn, vagy
c)
a gazdálkodó szervezet által közölt adatok a valóságnak nem felelnek meg.
(9) A sérülékenységvizsgálat lefolytatására jogosult gazdálkodó szervezet az alkalmassági feltételeket érintő
változásokról, valamint a sérülékenységvizsgálatban részt vevő személyeket érintő változásokról a változást követő
nyolc napon belül értesíti az Alkotmányvédelmi Hivatalt.
(10) Az Alkotmányvédelmi Hivatal jogosult az alkalmassági feltételek meglétét, valamint a nyilvántartásban szereplő
adatok valódiságát ellenőrizni. Az értesítési kötelezettség elmulasztása esetén, valamint az alkalmassági feltételek
meglétének hiánya esetén az Alkotmányvédelmi Hivatal a gazdálkodó szervezetet a nyilvántartásából törli.
(11) Az (5) bekezdés szerint vezetett nyilvántartásba felvételre került gazdálkodó szervezetnek a felvételt követő
minden második évben ismételten meg kell küldenie az Alkotmányvédelmi Hivatal részére a (4) és (7) bekezdés
szerinti okiratokat. A megküldést a biztonsági vezető útján, az Alkotmányvédelmi Hivatal által a felvételről kiállított
tanúsítványban feltüntetett hónapnak megfelelő hónap utolsó napjáig kell teljesíteni.
(12) Az Alkotmányvédelmi Hivatal a megküldött dokumentumok alapján ismételten ellenőrzi, hogy teljesülnek-e
a (4) bekezdésben meghatározott feltételek.
(13) Ha a (11) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének a gazdálkodó szervezet nem tesz eleget,
akkor a gazdálkodó szervezetet az Alkotmányvédelmi Hivatal törli a nyilvántartásból.

23. §

(1) A sérülékenységvizsgálat célja az esetleges biztonsági események bekövetkeztét megelőzően az érintett szervezet
elektronikus információs rendszere, rendszerelemei gyenge pontjainak feltárása, valamint a feltárt hibák elhárítására
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vonatkozó részletes megoldási javaslatok kidolgozása az elektronikus információs rendszerek, rendszerelemek
védelmének és biztonságának megerősítése érdekében.
(2) A sérülékenységvizsgálat tárgya az adatok, információk kezelésére használt elektronikus információs rendszerek,
rendszerelemek, eszközök, eljárások és kapcsolódó folyamatok vizsgálata, valamint az ezeket kezelő személyek
általános informatikai felkészültségének és az érintett szervezetnél használt informatikai és információbiztonsági
előírások, szabályok betartásának vizsgálata.
24. §

(1) A sérülékenységvizsgálat során a sérülékenységvizsgálati eljárását megalapozó dokumentációban meghatározottak
szerint az alábbi vizsgálatok elvégzésére kerül sor:
a)
külső informatikai biztonsági vizsgálat,
b)
webes vizsgálat,
c)
automatizált vizsgálat,
d)
pszichológiai manipuláció,
e)
belső informatikai biztonsági vizsgálat, illetve
f)
vezeték nélküli hálózat informatikai biztonsági vizsgálata.
(2) A sérülékenységvizsgálat az (1) bekezdés a)–c), e) és f ) pontjában meghatározott irányultságok tekintetében három
típusú jogosultsági fázist tartalmazhat:
a)
regisztrált felhasználói jogosultság nélküli vizsgálat,
b)
regisztrált felhasználói jogosultsággal rendelkező vizsgálat és
c)
adminisztrátori jogosultsággal rendelkező vizsgálat.
(3) A sérülékenységvizsgálat határideje a hatóság határozatának keltétől, illetve az előzetesen egyeztetett kezdési
időponttól számítva az (1) bekezdésben meghatározott vizsgálatok szerint:
a)
külső informatikai biztonsági vizsgálat esetén harminc nap,
b)
webes vizsgálat esetén hetvenöt nap,
c)
pszichológiai manipuláció esetén kilencven nap,
d)
belső informatikai biztonsági vizsgálat esetén kilencven nap,
e)
vezeték nélküli hálózat informatikai biztonsági vizsgálat esetén harminc nap.

25. §

(1) A sérülékenységvizsgálat előkészítése során a sérülékenységvizsgálatot végző szerv sérülékenységvizsgálati
dokumentációt készít. A sérülékenységvizsgálati dokumentációban rögzíti a vizsgálati feladatokat, célokat,
a technikai és személyi feltételeket, a módszertant, az egyeztetések, a sérülékenységvizsgálat várható befejezésének
dátumát.
(2) Ha a sérülékenységvizsgálatot a hatóság rendeli el, akkor a sérülékenységvizsgálati dokumentációban
a határozatban rögzített vizsgálati feladatokat kell feltüntetni. A sérülékenységvizsgálat egyedi kezdeményezése
esetén a vizsgálati feladatokra a kezdeményező javaslatot tehet, amelyről a sérülékenységvizsgálatot végző szerv
dönt.
(3) A sérülékenységvizsgálati dokumentációt a sérülékenységvizsgálatot végző szerv megküldi az érintett szervezet
részére. Az érintett szervezet a sérülékenységvizsgálati dokumentáció tartalmára a kézhezvételtől számított nyolc
napon belül észrevételt tehet. Az észrevétel nem érintheti a hatóság által elrendelt vizsgálatokat. Az észrevételekről
a sérülékenységvizsgálatot végző szerv dönt.

26. §

(1) A sérülékenységvizsgálatot végző szerv a sérülékenységvizsgálat során kellő gondossággal eljárva köteles a vizsgált
elektronikus információs rendszer által nyújtott szolgáltatásoknak a feltétlenül szükségesnél nem nagyobb
mértékű korlátozására, a sérülékenységvizsgálatnak a szolgáltatás szempontjából nem kritikus időszakban történő
elvégzésére. A sérülékenységvizsgálatot végző szerv köteles a korlátozás várható mértékéről és időtartalmáról
az érintett szervezetet előzetesen tájékoztatni.
(2) Hatósági határozat alapján elrendelt sérülékenységvizsgálat esetén az érintett szervezet köteles
a sérülékenységvizsgálat lefolytatásához szükséges adatokat, dokumentumokat, eszközöket és egyéb információkat
a sérülékenységvizsgálatot végző szerv rendelkezésére bocsátani, valamint tűrni a sérülékenységvizsgálatból
fakadó, a vizsgált elektronikus információs rendszeren bekövetkezett szolgáltatáscsökkenést.
(3) Egyedi kezdeményezés esetén az érintett szervezet a 25. § (3) bekezdése szerinti észrevételezés során kizárhatja
azokat a vizsgálatokat, amelyek jelentős szolgáltatáscsökkenést eredményeznek.
(4) A sérülékenységvizsgálatot végző szerv a sérülékenységvizsgálatra irányadó határidőt, annak letelte előtt egy
alkalommal legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthatja, és erről az érintett szervezetet és a hatóságot értesíti.
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27. §

(1) A Központ saját hatáskörében indított sérülékenységvizsgálat végrehajtása érdekében a 22. § (1) bekezdése szerinti
szervezetek kötelesek bejelenteni a webes szolgáltatások, weboldalak és web-szerverek elérhetőségére vonatkozó
egyedi technikai adatokat, azonosítókat a Központ részére.
(2) A 22. § (2) és (3) bekezdése szerinti szervezetek az (1) bekezdésben meghatározott adatokat az illetékes
eseménykezelő központnak jelentik be.
(3) A webes szolgáltatások elérhetőségében bekövetkező változás esetén a bejelentést 3 napon belül meg kell tenni.
(4) A Központ tájékoztatja az érintett szervezetet az általa a vizsgálathoz használt IP címről vagy más egyedi technikai
azonosítóról, amelyet az érintett szervezet nem tilthat ki a webes szolgáltatás eléréséből.

28. §

(1) Az érintett szervezet elektronikus információs rendszere az átlagostól jelentősen eltér, ha
a)
az elektronikus információs rendszer
aa)
a külső internetes tartományban több mint 20 IP címen elérhető eszközzel,
ab)
több mint 10 webes szolgáltatással,
ac)
a belső hálózat tekintetében több mint 50 szerverrel,
ad)
több mint 500 munkaállomással,
ae)
több mint 5 vezeték nélküli hálózattal vagy
af )
több mint 500 fős felhasználói létszámmal
rendelkezik, vagy
b)
az érintett szervezet több, mint három telephelyen rendelkezik a vizsgálattal érintett elektronikus információs
rendszerrel.
(2) Ha az érintett szervezet elektronikus információs rendszere, rendszereleme az átlagostól jelentősen eltér, és emiatt
egyedi sérülékenységvizsgálati eljárás szükséges, a sérülékenységvizsgálati határidő a 24. § (3) bekezdésében
meghatározottakon túl további harminc nappal meghosszabbítható.

29. §

(1) A sérülékenységvizsgálat lezárásakor a sérülékenységvizsgálatot végző szerv állásfoglalást készít, és azt nyolc napon
belül megküldi az érintett szervezet és a hatóság részére.
(2) Az (1) bekezdés szerinti állásfoglalás tartalmazza
a)
a vizsgálati eredmények leírását és
b)
a rövid, közép- és hosszú távú intézkedésekre vonatkozó intézkedési javaslatokat.

8. Záró rendelkezések
30. §		
Ez a rendelet 2019. január 1-én lép hatályba.
31. §

(1) Ez a rendelet
a)
a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek,
b)
a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító
intézkedésekről szóló, 2016. július 6-i (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való
megfelelést szolgálja.
(2) Ez a rendelet a hálózati és információs rendszerek biztonságát fenyegető kockázatok kezelése céljából a digitális
szolgáltatók által figyelembe veendő elemek és a biztonsági események hatása jelentőségének megállapítására
szolgáló paraméterek pontosabb meghatározása tekintetében az (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi
irányelv alkalmazására vonatkozó szabályok meghatározásáról szóló, 2018. január 30-i (EU) 2018/151 bizottsági
végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

32. §		
E rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.
33. §		
Hatályát veszti a kormányzati eseménykezelő központ és az eseménykezelő központok feladat- és
hatásköréről, valamint a biztonsági események kezelésének, a biztonsági események műszaki vizsgálatának és
a sérülékenységvizsgálat lefolytatásának szabályairól szóló 185/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 272/2018. (XII. 20.) Korm. rendelete
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény módosításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. § és a 6. § a) pontja tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról
szóló 2015. évi XLII. törvény 340. § 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. § és a 6. § b) pontja tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról
szóló 2015. évi XLII. törvény 340. § 6. pontjában kapott felhatalm azás alapján,
az 5. § és az 1. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról
szóló 2015. évi XLII. törvény 340. § 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint
feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes
szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai
ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról
szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet a következő 5/B. alcímmel egészül ki:
„5/B. A vezetői beosztásba kinevezést és a rendfokozatban történő soron kívüli előléptetést megelőző
előzetes véleményalkotás
13/B. § (1) Az NVSZ a vezetői beosztásba kinevezést megelőzően – a kinevezésre jogosult kezdeményezése
esetén – 20 napon belül megvizsgálja és tájékoztatást nyújt arról, hogy a miniszteri rendeletben meghatározott
eljárásrendben a kinevezésre jogosult vezető által megjelölt vezetői beosztásba kinevezhető személyről
a véleményezésre irányuló megkeresés időpontjában rendelkezésére álló információk alapján felmerül-e olyan adat,
amely alapján fennállhat annak a kockázata, hogy az érintett személy vonatkozásában a kinevezést követő rövid
időn belül korrupciós bűncselekmény elkövetésére utaló, a rendvédelmi szerv tekintélyét, a működésébe vetett
közbizalmat megingató információk kerülhetnek nyilvánosságra.
(2) A kinevezésre jogosultat az NVSZ (1) bekezdés szerinti tájékoztatása nem köti.
13/C. § (1) Az NVSZ a rendfokozatban történő soron kívüli előléptetést megelőzően – az állományilletékes
parancsnok kezdeményezése esetén – 10 napon belül megvizsgálja és tájékoztatást nyújt arról, hogy
a rendfokozatban soron kívüli előléptetni tervezett személyről a véleményezésre irányuló megkeresés időpontjában
rendelkezésére álló információk alapján felmerül-e olyan adat, amely alapján fennállhat annak a kockázata, hogy
az érintett személy vonatkozásában a soron kívüli előléptetést követő rövid időn belül korrupciós bűncselekmény
elkövetésére utaló, a rendvédelmi szerv tekintélyét, a működésébe vetett közbizalmat megingató információk
kerülhetnek nyilvánosságra.
(2) Az állományilletékes parancsnok az NVSZ (1) bekezdés szerinti tájékoztatását a rendfokozatban történő soron
kívüli előléptetésre történő felterjesztés előtt szerzi be, a tájékoztatás a felterjesztés részét képezi. Az előléptetésre
jogosult vezetőt az NVSZ tájékoztatása nem köti.
13/D. § (1) Az NVSZ kizárólag a kockázat felmerülésének tényéről vagy annak hiányáról tájékoztatja a megkeresőt.
(2) Az NVSZ kockázat felmerülésének tényére utaló tájékoztatásán nem alapulhat a hivatásos szolgálati jogviszonyt
érintő, a hivatásos állomány tagjára hátrányos munkáltatói döntés.
(3) Az NVSZ a tájékoztatásában felhívja a megkereső figyelmét arra, hogy tájékoztatása kizárólag a megkeresés
időpontjában rendelkezésére álló információk mérlegelésén alapul, egy esetleges újabb megkeresés esetén
– a kockázat megszűnésére vonatkozó információk miatt – eltérő tájékoztatás születhet.
(4) A kockázat felmerülésének tényére utaló tájékoztatás esetén, ha utóbb a kockázat felmerülésének ténye már
nem áll fenn, az NVSZ a kockázat megszűnésének tényéről haladéktalanul tájékoztatja a megkeresőt.”
2. §		
A rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai
ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról
szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés c) pontjában a „vagy zsarolás” szövegrész helyébe
a „ , zsarolás, testi sértés, magánlaksértés, zaklatás, rablás, rongálás vagy lopás” szöveg lép.
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2. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 154/2015. (VI. 19.) Korm.
rendelet] 17. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A szakdiplomataként történő kihelyezés érdekében történő más szervhez vezénylésre az (1) bekezdésben
foglaltaktól eltérően a fogadó szerv formális kezdeményezése nélkül is – a vezénylő szerv megkeresése vagy
hivatalból, a vezénylési megállapodás alapján – sor kerülhet.”
4. §		
A 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 11/A. alcíme a következő 32/J. §-sal egészül ki:
„32/J. § (1) A Hszt. 69. § (1) bekezdés e) pontja alapján külföldi feladatellátásra külföldre vezényelt, ha nemzetközi
kötelezettségvállalásból vagy megállapodásból más nem következik, – a rendelkezési állományra megállapított
illetményének folyósításán kívül – az alábbi ellátásra jogosult a rendvédelmi szervtől:
a) kiküldetési ellátmány,
b) kiküldetési díj,
c) lakhatással összefüggő költségtérítés,
d) a külföldre vezénylés helyére történő kiutazás és a végleges hazatérés költségeinek megtérítése,
e) a külföldre vezénylés helye szerinti országban érvényes egészségbiztosítás,
f ) személyre szóló élet- és balesetbiztosítás.
(2) A Hszt. 69. § (1) bekezdés e) pontja alapján külföldre vezényelt a külföldi szolgálatteljesítési hely, valamint
a rendfokozati állománycsoporthoz tartozás függvényében a 4/A. melléklet IV. alcímében meghatározott mértékű
kiküldetési ellátmányra jogosult.
(3) Az (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti ellátásra a 32/F–32/H. §-t, az (1) bekezdés e) pontja szerinti
egészségbiztosításra a 32/C. § (2) bekezdését kell alkalmazni.”
5. §		
A 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 4. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
6. §		
A 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet
a)
31. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és 31. § (2) bekezdésében az „az NKE Fenntartói Testülete” szövegrész
helyébe az „az NKE Fenntartójának” szöveg,
b)
32. § (3) bekezdés a) pontjában és 11/A. alcím címében az „a), b) vagy d)” szövegrész helyébe az „a), b), d)
vagy e)” szöveg,
c)
4/A. melléklet IV. alcím címében a „(2) bekezdése” szövegrész helyébe a „(2) bekezdése és a 32/J. §
(2) bekezdése” szöveg
lép.

3. Záró rendelkezések
7. §		
Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 272/2018. (XII. 20.) Korm. rendelethez
1. A 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat B:15 mezője helyébe a következő mező lép:
(B
1.

(15.)

A munkáltatói jogkör gyakorlója)

országos parancsnok
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A Kormány 273/2018. (XII. 20.) Korm. rendelete
az egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében,
a 2. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. §
(10) bekezdésében, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 298. § (5) bekezdésében,
a 4. alcím tekintetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 51. § (6) bekezdésében,
az 5. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 6. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. §
(4) bekezdésében,
a 7. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. §
(1) bekezdésében,
a 8. alcím és az 1. melléklet tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
47. § (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint
a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás
támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 39/1998. Korm. rendelet) 4. §-a a következő
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Lakhatási támogatás nyújtható a (6) bekezdés b) pontja alapján benyújtott kérelem szerint annak
a foglalkoztatás alapjául szolgáló jogviszony létesítését megelőző munkanap álláskeresőként nyilvántartott
személynek,
a) akit a foglalkoztatás alapjául szolgáló jogviszony létesítését közvetlenül megelőzően legalább egy hónapja
álláskeresőként nyilvántartottak,
b) aki olyan legalább hat hónap időtartamra szóló és legalább heti 20 óra munkaidejű munkaviszonyt létesített,
amely esetében az állandó lakóhelye és a munkavégzés helye legalább 60 km-re van egymástól,
c) aki nem rendelkezik lakóingatlannal a munkavégzés helyén, valamint olyan településen, amelynek
a munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 60 km-t,
d) aki más foglalkoztatóval létesített munkaviszonyt, mint akivel utoljára munkaviszonyban állt, kivéve, ha
a létesített munkaviszonyban a munkavégzés helye eltér az utolsó munkaviszony munkavégzési helyétől,
e) lakhatását a munkavégzés helyén, vagy a c) pontban meghatározott feltételeknek megfelelő településen bérleti
jogviszony létesítésével kívánja megoldani, és
f ) aki nem részesül a kérelem időpontjában más jogcímen lakhatási vagy közüzemi támogatásban.”
2. §

(1) A 39/1998. Korm. rendelet 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A 2. és 3. §-ban meghatározott támogatás nyújtásával kapcsolatos eljárása során a járási hivatal figyelembe veszi
különösen:
a) az adott térség munkaerő-piaci helyzetét,
b) a munkaadóval való együttműködés tapasztalatait.”
(2) A 39/1998. Korm. rendelet 7. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A 4. §-ban meghatározott támogatás nyújtásával kapcsolatos eljárása során a járási hivatal figyelembe veszi
különösen
a) a munkaerő-kereslet és -kínálat helyi jellemzőit,
b) a térség foglalkoztatási helyzetét és munkanélküliségi mutatóit,
c) a kérelmező munkához jutási esélyeit az állandó bejelentett lakóhelyén, vagy annak 60 km-es vonzáskörzetében,
d) a kérelmező álláskeresőként eltöltött idejét,
e) a támogatás indokoltságát a kérelmező munkaerő-piaci helyzetének javítása szempontjából.”

3. §		
A 39/1998. Korm. rendelet
a)
4. § (2) bekezdésében az „(1) bekezdés szerinti” szövegrész helyébe az „(1) és (1a) bekezdés szerinti” szöveg,
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
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4. § (2), (2a), (3) bekezdésében az „(1) bekezdés a) pontjában” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés
a) pontjában és az (1a) bekezdés a) pontjában” szöveg,
4. § (2) bekezdésében az „(1) bekezdés d) pontjában” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés d) pontjában és
az (1a) bekezdés d) pontjában” szöveg,
4. § (4) bekezdés c) pontjában a „vagy az (1) bekezdés c) pontban” szövegrész helyébe az „az (1) bekezdés
c) pontjában vagy az (1a) bekezdés c) pontjában” szöveg,
4. § (5) bekezdésében az „(1) bekezdés c) pontja” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés c) pontja és
az (1a) bekezdés c) pontja” szöveg,
4. § (7) bekezdés e) pontjában az „(1) bekezdés c) pontjában” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés
c) pontjában vagy az (1a) bekezdés c) pontjában” szöveg,
4. § (8) bekezdés a) pontjában a „közalkalmazotti jogviszony” szövegrész helyébe a „bírói és igazságügyi
szolgálati, ügyészségi szolgálati viszony, közalkalmazotti jogviszony” szöveg

lép.

2. A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és
folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának
feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 118/2001. Korm. rendelet) 2. § (1) bekezdése
a következő j) és k) pontokkal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„j) közteher:
ja) a kölcsönbeadót a munkabér megfizetésével összefüggésben terhelő mindazon – kedvezményekkel
csökkentett – adók, járulékok, hozzájárulások, amelyek alapja a munkabér, és amelyek bevallására és megfizetésére
a kölcsönbeadó mint kifizető köteles,
jb) egyszerűsített foglalkoztatás esetén az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény
(a továbbiakban: Efotv.) által meghatározott, a kölcsönbeadót terhelő tételes összeg, vagy
jc) az Efotv. 8. § (4) bekezdésében foglaltak alapján fizetendő összeg;
k) munkaerő-kölcsönzési díj: a munkaerő-kölcsönzési szerződés alapján, a kölcsönzött munkavállaló kikölcsönzésére
tekintettel a kölcsönbeadót megillető ellenérték általános forgalmi adó nélkül számított összege.”
5. §		
A 118/2001. Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A kölcsönbeadói tevékenység folytatását a kölcsönbeadó székhelye szerint illetékes kormányhivatal nyilvántartásba
vétel útján akkor engedélyezi, ha)
„c) a kérelmező a tevékenység gyakorlásához megfelelő irodahelyiséggel rendelkezik,
d) a kérelmező a rendelet által előírt vagyoni biztosíték letétbe helyezését igazolja,”
6. §		
A 118/2001. Korm. rendelet 4/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4/A. § A magán-munkaközvetítői tevékenység folytatásának feltétele, hogy
a) a magán-munkaközvetítő vagy az általa – legalább heti húsz órában munkaviszony keretében – foglalkoztatott
legalább egy személy az 1. számú mellékletben meghatározott végzettséggel vagy szakmai képesítéssel,
gyakorlattal rendelkezik,
b) a cégjegyzékbe vagy – ha a működés feltétele más bírósági vagy hatósági nyilvántartásba vétel – az előírt
nyilvántartásba bejegyezték, és létesítő okirata a magán-munkaközvetítői tevékenység folytatását tartalmazza,
c) a magán-munkaközvetítő a tevékenység gyakorlásához megfelelő irodahelyiséggel rendelkezik,
d) a magán-munkaközvetítő az e rendelet által előírt letétbe helyezett vagyoni biztosítékkal rendelkezik, és azt
megfelelő módon igazolja.”
7. §

(1) A 118/2001. Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kölcsönbeadói tevékenység folytatásához a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet az e célra rendszeresített
elektronikus űrlapon (a továbbiakban: űrlap) keresztül elektronikus úton kell benyújtani a kormányhivatalhoz.
Az űrlap tartalmazza
a) a kérelmező szervezet megnevezését, cégjegyzékszámát vagy – ha a működésének feltétele más bírósági vagy
hatósági nyilvántartásba vétel – nyilvántartásba vételi számát,
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b) a képviseletre jogosult személy(ek) nevét, címét, egyéb elérhetőségét,
c) a kérelmező szervezet nyilatkozatát a tevékenység közhasznúságáról,
d) a kérelmező szervezet nyilatkozatait a 4. § (1) bekezdés b)–d) pontjában foglaltak teljesítéséről.”
(2) A 118/2001. Korm. rendelet 5. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A magán-munkaközvetítő a tevékenység végzésére irányuló szándékát az e célra rendszeresített elektronikus
űrlapon (a továbbiakban: űrlap) keresztül elektronikus úton a székhelye szerinti kormányhivatalnak jelenti be.
Az űrlap tartalmazza
a) a magán-munkaközvetítő megnevezését, cégjegyzékszámát vagy – ha a működésének feltétele más bírósági
vagy hatósági nyilvántartásba vétel – nyilvántartásba vételi számát,
b) a képviseletre jogosult személy(ek) nevét, címét, egyéb elérhetőségét,
c) a magán-munkaközvetítő nyilatkozatát a tevékenység végzésének irányáról, amely
ca) belföldre,
cb) az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) többi tagállamának területére,
cc) az EGT-ről szóló megállapodásban nem részes állam területére vagy
cd) a ca) és cc) alpontban foglaltakra együttesen
irányul,
d) a magán-munkaközvetítő nyilatkozatait a 4/A. § a), c) és d) pontjában foglaltak teljesítéséről.”
8. §		
A 118/2001. Korm. rendelet a következő 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. § (1) A kölcsönbevevő a kölcsönbeadó által nyújtott munkaerő-kölcsönzési szolgáltatásért a munkaerőkölcsönzési szerződés alapján legalább a minimális kölcsönzési díjat köteles megfizetni.
(2) A minimális kölcsönzési díjnál a kölcsönbeadó által nyújtott munkaerő-kölcsönzési szolgáltatásért fizetendő
munkaerő-kölcsönzési díjat a kölcsönzött munkavállaló vonatkozásában kell vizsgálni. A minimális kölcsönzési
díj egy munkavállaló vonatkozásában nem lehet kevesebb, mint a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér)
és a garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendeletben meghatározott minimálbér vagy
garantált bérminimum, egyszerűsített foglalkoztatás esetén az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvényben
meghatározott minimális bér, valamint az ezeket terhelő közteher együttes összege.”
9. §

(1) A 118/2001. Korm. rendelet 16. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A kormányhivatal törli a nyilvántartásból
a) a kölcsönbeadót, ha
aa) jogutód nélkül megszűnt,
ab) tevékenysége megszüntetését bejelentette,
ac) az állami adóhatóság törölte a köztartozásmentes adózói adatbázisból,
ad) a 4. § (1) bekezdésében, valamint a 17/F. § (2) és (3) bekezdésében foglalt feltételekkel nem rendelkezik,
ae) a vagyoni biztosítékot az előírt határidőben nem pótolta,
af ) a 12. §-ban és a 13. §-ban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének felszólítás ellenére nem, vagy nem
az előírt tartalommal tesz eleget, vagy
ag) az új Mt. vagy – az ad)–af ) alpontban foglalt kivétellel – e rendelet szabályainak ismételt vagy együttes
megszegésével folytatja tevékenységét,
b) a magán-munkaközvetítőt, ha
ba) jogutód nélkül megszűnt,
bb) tevékenysége megszüntetését bejelentette.
(2) A kormányhivatal a magán-munkaközvetítőt eltiltja a tevékenység folytatásától, és egyidejűleg törli
a nyilvántartásból, ha
a) a 4/A. §-ban, valamint a 17/F. § (2) és (3) bekezdésében foglalt feltételekkel nem rendelkezik,
b) a vagyoni biztosítékot az előírt határidőben nem pótolta,
c) a 12. §-ban és a 13. §-ban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének felszólítás ellenére nem, vagy nem
az előírt tartalommal tesz eleget, vagy
d) az új Mt. vagy – az a)–c) pontban foglalt kivétellel – e rendelet szabályainak ismételt vagy együttes
megszegésével folytatja tevékenységét.”
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(2) A 118/2001. Korm. rendelet 16. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Amennyiben a nyilvántartásból való törlésre az (1) bekezdés a) pont ab), ac) alpontjában vagy b) pont
bb) alpontjában foglaltak alapján kerül sor, a kölcsönbeadó vagy a magán-munkaközvetítő legkorábban csak
a törlést elrendelő határozat véglegessé válását követő egy év elteltével vehető újra nyilvántartásba.
(2b) Amennyiben a nyilvántartásból való törlésre vagy a tevékenységtől eltiltásra az (1) bekezdés a) pont
ad)–ag) alpontjában vagy a (2) bekezdésben foglaltak alapján került sor, a kölcsönbeadó vagy
a magán-munkaközvetítő legkorábban csak a törlést vagy eltiltást elrendelő határozat véglegessé válását követő
három év elteltével vehető újra nyilvántartásba vagy folytathatja újra tevékenységét.”
10. §		
A 118/2001. Korm. rendelet 17/B. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Közfoglalkoztatásra irányuló munkaerő-kölcsönzési tevékenység engedélyezése esetén)
„a) a 6. és 7. §-t, valamint a 16. § (1) bekezdés a) pont ae) alpontját nem kell alkalmazni,”
11. §

(1) A 118/2001. Korm. rendelet 18. §-a a következő (1g) bekezdéssel egészül ki:
„(1g) E rendeletnek az egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 273/2018. (XII. 20.)
Korm. rendelet 12. § d) pontjával megállapított 6. § (2) bekezdés b) pontját a nyilvántartásba vett kölcsönbeadókra
és a folyamatban lévő nyilvántartásba vételi eljárások esetében is alkalmazni kell. A vagyoni letét meghatározott
összegre történő kiegészítését a kölcsönbeadó a hatálybalépést követő három hónapon belül a letéti szerződés
módosításával igazolja a nyilvántartó kormányhivatal felé.”
(2) A 118/2001. Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) E rendelet
a) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b) a munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzésről szóló, 2008. november 19-i 2008/104/EK európai és
parlamenti tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”

12. §		
A 118/2001. Korm. rendelet
a)
5. § (2) bekezdésében a „4. § (1) bekezdés c) pontjában” szövegrész helyébe a „4. § (1) bekezdés c) pontjában
és a 4/A. § c) pontjában” szöveg,
b)
6. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában az „Európai Gazdasági Térség” szövegrész helyébe az „EGT” szöveg,
c)
6. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában az „Európai Gazdasági Térségről” szövegrész helyébe az „EGT-ről”
szöveg,
d)
6. § (2) bekezdés b) pontjában a „tízmillió forint” szövegrész helyébe a „tizenötmillió forint” szöveg
lép.
13. §		
Hatályát veszti a 118/2001. Korm. rendelet
a)
17. § c) pontja,
b)
2. számú melléklete.

3. A szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének és
a létszámleépítések megelőzése érdekében a részmunkaidős foglalkoztatás támogatásáról szóló
70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása
14. §		
Hatályát veszti a szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének és
a létszámleépítések megelőzése érdekében a részmunkaidős foglalkoztatás támogatásáról szóló 70/2009. (IV. 2.)
Korm. rendelet 1. § h) pontjában az „,és rehabilitációs járadékban nem részesül” szövegrész.

4. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló
39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása
15. §		
Hatályát veszti a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet
a)
2. § d) pontjában a „Magyarország, vagy az Európai Gazdasági Térség állama (a továbbiakban: EGT-állam)
területén lévő” szövegrész,
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b)
c)

2. § e) pontjában a „Magyarország vagy az EGT-állam területén lévő” szövegrész,
2. § f ) pontja.

5. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó
munkáltatóknál működő szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról szóló
24/2011. (III. 9.) Korm. rendelet módosítása
16. §

(1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál működő
szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról szóló 24/2011. (III. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
24/2011. Korm. rendelet) 1. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A Kjt. 7. § (2) bekezdésének alkalmazása tekintetében az ágazati szintű reprezentativitás megállapítása során
a tankerületi központoknál foglalkoztatott közalkalmazottak létszámát a gazdasági tevékenységek egységes ágazati
osztályozási rendszere szerint a 85 Oktatás ágazatban, azon belül a 850 Tankerületek közoktatási kódja elnevezésű
technikai kód alatt, a tankerületi központok szervezeti egységeként működő köznevelési intézményeknél
foglalkoztatott közalkalmazottakra vonatkozó létszámadatok összesítésével kell megállapítani.”
(2) A 24/2011. Korm. rendelet 1. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az (1)–(6) bekezdésben foglalt adatokat a 3. § (2) bekezdésében meghatározott igazolás hónapjának első
napján közalkalmazotti jogviszonyban álló személyek létszáma alapján kell megállapítani.”

17. §		
A 24/2011. Korm. rendelet 3. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A tankerületi központok szervezeti egységeként működő köznevelési intézményeknél foglalkoztatott
szakszervezeti tag közalkalmazottakra vonatkozó létszámadatokat az 1. § (6) bekezdésében foglaltakkal azonos
módon kell megállapítani”
18. §		
A 24/2011. Korm. rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) A 2. és 4. §-ban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségnek a foglalkoztatáspolitikáért felelős
miniszter (a továbbiakban: miniszter) honlapján elérhető Munkaügyi Kapcsolatok Információs Rendszerben működő
„Közalkalmazotti szakszervezeti taglétszám elektronikus adatgyűjtő rendszer”-en (a továbbiakban: MKIR rendszer)
keresztül kell eleget tenni.
(2) Az elektronikus úton történő adatszolgáltatás érdekében az MKIR rendszert üzemeltető miniszter
az adatszolgáltatásra kötelezettet a bejelentkezésétől számított 5 napon belül elektronikusan, az internetes felület
felhasználására jogosító, 8 számjegyből álló, véletlenszerűen generált belépési azonosító kóddal látja el.
(3) Az adatokat legkésőbb a reprezentativitás megállapítása évének május 31. napjáig
a) az adatszolgáltatásra kötelezett
aa) fenntartó,
ab) munkáltatónál működő szakszervezet, szakszervezeti központ
a miniszternek elektronikus úton,
b) az adatszolgáltatásra kötelezett munkáltatónál működő szakszervezet, szakszervezeti központ a fenntartónak,
önkormányzati fenntartású intézmény esetén az önkormányzat jegyzőjének,
c) a munkáltatónál működő adatszolgáltatásra kötelezett szakszervezet saját felettes szakszervezeti központjának
küldi meg.
(4) Az (1)–(3) bekezdéstől eltérően a Magyar Államkincstár
a) a 2. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt adatszolgáltatási kötelezettségét legkésőbb a megállapítás évének
március 15. napjáig,
b) a (2) bekezdés b) pontjában rögzített adatszolgáltatási kötelezettségét legkésőbb a megállapítás évének
április 20. napjáig
elektronikus adathordozó alkalmazásával teljesíti.”
19. §		
A 24/2011. Korm. rendelet
a)
2. § (2) bekezdés a) pontjában az „OM azonosítóját” szövegrész helyébe az „OM azonosítóját, az intézmény
megnevezését, feladatellátási helyének megjelölését, KSH települési azonosítóját, megyekódját” szöveg,
b)
2. § (2) bekezdés b) pontjában a „közalkalmazotti jogviszonyban” szövegrész helyébe a „foglalkoztatottak
munkajogi létszámát, valamint ebből a közalkalmazotti jogviszonyban” szöveg,
c)
6. § (1) bekezdésében az „október 31. napjáig” szövegrész helyébe a „június 30. napjáig” szöveg,
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d)
e)
lép.
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8. § (3) bekezdésében a „Kjt. 7. § b) pontjában” szövegrész helyébe a „Kjt. 7. § (1) bekezdés b) pontjában”
szöveg,
9. § (1), (2) és (3) bekezdésében az „utolsó napjáig” szövegrész helyébe az „augusztus 31. napjáig” szöveg

20. §		
Hatályát veszti a 24/2011. Korm. rendelet
a)
2. § (1) bekezdés a) pontjában a „Területi Igazgatósága”,
b)
3. § (4) bekezdésében az „a főtevékenysége szerint”
szövegrész.

6. A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési
eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi
és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való
szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható
harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér
megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosítása
21. §		
A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján
történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal
munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint
a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi
foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 9. §
(4) bekezdésében az „öt százalékának” szövegrész helyébe a „tíz százalékának” szöveg lép.

7. Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint
e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása
22. §		
Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és
más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 320/2014. Korm. rendelet) 4. §
(1) bekezdése a következő s) ponttal egészül ki:
(A miniszter munkaerőpiaci feladatkörében)
„s) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet költségvetési támogatásokra
vonatkozó szabályai szerint a munkahelyteremtő támogatásról a pályázati eljárás alapján benyújtott támogatási
igény alapján mérlegelési jogkörében dönt.”
23. §		
A 320/2014. Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal át nem ruházható hatáskörben a jogszabályban
meghatározott illetékességi területén első fokú hatósági jogkört gyakorol)
„e) a pályázati eljárásban a miniszter által hozott döntés figyelembe vételével a munkahelyteremtő támogatásra
vonatkozó döntéssel,”
(kapcsolatos ügyekben.)
24. §		
Hatályát veszti a 320/2014. Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés l) pont la) alpontja.

8. Az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő
illetékességi területéről szóló 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása
25. §		
Az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről
szóló 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 67/2015. Korm. rendelet) 1. melléklete az 1. melléklet szerint
módosul.
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9. Záró rendelkezések
26. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2019. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 22–24. § 2019. március 1-jén lép hatályba.

27. §

(1) Az 1–3. §
a)
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet,
b)
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott
csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági
rendelet
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
(2) A 4–13. §
a)
a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek,
b)
a munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzésről szóló, 2008. november 19-i 2008/104/EK európai
és parlamenti tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 273/2018. (XII. 20.) Korm. rendelethez
A 67/2015. Korm. rendelet 1. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Budapest Főváros Kormányhivatala
1.1. III. Kerületi Hivatala
1.1.1. Székhelye: Budapest III.
1.1.2. Illetékesség: I., II., III. kerület
1.2. IV. Kerületi Hivatala
1.2.1. Székhelye: Budapest IV.
1.2.2. Illetékesség: IV., XIV., XV. kerület
1.3. VIII. Kerületi Hivatala
1.3.1. Székhelye: Budapest VIII.
1.3.2. Illetékesség: V., VII., VIII. kerület
1.4. IX. Kerületi Hivatala
1.4.1. Székhelye: Budapest IX.
1.4.2. Illetékesség: IX., XI., XII., XXII. kerület
1.5. IX. Kerületi Hivatala
1.5.1. Székhelye: Budapest IX.
1.5.2. Illetékesség: Fővárosi hajléktalan álláskeresők ügyeinek intézése
1.6. X. Kerületi Hivatala
1.6.1. Székhelye: Budapest X.
1.6.2. Illetékesség: X., XVI., XVII. kerület
1.7. XIII. Kerületi Hivatala
1.7.1. Székhelye: Budapest XIII.
1.7.2. Illetékesség: VI., XIII. kerület, Margitsziget
1.8. XVIII. Kerületi Hivatala
1.8.1. Székhelye: Budapest XVIII.
1.8.2. Illetékesség: XVIII., XIX. kerület
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1.9. XX. Kerületi Hivatala
1.9.1. Székhelye: Budapest XX.
1.9.2. Illetékesség: XX., XXIII. kerület
1.10. XXI. Kerületi Hivatala
1.10.1. Székhelye: Budapest XXI.
1.10.2. Illetékesség: XXI. kerület”
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A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 33/2018. (XII. 20.) BM rendelete
a polgári célú robbanóanyagok szállításának és belföldi átadásának rendőrségi engedélyezési eljárásához
kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés
1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §

(1) A robbanóanyagok nemzetközi szállításának engedélyezéséért harmincnégyezer forint összegű igazgatási
szolgáltatási díjat kell fizetni.
(2) A robbanóanyagok belföldi átadásának engedélyezéséért tizenhatezer forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat
kell fizetni.

2. §

(1) Az igazgatási szolgáltatási díjat
a)
az 1. § (1) bekezdése szerinti esetben az Országos Rendőr-főkapitányságnak,
b)
az 1. § (2) bekezdése szerinti esetben az ügyben eljáró megyei, fővárosi rendőr-főkapitányságnak
– mint eljáró szervnek – a Magyar Államkincstárnál vezetett, az 1. mellékletben meghatározott előirányzatfelhasználási keretszámlájára kell teljesíteni.
(2) Az igazgatási szolgáltatási díj – az ügyszámra való hivatkozás mellett –
a)
átutalással vagy
b)
– ha a szükséges technikai feltételek rendelkezésre állnak – az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer
(EFER) felhasználásával történő internetes bankkártyás fizetéssel (VPOS)
teljesíthető.

3. §

(1) Az e rendelet alapján beszedett igazgatási szolgáltatási díjak ellenőrzése céljából az eljáró szerv a beszedett
igazgatási szolgáltatási díjakról nyilvántartást vezet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza
a)
a befizetett igazgatási szolgáltatási díj összegét,
b)
a befizető gazdálkodó szervezet nevét,
c)
a befizetés dátumát, valamint
d)
az ügyszámot.
(3) Ha az eljáró szerv a nyilvántartása vagy a befizető kérelme alapján megállapítja, hogy az 1. §-ban meghatározott
összegnél magasabb összeget fizettek be, azonnal intézkedést kezdeményez a többletbefizetés befizető részére
történő visszafizetése iránt.

4. §		
Az igazgatási szolgáltatási díj az 1. § (1) bekezdése szerinti esetben az Országos Rendőr-főkapitányság, az 1. §
(2) bekezdése szerinti esetben az ügyben eljáró megyei, fővárosi rendőr-főkapitányság bevételét képezi.
5. §		
Az e rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjak tekintetében
a)
a díjfizetési kötelezettségre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2) és
(3) bekezdésében foglaltakat,
b)
az elmulasztott díjfizetés pótlására vonatkozó felhívásra az Itv. 73/A. §-ában foglaltakat,
c)
a díj visszatérítése vonatkozásában az Itv. 32. §-át, valamint 80. § (1) bekezdés f ) és g) pontját
kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ahol az Itv. adóhatóságot említ, azon az eljáró szervet, ahol illetéket említ,
azon igazgatási szolgáltatási díjat kell érteni.
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6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmincegyedik napon lép hatályba.
7. §		
E rendelet rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépését követően indult eljárások során kell alkalmazni.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

1. melléklet a 33/2018. (XII. 20.) BM rendelethez
A megyei, fővárosi rendőr-főkapitányságok előirányzat-felhasználási keretszámla számai
A

B

Rendőr-főkapitányság megnevezése

Előirányzat-felhasználási keretszámla száma

1.

Budapesti Rendőr-főkapitányság

10023002-01451430-00000000

2.

Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság

10024003-01451485-00000000

3.

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság

10025004-01451492-00000000

4.

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság

10026005-01451502-00000000

5.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság

10027006-01451519-00000000

6.

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság

10028007-01451526-00000000

7.

Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság

10029008-01451533-00000000

8.

Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság

10033001-01451540-00000000

9.

Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság

10034002-01451557-00000000

10.

Heves Megyei Rendőr-főkapitányság

10035003-01451564-00000000

11.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság

10045002-01451612-00000000

12.

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság

10036004-01451571-00000000

13.

Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság

10037005-01451588-00000000

14.

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

10023002-01451478-00000000

15.

Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság

10039007-01451595-00000000

16.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság

10044001-01451605-00000000

17.

Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság

10046003-01451629-00000000

18.

Vas Megyei Rendőr-főkapitányság

10047004-01451636-00000000

19.

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság

10048005-01451643-00000000

20.

Zala Megyei Rendőr-főkapitányság

10049006-01451650-00000000

21.

Országos Rendőr-főkapitányság

10023002-01451715-00000000

A belügyminiszter 34/2018. (XII. 20.) BM rendelete
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény módosításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. §
(1) bekezdés 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)
Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8., 19. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2., a 4., az 5., a 8. és a 9. alcím, valamint az 1–4. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati
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jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országgyűlés
elnöke véleményének kikérésével –,
a 3. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8., 19. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 8. § tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 6. pont c) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva,
a 9. § tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 20. pont b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva,
a 7. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 9. pontjában, 20. pont b) alpontjában és 21. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8., 19. és 20. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 10. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény 341. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8., 19. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 11. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény 341. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a rendvédelmi
feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (5) bekezdésében
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével –
a következőket rendelem el:

1. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak
kártérítési felelősségéről szóló 23/1997. (III. 19.) BM rendelet módosítása
1. §		
A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről
szóló 23/1997. (III. 19.) BM rendelet „Az eljárás rendje” alcíme a következő 37. §-sal egészül ki:
„37. § (1) A Hszt. 255. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott esetekben az eljárás felfüggesztésére
az állományilletékes parancsnok, a 32. és 33. §-ban meghatározott esetben az országos parancsnok döntésével
kerülhet sor, a károsult egyidejű értesítése mellett.
(2) A felfüggesztés időtartama alatt az állományilletékes parancsnok, a 32. és 33. §-ban meghatározott esetben
az országos parancsnok elrendelheti meghatározott bizonyítási eljárás lefolytatását, ha annak késedelme hátrányos
következménnyel, továbbá pótolhatatlan vagy jelentős nehézséggel járna.
(3) A felfüggesztés tartama az elintézési határidőbe nem számít be.”

2. Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai
alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról,
a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló
57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet módosítása
2. §		
Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról,
közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség
megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet
7. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
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3. A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló
37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet módosítása
3. §		
A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 27. §-a
a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Szolgálati Jel adományozására a belügyminiszter jogosult. A Szolgálati Jel adományázására irányuló munkáltatói
intézkedések tervezetét a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv készíti elő és terjeszti fel a belügyminiszter részére
kiadmányozásra.”
4. §		
A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 44. §
(1) bekezdésében a „belügyminiszter” szövegrész helyébe a „belügyminiszter, az országos parancsnok vagy
az országos főigazgató” szöveg lép.

4. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló
56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosítása
5. §		
Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.)
BM rendelet a következő 139/A. §-sal egészül ki:
„139/A. § (1) A Hszt. 255. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott esetekben az eljárás felfüggesztésére
az Országgyűlési Őrség parancsnokának döntésével kerülhet sor, a károsult egyidejű értesítése mellett.
(2) A felfüggesztés időtartama alatt az Országgyűlési Őrség parancsnoka elrendelheti meghatározott bizonyítási
eljárás lefolytatását, ha annak késedelme hátrányos következménnyel, továbbá pótolhatatlan vagy jelentős
nehézséggel járna.
(3) A felfüggesztés tartama az elintézési határidőbe nem számít be.”
6. §		
Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.)
BM rendelet
a)
1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép,
b)
2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul,
c)
3/A. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

5. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló
85/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosítása
7. §		
Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.)
BM rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A hivatásos állománynak a Hszt. 77. § (1) bekezdés b), c), d), e) és k) pontja szerint rendelkezési állományba
helyezett tagja a rendelkezési állományba helyezés előtti besorolása szerinti illetményre jogosult, azzal, hogy
– jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a hivatásos pótlék mértéke 50%. A hivatásos állománynak külföldre
vezénylés miatt a Hszt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerint rendelkezési állományba helyezett tagja a rendelkezési
állományba helyezés előtti besorolása szerinti illetményre jogosult, azzal, hogy a külföldre vezényelt hivatásos
pótlékának mértéke a külföldre vezénylést megelőzően betöltött szolgálati beosztás szerint irányadó hivatásos
pótlék mértéke.”

6. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása
8. §		
A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő
személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet VII. Fejezete a következő 70/A. §-sal egészül ki:
„70/A. § (1) Ha a munkáltatói jogkör gyakorlója a Hszt. 275/A. §-a szerinti előzetes véleményalkotási eljárás
kezdeményezése mellett dönt, a rendvédelmi szerv a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó
szervet írásban keresi meg az előzetes véleményalkotás érdekében.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti megkeresésben a rendvédelmi szerv feltünteti
a) a hivatásos állomány tagjának azonosításához szükséges adatokat,
b) a szolgálatteljesítési helyet,
c) a vezetői beosztásba kinevezést megelőző kezdeményezés esetén a tervezett vezetői beosztást,
d) a rendfokozatban történő soron kívüli előléptetés esetén a soron kívüli előléptetés rövid indokolását, valamint
az előléptetés tervezett dátumát.
(3) Ha a megkeresésre a vezetői beosztásba kinevezést megelőzően kerül sor, akkor az (1) bekezdés szerinti
megkeresést valamennyi, a vezetői beosztásba jelölt személy vonatkozásában egy megkeresésbe foglaltan kell
megtenni.”
9. §		
Nem lép hatályba a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet 97. §-a.

7. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati
viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás
szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása
10. §		
A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban
álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015.
(VI. 16.) BM rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A hivatásos állománynak a Hszt. 77. § (1) bekezdés b), c), d), e) és k) pontja szerint rendelkezési állományba
helyezett tagja a rendelkezési állományba helyezés előtti besorolása szerinti illetményre jogosult, azzal, hogy
– jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a hivatásos pótlék mértéke 50%. A hivatásos állománynak külföldre
vezénylés miatt a Hszt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerint rendelkezési állományba helyezett tagja a rendelkezési
állományba helyezés előtti besorolása szerinti illetményre jogosult, azzal, hogy a külföldre vezényelt hivatásos
pótlékának mértéke a külföldre vezénylést megelőzően betöltött szolgálati beosztás szerint irányadó hivatásos
pótlék mértéke.”
11. §		
A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban
álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015.
(VI. 16.) BM rendelet 40. § (2) bekezdésében a „69. § (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott okból történő vagy
a d) pontja” szövegrész helyébe a „69. §-a” szöveg lép.
12. §		
Nem lép hatályba a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás
szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet 49. §-a.

8. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló
85/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosításáról szóló 35/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása
13. §		
Nem lép hatályba az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012.
(XII. 28.) BM rendelet módosításáról szóló 35/2015. (VI. 16.) BM rendelet 9. § (2) bekezdése.

9. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló
56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosításáról szóló 38/2015. (VI. 18.) BM rendelet módosítása
14. §		
Nem lép hatályba az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló
56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosításáról szóló 38/2015. (VI. 18.) BM rendelet 19. §-a.
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10. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél alkalmazható
rendvédelmi egészségkárosodási ellátásról szóló 54/2016. (XII. 22.) BM rendelet módosítása
15. §		
A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél alkalmazható rendvédelmi
egészségkárosodási ellátásról szóló 54/2016. (XII. 22.) BM rendelet 23. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel
egészül ki:
„(1a) A Hszt. 82/J. § (1a) bekezdése szerinti felhívás esetén a rendvédelmi szerv a rendvédelmi egészségkárosodási
ellátásra jogosultat legalább 20 napos határidő biztosításával – 30 napnál nem régebbi – hatósági erkölcsi
bizonyítvány benyújtására hívja fel. A humánigazgatási szakszolgálat a felhívást az elektronikus ügyintézés
szabályai szerint vagy a postai szolgáltatásokról szóló jogszabály szerint tértivevény különszolgáltatással feladott
küldeményben bocsátja ki.
(1b) Ha a rendvédelmi szervnek – a rendvédelmi egészségkárosodási ellátásra jogosult vagy hozzátartozója írásbeli
tájékoztatása alapján vagy a rendvédelmi szervhez más hivatalos úton eljutott írásbeli tájékoztatás alapján –
tudomása van arról, hogy a rendvédelmi egészségkárosodási ellátásra jogosult a gyógykezelése érdekében
a szokásos tartózkodási helyétől eltérő helyen tartózkodik, akkor az (1a) bekezdés szerinti felhívást részére a lakcíme
mellett ezen tartózkodási helyére is kézbesíti.”

11. Az Országgyűlési Őrségnél alkalmazható rendvédelmi egészségkárosodási ellátásról szóló
56/2016. (XII. 22.) BM rendelet módosítása
16. §		
Az Országgyűlési Őrségnél alkalmazható rendvédelmi egészségkárosodási ellátásról szóló 56/2016. (XII. 22.)
BM rendelet 23. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A Hszt. 82/J. § (1a) bekezdése szerinti felhívás esetén az Országgyűlési Őrség a rendvédelmi
egészségkárosodási ellátásra jogosultat legalább 20 napos határidő biztosításával – 30 napnál nem régebbi –
hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtására hívja fel. A humánigazgatási szakszolgálat a felhívást az elektronikus
ügyintézés szabályai szerint vagy a postai szolgáltatásokról szóló jogszabály szerint tértivevény különszolgáltatással
feladott küldeményben bocsátja ki.
(1b) Ha az Országgyűlési Őrségnek – a rendvédelmi egészségkárosodási ellátásra jogosult vagy hozzátartozója
írásbeli tájékoztatása alapján, vagy a rendvédelmi szervhez más hivatalos úton eljutott írásbeli tájékoztatás alapján –
tudomása van arról, hogy a rendvédelmi egészségkárosodási ellátásra jogosult a gyógykezelése érdekében
a szokásos tartózkodási helyétől eltérő helyen tartózkodik, akkor az (1a) bekezdés szerinti felhívást részére a lakcíme
mellett ezen tartózkodási helyére is kézbesíti.”

12. Záró rendelkezések
17. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2018. december 31-én lép hatályba.
(2) Az 1–8. §, a 10. és 11. §, a 15. és 16. §, valamint az 1–4. melléklet 2019. január 1-jén lép hatályba.

18. §		
Ez a rendelet 2019. január 2-án hatályát veszti.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter
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1. melléklet a 34/2018. (XII. 20.) BM rendelethez
1. Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról,
közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség
megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet
7. melléklet 5. függelék I. alcímében foglalt táblázat a következő 4a. sorral egészül ki:
(A

B

C
Felvételkor, valamint

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

a 40 éves kor alatti állományban
lévőkre vonatkozó alkalmassági
kategóriába sorolás

D
40 éves kor feletti állományban
lévőkre vonatkozó alkalmassági
kategóriába sorolás)

„
4a.

szakirányító 2

igazgató-helyettes

III.

IV.

”
2. Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról,
közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség
megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet
7. melléklet 5. függelék II. alcímében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:
(A

B

C
Felvételkor, valamint

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

a 40 éves kor alatti állományban
lévőkre vonatkozó alkalmassági
kategóriába sorolás

D
40 éves kor feletti állományban
lévőkre vonatkozó alkalmassági
kategóriába sorolás)

„
3.

D

ügyeletvezető I.

II.

III., IV.

”
3. Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról,
közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség
megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet
7. melléklet 5. függelék II. alcímében foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:
(A

B

C
Felvételkor, valamint

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

a 40 éves kor alatti állományban
lévőkre vonatkozó alkalmassági
kategóriába sorolás

D
40 éves kor feletti állományban
lévőkre vonatkozó alkalmassági
kategóriába sorolás)

„
3a.

D

ügyeletvezető II.

II.

III., IV.
”
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2. melléklet a 34/2018. (XII. 20.) BM rendelethez
„1. melléklet az 56/2012. (XI. 22.) BM rendelethez

Az Országgyűlési Őrség szolgálati beosztásai
I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások
A
1.
2.

vezetői kategória

B

C

besorolási kategória

szolgálati beosztás

D

E

hivatásos pótlék mértéke (%)
alapfeladat

nem alapfeladat

3.

kiemelt vezető

központi szerv vezetője

parancsnok

550

4.

kiemelt vezető

központi szerv
vezetőjének helyettese

parancsnok-helyettes

550

5.

középvezető

szakirányító 1

igazgató

550

6.

középvezető

szakirányító 2

igazgató-helyettes

550

7.

középvezető

szakirányító 2

főosztályvezető

550

550

8.

beosztott vezető

főosztályvezetőhelyettes 1

főosztályvezetőhelyettes

550
650*

550

9.

beosztott vezető

főosztályvezetőhelyettes 2

osztályvezető

550
650*

550

550

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

1.
2.

A

B

besorolási kategória

szolgálati beosztás

C

D

hivatásos pótlék mértéke (%)
alapfeladat

nem alapfeladat

500

3.

D

osztályvezető-helyettes

500
650*

4.

D

ügyeletvezető I.

500

5.

D

ügyeletvezető II.

450

6.

D

kiemelt főreferens

500
600*

7.

D

jogtanácsos

8.

C

kiemelt főelőadó

500

9.

C

kiemelt biztonsági főtiszt

650

10.

C

főmérnök

550

11.

B

biztonsági főtiszt

550

12.

B

mérnök

400

13.

B

rajparancsnok

400

450
550
450

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

1.
2.

A

B

besorolási kategória

szolgálati beosztás

C

D

hivatásos pótlék mértéke (%)
alapfeladat

nem alapfeladat

500

3.

D

csoportvezető

500

4.

D

szolgálatparancsnok

500

5.

D

szakreferens

500

6.

D

ügyeletes

450

7.

C

szolgálatparancsnok-helyettes

450

8.

C

főreferens

450

450

400
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9.

C

technikus

450

10.

C

helyszínbiztosító

600

11.

C

lakásbiztosító

600

12.

C

biztonsági gépkocsivezető

650

13.

B

objektumőr I.

450

14.

B

beosztott tűzoltó I.

450

15.

A

objektumőr II.

450

16.

A

beosztott tűzoltó II.

450

IV. Megjegyzések
650*: Az Országgyűlési Őrség Személyvédelmi Igazgatóság vezetői beosztást betöltő állomány esetében
a hivatásos pótlék mértéke 650%.
600*: Az Országgyűlési Őrség Személyvédelmi Igazgatóságon szolgálatot teljesítők esetében a hivatásos
pótlék mértéke 600%.”

1.
2.

3. melléklet a 34/2018. (XII. 20.) BM rendelethez
1. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.)
BM rendelet 2. melléklet I. alcímében foglalt táblázat a következő 5a. sorral egészül ki:
(A

B

C

SZOLGÁLATI

ISKOLAI

RENDÉSZETI

BEOSZTÁS

VÉGZETTSÉG

SZAKKÉPZETTSÉG

E

EGYÉB SZAKKÉPZETTSÉG

1.
2.

D

F
EGYÉB
RENDÉSZETI

alapfeladat

nem alapfeladat

KÉPESÍTÉSI
KÖVETELMÉNY)

„
5a.

igazgatóhelyettes

felsőfokú
végzettség

felsőfokú
rendészeti
szakképzettség

nem szükséges

–

RSZV

”
2. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.)
BM rendelet 2. melléklet II. alcímében foglalt táblázat E:2 mezője helyébe a következő mező lép:
(E
EGYÉB RENDÉSZETI
KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY)

(2.)

RSZV

3. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.)
BM rendelet 2. melléklet II. alcímében foglalt táblázat A:3 mezője helyébe a következő mező lép:
(A
SZOLGÁLATI BEOSZTÁS)

(3.)

ügyeletvezető I.
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4. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.)
BM rendelet 2. melléklet II. alcímében foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:
(A
1.

B

SZOLGÁLATI BEOSZTÁS

ISKOLAI VÉGZETTSÉG

C
RENDÉSZETI
SZAKKÉPZETTSÉG

D

E
EGYÉB RENDÉSZETI

EGYÉB SZAKKÉPZETTSÉG

KÉPESÍTÉSI
KÖVETELMÉNY)

„
3a.

felsőfokú
végzettség

ügyeletvezető II.

felsőfokú
rendészeti
szakképzettség

nem szükséges

RSZV

”
5. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.)
BM rendelet 2. melléklet II. alcímében foglalt táblázat E:5 mezője helyébe a következő mező lép:
(E
EGYÉB RENDÉSZETI
KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY)

(5.)

nem szükséges

6. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.)
BM rendelet 2. melléklet II. alcímében foglalt táblázat E:7 mezője helyébe a következő mező lép:
(E
EGYÉB RENDÉSZETI
KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY)

(7.)
nem szükséges
7. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.)
BM rendelet 2. melléklet II. alcímében foglalt táblázat E:9 és E:10 mezője helyébe a következő mezők lépnek:
(E
EGYÉB RENDÉSZETI
KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY)

(9.)

nem szükséges

(10.)

nem szükséges

8. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.)
BM rendelet 2. melléklet III. és IV. alcíme helyébe a következő alcímek lépnek:
„III. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei a nem alapfeladatokat ellátók
esetében

1.

A

B

SZOLGÁLATI BEOSZTÁS

ISKOLAI VÉGZETTSÉG

C
RENDÉSZETI
SZAKKÉPZETTSÉG

D

E
EGYÉB RENDÉSZETI

EGYÉB SZAKKÉPZETTSÉG

KÉPESÍTÉSI
KÖVETELMÉNY

szakirányú
felsőfokú
végzettség

felsőfokú
rendészeti
szakképzettség

nem szükséges

RSZV

3.

felsőfokú
végzettség

felsőfokú
rendészeti
szakképzettség

beosztásnak
megfelelő felsőfokú
szakképesítés

RSZV

4.

szakirányú
felsőfokú
végzettség

felsőfokú
rendészeti
szakképzettség

nem szükséges

RSZV

felsőfokú
végzettség

felsőfokú
rendészeti
szakképzettség

beosztásnak
megfelelő felsőfokú
szakképesítés

RSZV

2.
osztályvezetőhelyettes*

kiemelt főreferens*
5.
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6.

jogtanácsos

7.
kiemelt főelőadó*
8.

jogi egyetemi
végzettség

felsőfokú
rendészeti
szakképzettség

jogi szakvizsga

RSZV

szakirányú
felsőfokú
végzettség

felsőfokú
rendészeti
szakképzettség

nem szükséges

nem szükséges

felsőfokú
végzettség

felsőfokú
rendészeti
szakképzettség

beosztásnak
megfelelő felsőfokú
szakképesítés

nem szükséges

*: A szolgálati beosztáshoz meghatározott képesítési követelmények vonatkozásában a 2. vagy 3., a 4. vagy 5.,
illetve a 7. vagy 8. sorban foglalt követelményeket kell teljesíteni.

a)

IV. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei az alapfeladatokat
ellátók esetében
A
1.

2.

3.

4.

SZOLGÁLATI BEOSZTÁS

csoportvezető

7.

8.

9.

10.

11.

12.

középiskolai
végzettség, érettségi
középiskolai

parancsnok

végzettség, érettségi

szakreferens

parancsnokhelyettes

6.

ISKOLAI VÉGZETTSÉG

szolgálat-

szolgálat5.

B

ügyeletes

főreferens

technikus

helyszínbiztosító

lakásbiztosító

középiskolai
végzettség, érettségi
középiskolai
végzettség, érettségi
középiskolai
végzettség, érettségi
középiskolai
végzettség, érettségi
középiskolai
végzettség, érettségi
középiskolai
végzettség, érettségi
középiskolai
végzettség, érettségi

biztonsági

középiskolai

gépkocsivezető

végzettség, érettségi

objektumőr I.

középiskolai
végzettség, érettségi

C
RENDÉSZETI
SZAKKÉPZETTSÉG

D
EGYÉB SZAKKÉPZETTSÉG

nem szükséges

(OKJ 54 861 01)
rendőr tiszthelyettes
szakképesítés

nem szükséges

(OKJ 54 861 01)
rendőr tiszthelyettes
szakképesítés

nem szükséges

(OKJ 54 861 01)
rendőr tiszthelyettes
szakképesítés

nem szükséges

(OKJ 54 861 01)
rendőr tiszthelyettes
szakképesítés

nem szükséges

(OKJ 54 861 01)
rendőr tiszthelyettes
szakképesítés

nem szükséges

(OKJ 54 861 01)
rendőr tiszthelyettes
szakképesítés

nem szükséges

(OKJ 54 861 01)
rendőr tiszthelyettes
szakképesítés

nem szükséges

(OKJ 54 861 01)
rendőr tiszthelyettes
szakképesítés

nem szükséges

(OKJ 54 861 01)
rendőr tiszthelyettes
szakképesítés

nem szükséges

(OKJ 54 861 01)
rendőr tiszthelyettes
szakképesítés
(OKJ 54 861 01)

KÉPESÍTÉSI
KÖVETELMÉNY

rendőr tiszthelyettes
szakképesítés

E
EGYÉB RENDÉSZETI

nem szükséges

beosztáshoz előírt
szaktanfolyam
beosztáshoz előírt
szaktanfolyam
beosztáshoz előírt
szaktanfolyam
beosztáshoz előírt
szaktanfolyam
beosztáshoz előírt
szaktanfolyam
beosztáshoz előírt
szaktanfolyam
beosztáshoz előírt
szaktanfolyam
beosztáshoz előírt
szaktanfolyam
beosztáshoz előírt
szaktanfolyam
beosztáshoz előírt
szaktanfolyam
beosztáshoz előírt
szaktanfolyam
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13.

objektumőr II.

középiskolai
végzettség, érettségi

rendőr tiszthelyettes
szakképesítés

nem szükséges

(OKJ 54 861 01)

beosztáshoz előírt
szaktanfolyam

”
9. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.)
BM rendelet 2. melléklet V. alcímében foglalt táblázat a következő 2a. sorral egészül ki:
(A
1.

SZOLGÁLATI BEOSZTÁS

B
ISKOLAI VÉGZETTSÉG

C
RENDÉSZETI
SZAKKÉPZETTSÉG

D

E
EGYÉB RENDÉSZETI

EGYÉB SZAKKÉPZETTSÉG

KÉPESÍTÉSI
KÖVETELMÉNY)

„

2a.

csoportvezető

középiskolai
végzettség,
érettségi

rendőr
tiszthelyettes
részszakképesítés
(OKJ 51 861 03)

beosztásnak
megfelelő
szakképesítés

nem szükséges

”
10. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.)
BM rendelet 2. melléklet VI. alcím 1. pontja a következő 1.3. alponttal egészül ki:
„1.3. Szakirányú felsőfokú végzettség:
A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és az új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló
139/2015. (VI. 9.) Korm. rendeletben szereplő felsőfokú képzettségek valamelyike
a) a jogi, igazgatási szakterületen,
b) az ügyviteli és adatvédelmi szakterületen,
c) a humánigazgatási (személyügy, munkaügy, szociális és társadalombiztosítási igazgatás) szakterületen,
d) az oktatási, képzési, nevelési szakterületen,
e) az informatikai fejlesztés és infrastruktúra szakterületen,
f ) a sajtó és tájékoztatási szakterületen,
g) a pénzügyi, számviteli szakterületen,
h) a műszaki-logisztikai fejlesztési, fenntartási és ellátási szakterületen.”
11. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.)
BM rendelet 2. melléklet VI. alcím 4. pontja a következő 4.3. alponttal egészül ki:
„4.3. Beosztáshoz előírt szaktanfolyam*:
Az Országgyűlési Őrség Személyvédelmi Igazgatóságon szolgálatot teljesítők esetében a szolgálati beosztás
ellátásához szükséges ismereteket adó, munkaköri leírásban rögzített rendészeti tárgyú iskolarendszeren kívüli
képzés.”
12. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.)
BM rendelet 2. melléklet VII. alcím 4. pont 4.3. alpont k) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felsőszintű szakképesítés:)
„k) főiskolai szintű tűzvédelmi üzemmérnök vagy tűzvédelmi mérnök szak, egyetemi szintű tűzvédelmi mérnök
szak;”
13. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.)
BM rendelet 2. melléklet VII. alcím 4. pont 4.3. alpontja a következő l) alponttal egészül ki:
(Felsőszintű szakképesítés:)
„l) tűzvédelmi tervezési szakmérnök.”
14. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.)
BM rendelet 2. melléklet II. alcímében foglalt táblázat E:4 mezőjében a „szaktanfolyam” szövegrész helyébe
a „szaktanfolyam*” szöveg lép.
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4. melléklet a 34/2018. (XII. 20.) BM rendelethez
1. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.)
BM rendelet 3/A. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. Folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett szolgálati beosztások:
a) az ügyeletvezető I.,
b) az ügyeletvezető II.,
c) az ügyeletes
szolgálati beosztás.”
2. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.)
BM rendelet 3/A. melléklet 1. pontjában az „Objektumvédelmi Igazgatóság Objektumvédelmi Főosztály Országház
Biztonsági Osztály” szövegrész helyébe az „Objektumvédelmi Igazgatóság Országház Biztonsági Osztály” szöveg lép.
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1766/2018. (XII. 20.) Korm. határozata
az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényben szereplő egyes
feladatok végrehajtásához szükséges források biztosításáról
A Kormány
1. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a térfigyelő kamerák integrálása és a felvételek központi
tárhelyen történő tárolása kialakításának 1. Fázisához kapcsolódó 839 000 000 forint biztosításáról a Magyarország
2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet,
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs
szolgáltatások jogcímcsoport javára,
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
2. felhívja a belügyminisztert és a pénzügyminisztert, hogy a megbízhatósági vizsgálat szempontjából védett
állomány körének kiszélesítése miatt megnövekedő feladatellátás okán vizsgálja meg a Nemzeti Védelmi
Szolgálatnál felmerülő kiadások mértékét, figyelemmel a betöltetlen státuszok számára is, és készítsen előterjesztést
a szükséges költségvetési források biztosítása érdekében.
Felelős:
belügyminiszter
pénzügyminiszter
Határidő:
2019. június 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 153/2018. (XII. 20.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 223. § (3) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva
– az emberi erőforrások miniszterének előterjesztésére – megállapítom, hogy
dr. Csányi Istvánnak, az Emberi Erőforrások Minisztériuma helyettes államtitkárának e megbízatása a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 222. § (1) bekezdése alapján történt lemondására tekintettel
– 2018. december 31-ei hatállyal – megszűnik.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A miniszterelnök 154/2018. (XII. 20.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 223. § (3) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva
– az agrárminiszter előterjesztésére – megállapítom, hogy
dr. Mezei Dávid Csabának, az Agrárminisztérium helyettes államtitkárának e megbízatása a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 222. § (1) bekezdése alapján történt lemondására tekintettel
– 2018. december 31-ei hatállyal – megszűnik.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 155/2018. (XII. 20.) ME határozata
a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjának megbízásáról
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 71. § (4) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva,
az emberi erőforrások miniszterének előterjesztésére
Szabó Pétert, a Doktoranduszok Országos Szövetségének elnökét
a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagsági teendőinek ellátásával
– a 2019. január 1-jétől 2020. február 29-éig terjedő időtartamra –
megbízom.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

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

