
Az Országgyűlés
Igazságügyi bizottsága

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Dr. Vejkey Imre elnök

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

Az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága - az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló
10/2014. (II. 24.) OGY határozat 45. § (5) bekezdése alapján - a kormányzati igazgatásról
szóló T/3610. számú törvényjavaslathoz az alábbi részletes vitát lezáró bizottsági módosító
javaslatot terjeszti elő.

I. rész

Módosítópont sorszáma: 1. 
A javaslat érintett rendelkezése: 2. § ( 4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) Területi kormányzati igazgatási szervek a fővárosi és megyei kormányhivatalok (a
továbbiakban együtt: kormányhivatal).

Módosítópont sorszáma: 2.
A javaslat érintett rendelkezése: 6. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

6. § /A közvetlen miniszterelnöki irányítás]
(1) A Kormány eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott rendeletében az államigazgatás egyes
ágazatai, illetve egyes központi államigazgatási szervek vagy azok vezetőinek az irányítására a
miniszterelnököt is kijelölheti.

Módosítópont sorszáma: 3.
A javaslat érintett rendelkezése: III. Fejezet címe
Módosítás jellege: módosítás

III. FEJEZET
A MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA ÉS A [MINISZTÉRIUMOK]

MINISZTÉRIUM



Módosítópont sorszáma: 4.
A javaslat érintett rendelkezése: 28. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

28. § /A szervezeti egységek]
(1) A minisztérium [a ]miniszteri kabinetre, főosztályokra és titkárságokra tagozódik, a
főosztály, továbbá a titkárság - ha főosztályvezető vezetése alatt áll - [titkárság] osztályokra
tagozódhat. A minisztériumban államtitkári kabinet működhet.

Módosítópont sorszáma: S.
A javaslat érintett rendelkezése: 34. § (2) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

(2) A kormányzati főhivatal felügyeletét a Kormány eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott
rendeletében kijelölt miniszter látja el, aki e hatáskörében - ha törvény eltérően nem
rendelkezik - különösen
a) törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján [jogszabályt] rendeletet alkot a
kormányzati főhivatal feladatkörébe tartozó kérdésekben, illetve előterjesztést tesz törvény
vagy kormányrendelet alkotására,

Módosítópont sorszáma: 6.
A javaslat érintett rendelkezése: 37. § (S) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

(5) A (3) bekezdés szerinti államtitkár
a) [e] a (3) bekezdés szerinti tevékenysége tekintetében a központi hivatalt irányító
miniszter által - a központi hivatal irányításával összefüggő hatáskörök gyakorlásán túlmenően
- nem utasítható,

Módosítópont sorszáma: 7.
A javaslat érintett rendelkezése: 37. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(7) A [(3)] ffi bekezdés szerinti esetben, ha a központi hivatal irányításával összefüggő
hatásköröket a központi hivatalt irányító miniszter által átruházott hatáskörben olyan helyettes
államtitkár gyakorolja, akinek a tevékenységét a (3) bekezdés szerinti államtitkár irányítja, a
központi hivatalt érintő irányítási hatáskörök gyakorlásával, valamint a központi hivatal által
hozott hatósági döntés felettes szervként történő felülvizsgálatával összefüggésben a helyettes
államtitkár tevékenységét a központi hivatalt irányító miniszter irányítja.

Módosítópont sorszáma: 8. 
A javaslat érintett rendelkezése: 37. § (8) bekezdés e) pont
Módosítás jellege: módosítás

(8) A (3) bekezdés szerinti esetben
e,) a központi hivatal (vezetőjére és] vezetője és helyettesének a kinevezésével, kormányzati
szolgálati jogviszonyával összefüggő szabályokat nem kell alkalmazni és
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Módosítópont sorszáma: 9.
A javaslat érintett rendelkezése: 43. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A fővárosi és megyei államigazgatási kollégium vezetője a kormánymegbízott, tagjai a
kormányhivatal főigazgatója, igazgatója és főosztályvezetői, a járási hivatalok hivatalvezetői
(a továbbiakban: hivatalvezető), a Kormány által intézményfenntartásra kijelölt szerv vezetője,
a kormányhivatal koordinációs és ellenőrzési jogkörébe tartozó területi államigazgatási szervek
vezetői, valamint a kormánymegbízott által meghívottak.

Módosítópont sorszáma: 10.
A javaslat érintett rendelkezése: 48. § a) pont
Módosítás jellege: módosítás

48. § /Egyébfeladat- és hatáskörök]
A kormányhivatal
a) döntés-előkészítő és javaslattevő szervként közreműködik a Kormánynak az Alaptörvény

35. cikk (5) bekezdése szerinti indítványtételi jogosultsága, a helyi önkormányzatokért
felelős miniszternek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (a továbbiakban: Mötv.) 128. § a) és e) pontjában, a helyi önkormányzatok
törvényességi felügyeletéért felelős miniszternek az Mötv. 129. § b) és [b)] fl pontjában,
valamint a szakmai irányító miniszternek az Mötv. 130. §-ában meghatározott feladatai
ellátásában, a Kormánynak a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a
továbbiakban: Njtv.) 150. § d)-e) pontjában, a nemzetiségpolitikáért felelős miniszternek az
Njtv. 151. § a) pontjában, a feladat- és hatáskör szerinti miniszternek az Njtv. 152. § a)
pontjában meghatározott feladatai ellátásában,

Módosítópont sorszáma: 11.
A javaslat érintett rendelkezése: 50. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

50. § /Ajárási hivatal vezetése]
(1) A járási hivatalt a [járási] hivatalvezető [(a továbbiakban: hivatalvezető)] vezeti.

Módosítópont sorszáma: 12.
A javaslat érintett rendelkezése: 53. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(2) A központosított álláshely-állományt a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt
szerv kezeli.]

Módosítópont sorszáma: 13.
A javaslat érintett rendelkezése: 54. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Kormány döntése alapján kormányzati szolgálati jogviszony létrehozható a 2. §-ban nem
szereplő [kormányzati igazgatási] szerv számára biztosított álláshelyen is.
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Módosítópont sorszáma: 14.
A javaslat érintett rendelkezése: 55. § (3) bekezdés b) és e) pont
Módosítás jellege: módosítás

(3) A (2) bekezdés alkalmazásában nem minősül betöltetlennek az az álláshely, amelyen
foglalkoztatott kormánytisztviselő
b) a munkavégzési kötelezettség alól mentesül, [vagy]
e) kormányzati érdekből történő kirendelésére került sor,~

Módosítópont sorszáma: 15.
A javaslat érintett rendelkezése: 57. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A kormányzati főhivatal és a központi hivatal tekintetében az (1) bekezdés a) pontja alá
tartozó besorolási kategóriák helyett az 1. melléklet II. táblázat 1-5. ponti a szerinti kategóriákat
kell alkalmazni.

Módosítópont sorszáma: 16.
A javaslat érintett rendelkezése: 62. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(7) A kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv a kormányzati igazgatási szervek
álláshelyei vonatkozásában nyilvántartja a kormányzati igazgatási szerv alaplétszámába tartozó
a) álláshelyek számát,
b) álláshelyeknek az 57. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott besorolási kategóriák szerinti
megoszlását, [és]
e) betöltetlen álláshelynek az 57. § (1) és (2) bekezdése szerinti besorolási kategóriáját és az
álláshely betöltésére irányuló kötelezettség teljesítésnek határidejét, és
d) [az] álláshely átcsoportosítása esetén annak időpontját és az átcsoportosítással érintett
kormányzati igazgatási szervek alapadatait.

Módosítópont sorszáma: 17.
A javaslat érintett rendelkezése: 62. § (9) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(9) A kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv a 95. § [(8)] .(2} bekezdése szerinti
tájékoztatás alapján nyilvántartja

a) érintett kormánytisztviselő személyazonosító adatait,
b) a kormánytisztviselő által engedély alapján végzett vagy bejelentett tevékenység

meghatározását,
e) a kormánytisztviselő által engedély alapján végzett vagy bejelentett tevékenység

ellátásának kezdőidőpontj át,
d) a 95. § [(8)] .(2} bekezdése szerinti tájékoztatást tevő kormányzati igazgatási szerv

adatait.
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Módosítópont sorszáma: 18.
A javaslat érintett rendelkezése: 64. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Tilos a joggal való visszaélés. E törvény alkalmazásában joggal való visszaélés különösen,
ha az mások jogos érdekeinek csorbítására, érdekérvényesítési lehetőségeinek korlátozására,
zaklatására, véleménynyilvánításának elfojtására irányul [vagy ehhez vezet].

Módosítópont sorszáma: 19.
A javaslat érintett rendelkezése: 65. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A kormánytisztviselő köteles a feladataival összefüggő szakmai [szempontokat]
követelményeket munkája során érvényesíteni.

Módosítópont sorszáma: 20.
A javaslat érintett rendelkezése: 70. § ( 4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

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

Módosítópont sorszáma: 21.
A javaslat érintett rendelkezése: 71. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(5) Egyoldalú jognyilatkozatát a kormányzati igazgatási szerv az e törvényben meghatározott
esetben köteles írásban indokolni, valamint az igény érvényesítésének módjáról - és ha az
elévülési időnél rövidebb -, annak határidejéről a kormánytisztviselőt [ki kell oktatni]
tájékoztatni kell. A határidőről való [kioktatás] tájékoztatás elmulasztása esetén hat hónap
elteltével az igény nem érvényesíthető.

Módosítópont sorszáma: 22.
A javaslat érintett rendelkezése: 71. § (8)-(13) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(8) A [(10)] .Ql} bekezdésben foglaltak kivételével írásbelinek kell tekinteni ajognyilatkozatot,
ha annak közlése a jognyilatkozatban foglalt információ változatlan visszaidézésére, a
nyilatkozattevő személyének és a jognyilatkozat megtétele időpontjának azonosítására
alkalmas elektronikus dokumentumban (a továbbiakban: elektronikus dokumentum) kerül sor.
(9) A nyilatkozattevő személyének (8) bekezdés szerinti azonosításához nem szükséges a
nyilatkozattevő fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírása.
(10) Az írásbeli jognyilatkozat akkor minősül közöltnek, ha azt a címzettnek vagy az átvételre
jogosult más személynek átadják, illetve az elektronikus dokumentum részükre hozzáférhetővé
válik. A közlés akkor is hatályos, ha a címzett vagy az átvételre jogosult más személy az átvételt
megtagadja vagy szándékosan megakadályozza. Erről jegyzőkönyvet kell felvenni.
( 11) A kinevezési okmányt, a kinevezés módosítását, a jogviszony megszüntetésével
kapcsolatos jognyilatkozatot, az összeférhetetlenség megszüntetésére irányuló felszólítást és a
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fizetési felszólítást a munkáltatói jogkör gyakorlója részéről elektronikusan legalább fokozott
biztonságú elektronikus aláírással kell kiadmányozni.
(12) Az elektronikus dokumentum akkor válik hozzáférhetővé, amikor a címzettnek vagy az
átvételre jogosult más személynek lehetősége nyílik arra, hogy annak tartalmát megismerje.
(13) Papíralapú kiadmány esetében a [(11)] _QQ)_ bekezdésben foglaltakon túlmenően a postai
szolgáltatásokról szóló jogszabály szerint tértivevény többletszolgáltatással feladott
küldeményként kézbesített jognyilatkozatot,

a) ha a címzett vagy az átvételre jogosult más személy a küldemény átvételét megtagadta,
vagy a címzett által bejelentett elérhetőségi címen a kézbesítés a cím
azonosíthatatlansága, a címzett ismeretlensége vagy elköltözése miatt meghiúsult, a
kézbesítés megkísérlésének napján,

b) ha a küldemény ,,nem kereste" kézbesíthetetlenségi ok jelzés feltüntetésével érkezik
vissza, az értesítés elhelyezésének napját követő ötödik munkanapon

kézbesítettnek kell tekinteni.

Módosítópont sorszáma: 23.
A javaslat érintett rendelkezése: 77. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

77. § [Az MKKfeladat- és hatásköre/
(1) Az MKK a feladatait az országos, valamint a fővárosban és a megyékben (a továbbiakban
együtt: területi szint) működő szervezete útján látja el.

Módosítópont sorszáma: 24.
A javaslat érintett rendelkezése: 78. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az MKK tagja a nyilvántartásba vétel, annak elmulasztása, illetve a nyilvántartásból való
törlés ellen a kormányrendeletben kijelölt szervhez fellebbezéssel élhet. A nyilvántartással
kapcsolatos döntésekkel, illetve mulasztással szembeni jogorvoslatra az [általános
közigazgatási rendtartásról szóló törvény] Ákr. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Módosítópont sorszáma: 25.
A javaslat érintett rendelkezése: 81. § (2) és (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A munkáltatói jogkör gyakorlója a munkáltatói jogok gyakorlását - a [(4)] ill bekezdésben
meghatározott kivételekkel írásban átruházhatja a vezetői álláshelyet betöltő
kormánytisztviselőre. Az átruházott munkáltatói jogkör nem ruházható tovább.
(3) Nem ruházható át:

a) a kormányzati igazgatási szerv alaplétszámába tartozó álláshelyen ellátandó feladat
meghatározása,

b) a kormányzati igazgatási szerv alaplétszámába tartozó álláshely betöltése szakmai
követelményeinek meghatározása,

e) az 53. § [(4) bekezdés] (5) bekezdése alapján betölteni engedélyezett, központosított
álláshely-állományba tartozó álláshelyen ellátandó feladat meghatározása,

dJ az 53. § [(4) bekezdés] (5) bekezdése alapján betölteni engedélyezett, központosított
álláshely-állományba tartozó állás betöltése szakmai feltételeinek meghatározása.

6



Módosítópont sorszáma: 26.
A javaslat érintett rendelkezése: 82. § (3) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

(3) Ha az álláshelyen ellátandó feladatok körébe tizennyolcadik életévét be nem töltött személy
nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése tartozik, a kormányzati szolgálati
jogviszony az ( 1) és (2) bekezdésben meghatározottakon túl nem létesíthető azzal, aki

a) a 2013. június 30-ig hatályban volt emberölés [az 1978. évi IV. törvény 166. § (2)
bekezdés i) pont], öngyilkosságban [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 e) pont, 282/B. § (5) bekezdés és
(7) bekezdés a) pont] hatálya alatt áll,

Módosítópont sorszáma: 27.
A javaslat érintett rendelkezése: 82. § (5) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(5) A[z (1)] illés (4) bekezdésben foglaltakon túl pártfogó felügyelőnek nem lehet kinevezni
továbbá azt,

Módosítópont sorszáma: 28.
A javaslat érintett rendelkezése: 84. § (5) bekezdés e) pont
Módosítás jellege: módosítás

(5) Indokolt esetben a munkáltatói jogkör gyakorlója írásban felszólíthatja a
kormánytisztviselőt, hogy a felhívástól számított tizenöt munkanapon belül - ha e határidőn
belül menthető ok miatt nem lehetséges, annak megszűnését követően haladéktalanul - hatósági
bizonyítvánnyal igazolja, hogy
e) az a) pontban foglaltakon túlmenően, pártfogó felügyelő esetén, hogy a 82. § [(7)1 ill

bekezdésében foglalt kizáró feltételek nem állnak fenn vele szemben, továbbá

Módosítópont sorszáma: 29.
A javaslat érintett rendelkezése: 86. § (2) bekezdés e) pont
Módosítás jellege: módosítás

(2) A beosztási okiratnak tartalmaznia kell
e~ a kormánytisztviselő próbaidejének kezdő és befejező napját a [(8)] ill bekezdésben foglalt
kivételekkel,
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Módosítópont sorszáma: 30.
A javaslat érintett rendelkezése: 86. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(7) A kinevezési okmányban - a (10) bekezdés, az 59. §, a 88. § (4) bekezdése, a 89. § [(7)] (fil
bekezdése, a 104. § (9) bekezdése és a 107. § (11) bekezdése kivételével - a kormányzati
szolgálati jogviszony létesítésekor legalább három, de legfeljebb hat hónapig terjedő próbaidőt
kell kikötni.

Módosítópont sorszáma: 31.
A javaslat érintett rendelkezése: 90. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az (1) bekezdés szerinti kormánytisztviselőt a munkavégzési kötelezettség alól mentesíteni
kell, ha az egészségi állapotának megfelelő foglalkoztatása - a (2) bekezdésben foglaltak
figyelembevételével - a kormányzati igazgatási szervnél nem lehetséges. A kormánytisztviselő
a munkavégzés alóli mentesítés idejére az illetményére jogosult, kivéve, ha a felajánlott
álláshelyet alapos [okkal] ok nélkül nem fogadja el.

Módosítópont sorszáma: 32.
A javaslat érintett rendelkezése: 94. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) A kormánytisztviselő köteles az utasítást adó figyelmét felhívni, és egyben kérheti az
utasítás írásba foglalását, ha az utasítás [végrehajtása]

a) végrehajtása jogszabályba vagy a kormányzati igazgatási szerv által kiadott normatív
utasításba ütközne,

b) teljesítése kárt idézhet elő és a kormánytisztviselő a következményekkel számolhat,
vagy

e) [az utasítás] az érintettek jogos érdekeit sérti.

Módosítópont sorszáma: 33.
A javaslat érintett rendelkezése: 95. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A külpolitikáért felelős muuszter a külszolgálati hálózat és a tartós külszolgálat
tekintetében, illetve az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter a Magyarország
Európai Unió melletti Állandó Képviselete (a továbbiakban: EU ÁK) [az EU ÁK] tekintetében
- ha jogszabály másként nem rendelkezik - az (1) bekezdésben foglalt tilalom alól különösen
indokolt esetben felmentést adhat.

Módosítópont sorszáma: 34.
A javaslat érintett rendelkezése: 95. § (12) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(12) Nem keletkeztet összeférhetetlenséget a nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenység,
ha a kormánytisztviselő és a digitális megoldások exportjával és programjának fejlesztésével
összefüggő feladatok koordinációját ellátó szervezet közötti, erre irányuló megállapodást a
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munkáltatói jogkör gyakorlója előzetesen engedélyezi és a tevékenység időtartama
tárgyévenként a hat hónapot nem [haladhatja] haladja meg.

Módosítópont sorszáma: 35.
A javaslat érintett rendelkezése: 97. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(5) Ha a kormánytisztviselő a képzést a munkáltatói jogkör gyakorlójának felróható okból
mulasztja el, illetve nem teljesíti, akkor a képzés költségeit a kormányzati igazgatási szerv
köteles a kormánytisztviselőnek megtéríteni.

Módosítópont sorszáma: 36.
A javaslat érintett rendelkezése: 98. § (10) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(10) Az igény érvényesítésére irányuló írásbeli felszólítás, az igénynek a bíróság előtti
érvényesítése, [a külön] törvény szerinti közvetítő vagy békéltető igénybevételének
kezdeményezése, az igény megegyezéssel történő módosítása, az egyezségkötés, valamint a
kötelezett elismerése az elévülést megszakítja. Az elévülés megszakadása, illetve az elévülés
megszakítását előidéző eljárás jogerős befejezése után az elévülési idő újra kezdődik. Ha az
elévülést megszakító eljárás során végrehajtható határozatot hoztak, az elévülést csak a
végrehajtási cselekmények szakítják meg.

Módosítópont sorszáma: 37.
A javaslat érintett rendelkezése: 99. § (2) és (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A kinevezéstől eltérő foglalkoztatás a kormánytisztviselőre nézve - különösen a korára,
egészségi állapotára vagy egyéb körülményeire tekintettel - aránytalan sérelemmel nem járhat.
A kinevezéstől eltérő foglalkoztatás [Abban]abban az esetben rendelhető el, ha a másik
álláshelyhez tartozó feladat ellátása megfelel a kormánytisztviselő iskolai végzettségének,
szakképzettségének vagy szakképesítésének.
(3) A kormánytisztviselőt [legkésőbb] legalább tíz munkanappal korábban írásban kell
tájékoztatni a kinevezéstől eltérő foglalkoztatás elrendeléséről, valamint annak várható
időtartamáról.

Módosítópont sorszáma: 38.
A javaslat érintett rendelkezése: 102. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) [A Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletére (a továbbiakban:] Az
EU [ÁK)]ÁK-ra diplomataként, szakdiplomataként tartós külszolgálatra való kihelyezés
céljából az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter által vezetett minisztériumba
kormánytisztviselőként kinevezett vagy az ágazati szakmai feladat ellátására e szervhez
meghatározott időre külszolgálati kirendelés keretében kirendelt kormánytisztviselő, és az EU
ÁK-ra kihelyezésre kerülő további kormánytisztviselő felett a munkáltatói jogokat az európai
uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter gyakorolja.
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Módosítópont sorszáma: 39.
A javaslat érintett rendelkezése: 103. § cím
Módosítás jellege: módosítás

103. § [Az Európai Unió vagy nemzetközi szervezetek által finanszírozott fejlesztési
programokban történő szakértői részvétel, az Európai Unió [Intézményeiben]
intézményeiben és nemzetközi szervezeteknélfoglalkoztatott nemzeti szakértő/

Módosítópont sorszáma: 40.
A javaslat érintett rendelkezése: 104. § (8) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

(8) Ha a határozatlan időre kinevezett kormánytisztviselő
a) állam- vagy kormányközi nemzetközi szervezetnél, ~
b) az Európai Unió szerveinél

jogviszonyt létesít, kormányzati szolgálati jogviszonya az a) vagy b) pont szerinti jogviszony
kezdete előtti napon megszűnik.

Módosítópont sorszáma: 41.
A javaslat érintett rendelkezése: 109. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Érdemtelenségnek minősül, ha a kormánytisztviselő
a) [a kormánytisztviselő] a munkahelyén kívül olyan magatartást tanúsít, amely alkalmas

arra, hogy az őt foglalkoztató kormányzati igazgatási szerv jó hírnevét vagy a jó
közigazgatásba vetett bizalmat súlyosan rombolja, ~

b) a feladatait nem az alappal elvárható szakmai elhivatottsággal végzi
és emiatt nem várható el, hogy a jogviszonyát fenntartsák.

Módosítópont sorszáma: 42.
A javaslat érintett rendelkezése: 110. § (2) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tájékoztatási kötelezettség feltétele, hogy a felmentésre a 107.
§ (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott okból kerüljön sor és a felmentéssel érintett
kormánytisztviselők létszáma harminc napon belül
b) húsz [főnél] fő vagy annál több, de száz főnél kevesebb kormánytisztviselő foglalkoztatása
esetén legalább tíz fő;

Módosítópont sorszáma: 43.
A javaslat érintett rendelkezése: 111. § (8) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(8) A kormánytisztviselőt felmentési idő nem illeti meg a 107. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
érdemtelenség és a 107. § [(7)] _(_fil bekezdése szerinti foglalkoztatást kizáró ok jogcímén történt
felmentése esetén.
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Módosítópont sorszáma: 44.
A javaslat érintett rendelkezése: 112. § (10) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

( 10) Végkielégítésre nem jogosult a kormánytisztviselő, ha
b) a 107. § (2) bekezdés a) pontja szerinti érdemtelenség, a 107. § (2) bekezdés b) pontja szerinti
nem megfelelő munkavégzés, a 107. § [ (7)] (fil bekezdése szerinti foglalkoztatást kizáró ok
jogcímén vagy a 166. § ( 5) bekezdése alapján a kormánytisztviselőt kérelmére mentették fel.

Módosítópont sorszáma: 45.
A javaslat érintett rendelkezése: 113. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

113. § [Afelmentési védelem]
( 1) A kormányzati igazgatási szerv felmentéssel nem szüntetheti meg a jogviszonyt

a) a várandósság,
h) a szülési szabadság,
e) a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság, illetve - a fizetés

nélküli szabadság igénybevétele nélkül is - a gyermek hároméves koráig terjedő
időszak,

d) a beteg gyermek ápolása címén fennálló keresőképtelenség,
e) a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés, [valamint]
f) a nő jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének, de

legfeljebb ennek megkezdésétől számított hat hónap, valamint
g) a hozzátartozó otthoni gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadság

időtartama alatt.

Módosítópont sorszáma: 46.
A javaslat érintett rendelkezése: 113. § (8) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(8) Felmentési védelem nem illeti meg a kormánytisztviselőt a 107. § (2) bekezdés a) pontja
szerinti érdemtelenség és a 107. § [(7)] (fil bekezdése szerinti foglalkoztatást kizáró ok
jogcímén történt felmentése esetén.

Módosítópont sorszáma: 47.
A javaslat érintett rendelkezése: 114. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) A (3) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni, ha az átadással érintett
kormánytisztviselővel szemben a közalkalmazottakra vonatkozó szabályozás alapján
összeférhetetlenség áll fenn, kivéve, ha az összeférhetetlenséget kiváltó ok megszüntethető, és
ennek érdekében a kormánytisztviselő [a jogviszony átalakulását megelőzően] az átalakulást
követő 30 napon belül intézkedik, és ezt igazolja.
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Módosítópont sorszáma: 48.
A javaslat érintett rendelkezése: 116. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

116. § f A jogviszonyjogellenes megszüntetésénekjogkövetkezményei]
(1) Ha a Közszolgálati Döntőbizottság vagy a bíróság megállapítja, hogy a kormányzati
igazgatási szerv a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonyát jogellenesen
szüntette meg, a kormánytisztviselő abban az esetben kérheti az eredeti álláshelyén történő
továbbfoglalkoztatását, ha

a) a megszüntetés a joggal való visszaélés tilalmába, illetve felmentési védelembe ütközik,
vagy a kormányzati igazgatási szerv megszegi a felmentési korlátozásokra vonatkozó
rendelkezéseket, [vagy]

b) a kormányzati igazgatási szerv a választott szakszervezeti tisztségviselő, illetve a
munkavédelmi képviselőnek (munkavédelmi bizottság tagjainak) kormányzati
szolgálati jogviszonyát a 172. § ( 10) bekezdésébe, vagy a munkavédelemről szóló 1993.
évi XCIII. törvény 76. § (3) bekezdésébe ütköző módon szüntette meg, [vagy]

e) hivatalvesztés fegyelmi büntetés esetén a fegyelmi felelősség nem áll fenn vagy a
büntetés nem áll arányban az elkövetett fegyelmi vétség súlyával, [vagy]

d) a jogviszony megszüntetése az egyenlő bánásmód követelményébe ütközött, vagy
e) a kormánytisztviselő a jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetését, vagy

az erre irányuló saját jognyilatkozatát sikerrel támadta meg.

Módosítópont sorszáma: 49.
A javaslat érintett rendelkezése: 117. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) Az (1 )-(3) bekezdés megsértésével kötött szerződésre a Ptk. vagy a [Munka
Törvénykönyve] munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.)
semmisségre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Módosítópont sorszáma: 50.
A javaslat érintett rendelkezése: 120. § (2) és (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Munkaszüneti napra rendes munkaidő
a) a rendeltetése folytán e napon is működő kormányzati igazgatási szervnél,
b) az idényjellegű tevékenység keretében,
e) társadalmi közszükségletet kielégítő vagy külföldre történő szolgáltatás nyújtásához -

a szolgáltatás jellegéből eredően - e napon szükséges munkavégzés esetén,
d) külföldön történő munkavégzés során

foglalkoztatott kormánytisztviselő számára osztható be.

(3) A kormányzati igazgatási szerv akkor minősül a munkaszüneti napon is rendeltetése folytán
működőnek, ha a tevékenység igénybevételére

a) [a tevékenység igénybevételére] a munkaszüneti naphoz közvetlenül kapcsolódó,
helyben kialakult vagy általánosan elfogadott társadalmi szokásból eredő igény alapján,
vagy

b) baleset, elemi csapás, súlyos kár, továbbá az egészséget vagy a környezetet fenyegető
veszély megelőzése vagy elhárítása, továbbá a vagyonvédelem érdekében kerül sor.
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Módosítópont sorszáma: 51. 
A javaslat érintett rendelkezése: 135. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A kormánytisztviselőt, ha a 93. § (2) bekezdés j) vagy l) pontja alapján mentesül a
munkavégzés alól, a kiesett munkaidőre a munkáltatói jogkör gyakorlójával történt
megállapodásuk szerint illeti meg díjazás.

Módosítópont sorszáma: 52.
A javaslat érintett rendelkezése: 137. § (8) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(8) Az illetményt a kormánytisztviselő részére [ki kell fizetni] kell kifizetni, kivéve, ha erre
mást felhatalmaz, vagy bírósági vagy más hatósági határozat ebben korlátozza.

Módosítópont sorszáma: 53.
A javaslat érintett rendelkezése: 145. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az elismerésre jogosító idő megállapításánál
a) az e törvény, a Kttv., a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény, a kormánytisztviselők

jogállásáról szóló törvény és az állami tisztviselőkről szóló törvény hatálya alá tartozó
munkáltatónál munkaviszonyban, kormányzati szolgálati, közszolgálati,
kormánytisztviselői és állami szolgálati jogviszonyban töltött időt,

b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervnél
munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban töltött időt,

e) a hivatásos szolgálati jogviszony, tiszti és altiszti katonai szolgálati jogviszony,
honvédelmi alkalmazotti jogviszony, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony
időtartamát,

dJ a bíróságnál és ügyészségnél szolgálati viszonyban, munkaviszonyban töltött idő,
e) a hivatásos nevelőszülői jogviszonyban és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban

töltött időt,
f) az e törvény, a Kttv ., a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény, a kormánytisztviselők

jogállásáról szóló törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatálya alá
tartozó szervnél ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban töltött időt,

g) a 104. § ( 10) bekezdés szerinti jogviszony - létesítés esetén a két jogviszony közötti
időtartamot, és

h) az állami vezetői szolgálati jogviszonyban töltött időt
[ töltött időt] kell figyelembe venni.

Módosítópont sorszáma: 54.
A javaslat érintett rendelkezése: 147. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) Nem jogosult cafetéria-juttatásra a tartós külszolgálaton lévő, a külképviseletekről és a
tartós külszolgálatról szóló törvény szerinti külképviselet által foglalkoztatott munkavállaló és
külképviselet által foglalkoztatott házastárs, a [ 196 §] ~ szerinti szakértői tevékenységet
ellátó kormánytisztviselő, továbbá a kormánytisztviselő azon időtartam vonatkozásában, amely
alatt illetményre nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a harminc napot.
A harminc napot meghaladó távollét esetében a kormánytisztviselőt a távollét első napjától
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kezdve nem illeti meg a juttatás. A távollétek időtartamát - a jogosultság szempontjából - nem
lehet összeszámítani.

Módosítópont sorszáma: 55.
Ajavaslat érintett rendelkezése: 149. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az állam készfizető kezességet a (2) bekezdésben foglaltakon túl annál a
kormánytisztviselőnél vállalhat, aki:

a) határozatlan időre létesített kormányzati szolgálati jogviszonyt,
b) legalább hároméves közigazgatási gyakorlattal rendelkezik,
e) felmentési vagy lemondási idejét nem tölti,
d) ellen nem folyik fegyelmi: [eljárás], vagy büntetőeljárás és
e) [nem áll büntetőeljárás hatálya alatt, és] a (2) bekezdés szerinti kezességvállalással

biztosított hitelrészt a hitelintézetnek kiegyenlítette, illetve a vele közös háztartásban
élő házas- vagy élettársa - az igénylés időpontjában - állami kezességvállalással
biztosított lakáscélú hitel törlesztésére nem kötelezett.

[/) a (2) 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.]

Módosítópont sorszáma: 56.
A javaslat érintett rendelkezése: 149. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) A[z (5)] ill bekezdésben foglalt kezességvállalás részletszabályait a Kormány rendeletben
állapítja meg.

Módosítópont sorszáma: 57.
A javaslat érintett rendelkezése: 156. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A szülési szabadság annak a szülőnek is jár, aki a gyermeket az anya egészségi állapota
vagy halála miatt, illetve végrehajtható bírósági ítélet vagy végrehajtható gyámhatósági
határozat [döntés] alapján gondozza.

Módosítópont sorszáma: 58.
A javaslat érintett rendelkezése: 156. § (6) bekezdés e) pont
Módosítás jellege: módosítás

(6) A szülési szabadság megszűnik
e) ha a gyermeket - [a külön] jogszabályban foglaltak szerint - ideiglenes hatállyal
elhelyezték, átmeneti vagy tartós nevelésbe vették, továbbá harminc napot meghaladóan
bentlakásos szociális intézményben helyezték el, a gyermek elhelyezését követő napon.
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Módosítópont sorszáma: 59.
A javaslat érintett rendelkezése: 158. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A kormánytisztviselőnek a munkaidő egyenlőtlen beosztására vonatkozó (1) bekezdés
szerinti kérelme csak abban az esetben tagadható meg, ha az a munkáltatói jogkör gyakorlója
számára lényegesen nagyobb munkaszervezési terhet jelentene. A munkáltatói jogkör
gyakorlója köteles írásban megindokolni a kérelem megtagadását.

Módosítópont sorszáma: 60.
A javaslat érintett rendelkezése: 162. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) A kormánytisztviselő évente egy alkalommal - a gyermekes családok élethelyzetének
javítása érdekében - gyermekenként [nevelési]gyermeknevelési támogatásra jogosult.

Módosítópont sorszáma: 61.
A javaslat érintett rendelkezése: 164. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(5) A kormányzati igazgatási szerv vétkes magatartásának kell különösen tekinteni, ha a kár
olyan utasítás teljesítéséből keletkezett, amelynek következményeire az utasított
kormánytisztviselő az utasítást adó figyelmét - a 94. § [(4)] .Ll.} bekezdésében meghatározott
módon - előzőleg felhívta.

Módosítópont sorszáma: 62.
A javaslat érintett rendelkezése: 165. § (28) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(28) Az elévülési idő az ( 1) bekezdésben foglalt megkülönböztetéssel
a) a táppénz első fizetésének napjától,
b) attól az időponttól, amikor a sérelem folytán bekövetkezett munkaképesség-csökkenés,

egészségkárosodás első ízben vezetett jövedelem kiesésben megmutatkozó károsodásra,
e) a rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, rokkantsági ellátás vagy

rehabilitációs ellátás folyósításának időpontjától [kezdődik.]
kezdődik.

Módosítópont sorszáma: 63.
A javaslat érintett rendelkezése: 167. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Közszolgálati Döntőbizottság tagja az lehet, aki
a) legalább ötéves közigazgatási gyakorlattal, [és]
b) felsőfokú iskolai végzettséggel, [és]
e) közigazgatási vagy jogi szakvizsgával rendelkezik és
d) közszolgálati jog területén gyakorlatot szerzett.

15 



Módosítópont sorszáma: 64.
A javaslat érintett rendelkezése: 168. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

168. § [A jogvita]
( 1) A kormánytisztviselő a kormányzati szolgálati jogviszonyból származó igényének
érvényesítése érdekében - a (3) bekezdésben meghatározott esetekben - közszolgálati panaszt
nyújthat be a [ 106. § (3) bekezdése szerinti] kormányzati igazgatási szerv ellen. A kormányzati
igazgatási szerv és az érdekképviseleti szerv az e törvényből származó igényét bíróság előtt
érvényesítheti.

Módosítópont sorszáma: 65.
A javaslat érintett rendelkezése: 170. § (15) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(15) A munkavállalói [érdek-képviseleti] érdekképviseleti tagdíjfizetés önkéntességéről szóló
1991. évi XXIX. törvénytől eltérően a kormányzati igazgatási szerv a kormánytisztviselők
illetményéből a szakszervezeti tagdíjat az erre vonatkozó megállapodása esetén vonja le.

Módosítópont sorszáma: 66.
A javaslat érintett rendelkezése: 172. § (13) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

[ (143)] .ü.1)_ A szakszervezet a (11) bekezdésben foglaltak szerinti munkáltatói intézkedéssel
kapcsolatos álláspontját a kormányzati igazgatási szerv írásbeli tájékoztatásának átvételétől
számított nyolc napon belül írásban közli. Ha a tervezett intézkedéssel a szakszervezet nem ért
egyet, a tájékoztatásnak az egyet nem értés indokait tartalmaznia kell. Az indokolás akkor
alapos, ha a tervezett intézkedés végrehajtása a szakszervezet érdek-képviseleti
tevékenységében történő közreműködés miatti hátrányos megkülönböztetést eredményezne. Ha
a szakszervezet véleményét a fenti határidőn belül nem közli a kormányzati igazgatási szervvel,
úgy kell tekinteni, hogy a tervezett intézkedéssel egyetért.

Módosítópont sorszáma: 67.
A javaslat érintett rendelkezése: 174. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(5) A közszolgálati alapnyilvántartásba - eljárásában indokolt mértékig - jogosult betekinteni,
illetve abból adatokat átvenni:

a) saját adatai tekintetében a kormánytisztviselől.];
b) a kormánytisztviselő felettesej.];
e) a teljesítményértékelést végző vezetőj.];
d) a törvényességi ellenőrzést végző vagy törvényességi felügyeletet gyakorlój.];
e) a fegyelmi eljárást lefolytató testület vagy személyl.];
f) közszolgálati jogvita kapcsán az eljáró bíróság, a Közszolgálati Döntöbizottságj.];
g) feladatkörükben eljárva a nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint a kormányzati

szolgálati jogviszonnyal összefüggésben indult büntetőeljárásban a bíróság, az
ügyészség és a nyomozó hatóságj.];

h) törvényességi ellenőrzési feladatkörében eljárva az ügyészj.];
i) a személyes adatok kezelésével összefüggésben a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóság elnökej.];
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j} a személyzeti, munkaügyi és illetmény-számfejtési feladatokat ellátó szerv e feladattal
megbízott munkatársa feladatkörén belül, a 3. melléklet 1/A., 1/B., II., IV., V., VII., VIII.
és X. pontjában foglalt adatkörökből a kormánytisztviselő illetményének számfejtése,
illetve annak ellenőrzése céljábólj.];

k) a közszolgálati statisztikai adatgyűjtéssel összefüggésben a közszolgálati életpálya
kidolgozásáért felelős miniszter és a fővárosi, megyei kormányhivatal tisztviselője
feladatkörébenj.];

l) feladatai ellátásához szükséges mértékig a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt
szerv vezetője, és az általa feljogosított, a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt
szerv alkalmazásában álló személyl.];

m) adategyezés, adatösszevetés, adatkorrigálás érdekében a minisztériumokra vonatkozó
adatok tekintetében, valamint a kormányzati igazgatási szervek kormánytisztviselőinek
képzésével, továbbképzésével, vizsgáztatásával kapcsolatban a személyügyi központ
vezetője, és az általa feljogosított, személyügyi központnál alkalmazásban álló
személy(, továbbá];

n) az európai támogatásokat auditáló szervj.];
o) a kormányzati igazgatási szerv részére informatikai üzemeltetési feladatokat, illetve

logisztikai-eszközellátási feladatokat végző szerv - tevékenységéhez szükséges
mértékig - a 3. melléklet (I.] 1/A. pont 1-3. alpontjában foglalt adatokat.

Módosítópont sorszáma: 68.
A javaslat érintett rendelkezése: 178. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A személyi anyagba való betekintésre a 174. § (5) bekezdésben meghatározott személyek
és szervek jogosultak.

Módosítópont sorszáma: 69.
A javaslat érintett rendelkezése: 189. § 
Módosítás jellege: módosítás

189. § [Döntés az összeférhetetlenség és a megválasztáshoz szükséges feltételek hiánya
tárgyában/
Az Országgyűlés a miniszterelnök

a) összeférhetetlensége kimondásáról - ha az összeférhetetlenségét a megválasztásától
számított harminc napon belül nem szünteti meg, vagy a tisztsége gyakorlása során vele
szemben összeférhetetlenségi ok merül fel -, továbbá

h) megválasztásához szükséges feltételek hiányáról
bármely országgyűlési képviselő írásbeli indítványára - az összeférhetetlenségi bizottság
véleményének kikérése után - az indítvány az Országgyűlés elnöke általi kézhezvételétől
számított harminc napon belül határoz.
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Módosítópont sorszáma: 70.
A javaslat érintett rendelkezése: 212. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

212. § /A kormánymegbizott vagyonnyilatkozata/
(1) A kormánymegbízott a megbízatása keletkezését követő harminc napon belül, majd azt
követően évente, valamint a megbízatásának megszűnését követő harminc napon belül az egyes
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény (a továbbiakban:
Vnytv.) szerinti vagyonnyilatkozatot tesz, amelyhez csatolni köteles a vele közös háztartásban
élő házas- vagy élettársának, gyermekeinek [(továbbiakban együtt: családtag)] Vnytv.
szerinti vagyonnyilatkozatát.

Módosítópont sorszáma: 71. 
A javaslat érintett rendelkezése: 214. § e) pont
Módosítás jellege: módosítás

214. § /A politikai tanácsadófeletti munkáltatóijogkör gyakorlása/
A politikai tanácsadó felett a munkáltatói jogokat
e) a 213. § (1) bekezdés (e)] flpontja szerinti esetben a miniszter,
gyakorolja.

Módosítópont sorszáma: 72. 
A javaslat érintett rendelkezése: 225. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A szabadság igénybevételét a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkárának
előzetesen be kell jelenteni. A 129. § [(4)] ill bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni a
közigazgatási államtitkárra és a helyettes államtitkárra, hogy a szabadságolási tervtől eltérően
évi tizenhat munkanapot kell kiadni a közigazgatási államtitkár, illetve a helyettes államtitkár
által kért időpontban. A [129. § szerint kiadott, illetve kivett szabadságot] szabadságra
vonatkozó rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni a közigazgatási államtitkárra és
a helyettes államtitkárra, hogy az nem haladhatja meg a huszonnégy munkanapot.

Módosítópont sorszáma: 73.
A javaslat érintett rendelkezése: 254. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

254. § /A hivatalvezetőkinevezése/
(1) A [járási hivatalt vezető] hivatalvezetőt a kormánymegbízott javaslatára a kormányhivatal
irányítására kormányrendeletben kijelölt miniszter nevezi ki és menti fel.

Módosítópont sorszáma: 74.
A javaslat érintett rendelkezése: 272. § (10) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(10) A (4) bekezdésben foglaltak alkalmazása során
a) az általános ügyintézői osztályba sorolt, felsőfokú végzettséggel rendelkező
kormánytisztviselő esetén a 2. melléklet I l.] A} pontjában,
h) az általános ügyintézői osztályba sorolt, érettségi végzettséggel rendelkező
kormánytisztviselő esetén a 2. melléklet [2.] fil pontjában,
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e) a kiemelt ügyintézői osztályba sorolt kormánytisztviselő esetén a 2. melléklet [3.] g
pontjában,
d) a vezetői álláshelyet betöltő kormánytisztviselő esetén a 2. melléklet (4.] _Q_} pontjában
foglalt táblázatban meghatározott előmeneteli fokozatokat kell figyelembe venni.

Módosítópont sorszáma: 75.
A javaslat érintett rendelkezése: 275. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

275. § [A kormányzati ügykezelők/
( 1) A kormányzati ügykezelő besorolására és előmenetelére a kormánytisztviselők besorolására
és előmenetelére vonatkozó szabályokat kell - az e §-ban meghatározott eltérésekkel -
alkalmazni, azzal, hogy a kormányzati ügykezelőt - a kormányzati szolgálati jogviszonyban
töltött ideje alapján - a 2. melléklet [5.] fil pontjában foglalt táblázatban meghatározott
megfelelő előmeneteli fokozatba kell besorolni.

Módosítópont sorszáma: 76.
A javaslat érintett rendelkezése: 276. § (3) bekezdés e) pont
Módosítás jellege: módosítás

(3) A kormányhivatalok közötti kirendelés során az alapvető munkáltatói jogokat a kirendelő
hivatali szervezetének vezetője és a kirendelés helye szerinti kormányhivatal az alábbiak szerint
gyakorolja:
e) [ha a kormánytisztviselő a 63. § (5) bekezdése alapján a kirendelés helye szerinti
kormányhivatal hivatali szervezetének vezetőjét tájékoztatja arról, hogy vele szemben
közvádra üldözendő bűntett megalapozott gyanúját közölték, a vezető köteles - a
kormánytisztviselő egyidejű tájékoztatása mellett - a tudomására jutott adatokat a
kirendelő hivatali szervezete vezetőjének haladéktalanul továbbítani,] ha a kirendelés
helye szerinti kormányhivatal hivatali szervezetének vezetője arról szerez tudomást, hogy a
kormánytisztviselővel szemben közvádra üldözendő bűntett megalapozott gyanúját közölték, a
vezető köteles - a kormánytisztviselő egyidejű tájékoztatása mellett - a tudomására jutott
adatokat a kirendelő hivatali szervezete vezetőjének haladéktalanul továbbítani,

Módosítópont sorszáma: 77.
A javaslat érintett rendelkezése: 279. § (1) bekezdés 2. pont
Módosítás jellege: módosítás

279. § [Értelmező rendelkezések/
( 1) E törvény alkalmazásában
2. alapvető munkáltatói jog: a kinevezés, jogviszony megszüntetés, fegyelmi és kártérítési
eljárás, valamint sérelemdíj megfizetésére irányuló eljárás megindítása, fegyelmi büntetés,
kártérítés, sérelemdíj, összeférhetetlenség megállapítása, kinevezés tartalmának
módosítása;[2.]

Módosítópont sorszáma: 78.
A javaslat érintett rendelkezése: 279. § (1) bekezdés 7. pont
Módosítás jellege: elhagyás

279. § [Értelmező rendelkezések/
( 1) E törvény alkalmazásában
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[7. éjszakai munkát végző kormánytisztviselő: aki várhatóan az éves munkaidejének
legalább egynegyedében éjszakai munkát végez;]

Módosítópont sorszáma: 79.
A javaslat érintett rendelkezése: 279. § (1) bekezdés 9. pont
Módosítás jellege: módosítás

279. § [Értelmezd rendelkezések/
(1) E törvény alkalmazásában
9. [fogyatékos/ fogyatékkal élő gyermek: az a gyermek, akire tekintettel a családok
támogatásáról szóló törvény szerinti magasabb összegű családi pótlék került megállapításra;

Módosítópont sorszáma: 80.
A javaslat érintett rendelkezése: 279. § (1) bekezdés 22. pont
Módosítás jellege: módosítás

279. § [Értelmező rendelkezések]
( 1) E törvény alkalmazásában
22. levonásmentes illetményrész: a bírósági végrehajtásról szóló [jogszabály] törvény alapján
teljesíthető levonások után fennmaradó illetményrész;

Módosítópont sorszáma: 81.
A javaslat érintett rendelkezése: 279. § (1) bekezdés 23. és 24. pont
Módosítás jellege: elhagyás

279. § /Értelmezőrendelkezések/
( 1) E törvény alkalmazásában
[23. Magyar Kormánytisztvisetdi Kar: a kormánytisztviselők önkormányzattal rendelkező,
közigazgatási szakmai köztestülete;
24. Magyar Kormánytisuvisel/ű Kar tagozata: a kormányzati igazgatási szerveknél
foglalkoztatott kormánytisztviselőknek a Magyar Kormánytisztviselői Kar
alapszabályában meghatározott résztestületei;]

Módosítópont sorszáma: 82.
A javaslat érintett rendelkezése: 279. § (1) bekezdés 26. pont
Módosítás jellege: módosítás

279. § [Értelmezd rendelkezések/
( 1) E törvény alkalmazásában
26. [a munkáltató tevékenysége idényjellegű,] idénv_iellegű tevékenység: [ha] a munkáltató
tevékenysége munkaszervezéstől függetlenül az év valamely időszakához vagy időpontjához
kötődik;

II. rész

Módosítópont sorszáma: 83.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás
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A törvényjavaslat érintett Szövegrész a javaslatban: Javasolt szövegrész:rendelkezése:
1. 7. § (2) bekezdés résztvevők részt vevők

2. 48. § e) pont összehango1tságáró 1 összehangolásáról
3. 51. § ( 1) bekezdés - (3) - a (3)
4. 52. § (3) bekezdés felülvizsgálatára - a felülvizsgálatára - a

5. 52. § (4) bekezdése alaplétszámának módosítása alaplétszámának
módosítását

VII. Fejezet címe, 53. § címe, álláshely-állomány álláshelyállomány
6. 62. § (6) bekezdés b) pont és

(8) bekezdés
53. § (1), (5), (7) és (9) álláshely-állományba álláshelyállományba
bekezdés, 54. § (1) bekezdés,
55. § (2) és (5) bekezdés, 56.
§ (1), (3), (4) bekezdés, 57. §
(4) bekezdés,
62. § (8) bekezdés a), d), e). j) 

7.
pontja,
107. § (1) bekezdésj) pontja,
129. § (17) bekezdés,
227. § (1) bekezdésr) pont,
257. § .f) pont,
277. § (5) bekezdés b) pont,
280. § (1) bekezdés 1 1. és 13.
pont
53. § (3) bekezdés, 56. § (2), álláshely-állományból álláshelyállományból
(3) bekezdés,

8. 107. § ( 1) bekezdés .f) pont,
277. § (5) bekezdés b) pont,
278. § (3), (4) bekezdés

9. 59. § (2) bekezdés álláshely-váltás álláshelyváltás

10. 59. § (2) bekezdés álláshely-váltásról álláshelyváltásról

11. 62. § (4) és (5) bekezdés álláshely-állománnyal álláshelyállománnyal

12. 63. § ( 1) bekezdés (a továbbiakban: felek) (a továbbiakban együtt:
felek)

13. 67. § (4) bekezdés b) pont 2:53. §-t 2:53. §-át
14. 71. § (5) bekezdés módjáról - és ha módjáról és - ha
15. 71. § (5) bekezdés rövidebb -, annak rövidebb - annak
16. 71. § (8) bekezdés közlése közlésére
17. 72. § (1) bekezdés és a 15. § és 15. §
18. 72. § (4) bekezdés papír alapú papíralapú

19. 74. § (5) bekezdés téves feltevés téves a feltevés
20. 76. § (7) bekezdés Elnökség) Elnökség).

21. 76. § (9) bekezdés, 93. § (2) rendelkezésre állási rendelkezésreállási
bekezdés
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22. 77. § (3) bekezdés r) pont szóló a szóló, a
23. 78. § (4) bekezdés az e törvény 3. melléklete a 3. melléklet
24. 78. § (4) bekezdés aV.1-2., az V.1-2.,
25. 80. § (3) bekezdés 18. §-ának (3) bekezdése 18. § (3) bekezdése

26. 82. § (1) bekezdés e) pont érettségi végzettséggel érettségi végzettséggel
rendelkező

27. 82. § (6) bekezdés A jogszabály Jogszabály
28. 83. § (6) bekezdés megszűnéséig illetve megszűnéséig, illetve
29. 84. § (7) bekezdés vagy-kormányzati vagy - kormányzati
30. 88. § (5) bekezdés a) pont ( 16)-(17), és (16)-( 1 7) és
31. 88. § (5) bekezdés a) pont 136. §-137. §-át 136. és 137. §-át
32. 89. § (3) bekezdés a) pont 80 %-át 80%-át

33. 89. § (5) bekezdés, 267. § kinevezés-módosítást kinevezésmódosítást
( 11) bekezdés

34. XV. Fejezet megjelölése XV. fejezet XV. FEJEZET

35. 91. § ( 1) bekezdés g) pont engedélyezett engedélyezett, a
kormánytisztviselő kormánytisztviselő

91. § (1) bekezdés j) pont, érdek-képviseleti érdekképviseleti
170. § (1), (3), (15) bekezdés,
171. § (1) bekezdés,

36. 172. § (8) és (13) bekezdés,
1 81. § (1) bekezdés,
224. §(l)bekezdés,279. §
(1) bekezdés 33. pont

37. 91. § (3) bekezdés ésszerű észszerű
38. 94. § (2) bekezdés a) pont épségét, közvetlenül épségét közvetlenül
39. 94. § (8) bekezdés időre, illetményre időre illetményre
40. 95. § (11) bekezdés audit bizottsági auditbizottsági
41. 99. § (4) bekezdés b) pont kiskorú a kiskorú
42. 99. § (4) bekezdés e) pont tartósan a tartósan
43. 100. §(2)és(3)bekezdés érdekből kirendelés érdekből történő kirendelés
44. 103. § (1) bekezdés Európai Unió-, illetve Európai Unió, illetve
45. 103. § (3) bekezdés álláshelybe álláshelyre
46. 104. § ( 1) bekezdés j) pont a kormánytisztviselő ha a kormánytisztviselő
47. 104. § (1) bekezdés g) pont a határozatlan időre ha a határozatlan időre
48. 107. § (2) bekezdésj) pont a 82. § 82. §
49. 108. § (2) bekezdés az az iskolai az iskolai

50. 108. § (6) bekezdés nyitó (1) bekezdésének d) pontja (1) bekezdés d) pontjaszövegrész
51. 116. § (2) bekezdés tovább foglalkoztatását továbbfoglalkoztatását
52. 116. § (2) bekezdés tovább foglalkoztatása továbbfoglalkoztatása
53. 116. § (4) bekezdés Ekkor-a Ekkor a
54. 116. § (9) bekezdés (7)és (8) (7) és (8)
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55. 116. § (9) bekezdés tizenkéthavi tizenkét havi
56. 119. § (11) bekezdés, gyakorlója- a felek gyakorlója - a felek
57. 119. § (11) bekezdés melyek amelyek

58. 123. §(6)bekezdés gyakorlója- különösen gyakorlója - különösen
59. 126. § ( 1) bekezdés lakó- illetve lakó-, illetve

60. 128. § (4) bekezdés nyitó kormánytisztviselőt kormánytisztviselőszövegrész
61. 131. § (6) bekezdés bekezdése bekezdés
62. 133. § (4) bekezdés gyakorlója- a gyakorlója - a
63. 134. § (1) bekezdés melyet amelyet

64. 134. § ( 1) bekezdés illetmény-megállapításnak illetménymegállapításnak

65. 135. § (3) bekezdés b) pont i) pontjaiban i) pontjában
66. 13 9. § (11 ) bekezdés vállalhat át vállalhatja át
67. 142. § eredményes ellátásért eredményes ellátásáért
68. 145. § (3) bekezdés g) pont bekezdés bekezdése
69. 145. § (3) bekezdés g) pont jogviszony - létesítés jogviszony-létesítés
70. 146. § (2) bekezdés gyakorlója- ide nem gyakorlója - ide nem
71. 146. §(3)bekezdés terhére, terhére.
72. 146. § (5) bekezdés Ellátásnak Ellátásának
73. 148. § (1) bekezdés e) pont támogatások. támogatások,
74. 148. § ( 1) bekezdés d) pont XX. fejezetben XX. Fejezetben
75. 149. § (1) bekezdés b) pont albérleti díj-hozzájárulás albérletidíj-hozzájárulás

76. 151. § (1) bekezdés történő ellátáshoz történő ellátásához
77. 151. § (13) bekezdés 2:51.-2:53. §-át 2:51-2:53. §-át
78. 152. § (1) bekezdés e) pont rendelhető el. rendelhető el,
79. 153. §(2)bekezdés igénybevett igénybe vett
80. 155. § (6) bekezdés kormánytisztviselő kormánytisztviselő részére
81. 158. § (1) bekezdés munkarendje a - a munkarendje - a
82. 163. § (1) bekezdés óvodás illetve óvodás, illetve
83. 163. § (1) bekezdés a kormány a Kormány
84. 164. § (12) bekezdés veszteség, változó veszteség változó
85. 164. § (20) bekezdés okozták, vétkességük okozták, azt vétkességük

86. 164. § (27) bekezdés kormányzati jogviszonya kormányzati szolgálati
jogviszonya

87. 164. § (28) bekezdés feladat végrehajtás feladatvégrehajtás
88. 165. § (6) bekezdés munkáltató munkáltatói
89. 165. § (7) bekezdés igazgatási szerv igazgatási szervet
90. 165. §(22)bekezdés gyakorlója a károsultat gyakorlójának a károsultat
91. 165. § (22) bekezdés illetmény-változás illetményváltozás

92. 165. § (22) bekezdés illetmény-változásának illetményváltozásának
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93. 165. §(22)és(24)bekezdés illetmény-változást illetményváltozást

94. 168. § (4) bekezdés illetve kormányzati illetve a kormányzati
95. 169. §(!)bekezdés (3) bekezdésben (3) bekezdésében
96. 1 71. § (6) bekezdés törvényben, szabályozott törvényben szabályozott
97. 174. § (1) bekezdés 3. mellékletében 3. mellékletben
98. 174. § (4) bekezdés alap-nyilvántartási alapnyilvántartási
99. 174. § (5) bekezdésj) pont illetmény-számfejtési illetményszámfejtési

100. 176. § (3) bekezdésj) pont kapcsán Közszolgálati kapcsán a Közszolgálati
101. 176. § (3) bekezdésj) pont elnöke az e törvény elnöke a

102. 176. § (5) bekezdés e) pont, kompetencia-vizsgálat kompetenciavizsgálat
279. § (1) bekezdés 15. pont

103. 178. § (2)bekezdés (5) bekezdésben (5) bekezdésében

104. 179. § (4) bekezdés nyitó bekezdés (c)-(e) bekezdés c)-e)szövegrész
105. 181. § (3) bekezdés tagjaira.,_továbbá tagjaira, továbbá

106. 181. § (3) bekezdés felügyelő felügyelő-
bizottságának bizottságának

107. 181. § (3) bekezdés felügyelő bizottságának felügyelőbizottságának
108. 197. § (4) bekezdés szerinti kezdeményezéstől szerinti kezdeményezésétől
109. 205. § (1) bekezdés rendelkezik -, a rendelkezik - a
110. 205. § (2) bekezdés l) pont (7) bekezdés (7) bekezdése
111. 206. § (4) bekezdés igazolására -igazolványt igazolására - igazolványt
112. 213. § (5) bekezdésj) pont (7) bekezdés (7) bekezdése
113. 225. § ( 1) bekezdés közigazgatási államtitkár közigazgatási államtitkárt

229. §,234. §,243. §(2) melynek amelynek

114. bekezdés,
246. §(2)bekezdés,264. §
( 1 ), (2) bekezdés

115. 235. § (1) bekezdés illetve 227. § illetve a 227. §
116. 237. §(2)bekezdés felfüggesztéséve felfüggesztésével
117. 261. § legfeljebb illetményalap legfeljebb az illetményalap
118. 265. § (2) bekezdés e) pont (5)-(7) szerinti (5 )-(7) bekezdés szerinti

119. 265. § (3) bekezdés bekezdéseit bekezdését(háromszor)
120. 266. § ( 1) bekezdés szakképzettséget vagy szakképzettséggel vagy
121. 272. §(5)bekezdés az (4) bekezdésben a (4) bekezdésben

122. 272. § (8) bekezdés záró az (4) bekezdés a (4) bekezdésszövegrész
123. 272. § (12) bekezdés az kormánytisztviselő a kormánytisztviselő
124. 276. § (1) bekezdés helye szerint helye szerinti
125. 276. § (6)bekezdés ugyanaz szerv ugyanaz a szerv
126. 277. § (2) bekezdés 72. §-át, valamint a 95.§ a 72. §-t, valamint a 95. §
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127. 277. § (5) bekezdés az Mt-ben az Mt.-ben
128. 279. § ( 1) bekezdés 11. pont elvált, házastársától elvált vagy házastársától
129. 279. § (1) bekezdés 19. pont töltött időt töltött idő
130. 279. § (1) bekezdés 19. pont szerzett gyakorlatot szerzett gyakorlat
131. 280. § (1) bekezdés 20. pont bekezdés bekezdése
132. 280. § (1) bekezdés 31. pont a Nemzeti -a Nemzeti
133. 280. § (1) bekezdés 34. pont a kormányhivatalban - a kormányhivatalban

134. 282. § (6) bekezdés - Ksztv. ettől alacsonyabb ennél alacsonyabb31. § (2) bekezdés
135. 282. § (9) bekezdés 9. pont 9.15. §-a 9. 15. §-a
136. 282. § (10) bekezdés b) pont szövegrész és ,,A szövegrész és az ,,A
137. 284. § (2) bekezdés a) pont bekezdésében bekezdésében az
138. 284. § (2) bekezdés b) pont bekezdésében bekezdésében az
139. 3. melléklet I/A. 9. pont (2) bekezdés (2) bekezdése
140. 3. melléklet I/A. 9. email-címe e-mail-címe

141. 4. melléklet I. 3. email cím e-mail-cím

Indokolás

1. ponthoz: jogtechnikai pontosítás,
2. ponthoz: nyelvtani pontosítás,
3. ponthoz: a következetes szóhasználat okán szükséges módosítás,
4. ponthoz: szóismétlés elhagyása,
5. ponthoz: jogtechnikai pontosítás,
6. ponthoz: helyesírási pontosítás,
7. ponthoz: téves hivatkozás pontosítása,
8. ponthoz: nyelvtani pontosítás,
9. ponthoz: a fogalom rövid megjelölésének megfelelő helyen történő bevezetése, összefügg

a 11. módosítóponttal, ahol a bevezetés elhagyásra kerül,
10. ponthoz: téves hivatkozás pontosítása,
11. ponthoz: a fogalom rövid megjelölésének elhagyása, összefügg a 9. módosítóponttal, ahol

a bevezetésre kerül,
12. ponthoz: tekintettel arra, hogy a törvényjavaslat 53. § (2) bekezdése és a 62. § ( 1) bekezdése

megismétli ugyanezt a rendelkezést, szükséges a duplikáció megszüntetése,
13. ponthoz: jogtechnikai pontosítás,
14. ponthoz: kodifikációs korrekció,
15. ponthoz: nyelvtani korrekció,
16. ponthoz: kodifikációs javítás,
17. ponthoz: téves hivatkozás pontosítása,
18. ponthoz: a ,,vagy ehhez vezet" fordulat a felek rendelkezési jogán, illetve hatókörén kívül

eső eredmény, ezért kérdéses lehet, hogy ezen eredmény bekövetkezéséért a felek
mennyiben tehetőek felelőssé, ezért a fordulat elhagyásra kerül,
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19. ponthoz: a ,,szakmai szempontok" fordulatnak rendkívül szerteágazó értelmezési
lehetőségei vannak, ezért az álláspontunk szerint - jelen formájában - az egységes és
kiszámítható jogalkalmazás ellenében hathat, ezért a fordulat pontosításra kerül,

20. ponthoz: a következetes szóhasználat okán szükséges módosítás,
21. ponthoz: a fogalomhasználatot módosítása,
22. ponthoz: téves hivatkozás pontosítása,
23. ponthoz: kodifikációs korrekció,
24. ponthoz: a felhívott törvény már bevezetésre került, ezért a rövid megnevezés használata

elegendő,
25. ponthoz: téves hivatkozás pontosítása,
26. ponthoz: kodifikációs pontosítás,
27. ponthoz: téves hivatkozás pontosítása,
28. ponthoz: téves hivatkozás pontosítása,
29. ponthoz: téves hivatkozás pontosítása,
30. ponthoz: téves hivatkozás pontosítása,
31. ponthoz: a jogalkalmazás szempontjából szükséges pontosítás,
32. ponthoz: kodifikációs korrekció,
33. ponthoz: a fogalom rövid megjelölésének megfelelő helyen történő bevezetése; összefügg

a 38. módosítóponttal, ahol a bevezetés elhagyásra kerül,
34. ponthoz: nyelvhelyességi pontosítás,
35. ponthoz: szövegértési korrekció,
36. ponthoz: a Jszr. 22. § (3) bekezdése alapján a .Jcülön" jelző elhagyása,
3 7. ponthoz: nyelvhelyességi pontosítás,
38. ponthoz: a fogalom rövid megjelölésének elhagyása; összefügg a 33. módosítóponttal, ahol

a rövid megjelölés bevezetésre kerül,
39. ponthoz: nyelvtani pontosítás,
40. ponthoz: kodifikációs korrekció,
41. ponthoz: kodifikációs korrekció,
42. ponthoz: a pontosan húsz fő foglalkoztatására vonatkozóan nincs szabály a rendelkezésben,

így ennek a bevezetése,
43. ponthoz: téves hivatkozás pontosítása,
44. ponthoz: téves hivatkozás pontosítása,
45. ponthoz: kodifikációs korrekció
46. ponthoz: kodifikációs korrekció,
47. ponthoz: a rendelkezések összhangjának megteremtése a 114. § (2) és (4) bekezdése között,
48. ponthoz: kodifikációs korrekció,
49. ponthoz: a korrekció bevezeti a Munka Törvénykönyve rövid megnevezését, tekintettel

arra, hogy a javaslatban többször előfordul,
50. ponthoz: jogtechnikai pontosítás,
51. ponthoz: nyelvhelyességi, értelmezési kiegészítés,
52. ponthoz: nyelvtani korrekció,
53. ponthoz: kodifikációs pontosítás,
54. ponthoz: téves hivatkozás pontosítása,
55. ponthoz: egyazon bekezdés pontjai közötti azonos logikai kapcsolat megteremtése,
56. ponthoz: téves hivatkozás pontosítása,
57. ponthoz: két hasonló jelentésű fogalom közül az egyik elhagyása,
58. ponthoz: a Jszr. 22. § (3) bekezdése alapján a .Jcülön" jelző elhagyása,
59. ponthoz: szövegértelmezés pontosítására irányuló módosítás,
60. ponthoz: a konzekvens fogalomhasználat okán szükséges módosítás,
61. ponthoz: téves hivatkozás javítása,
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62. ponthoz: kodifikációs korrekció,
63. ponthoz: kodifikációs javítás,
64. ponthoz: a hivatkozás elhagyása,
65. ponthoz: helyesírási javítás,
66. ponthoz: téves hivatkozás javítása,
67. ponthoz: kodifikációs javítás,
68. ponthoz: szövegpontosító javítás,
69. ponthoz: szövegpontosító korrekció,
70. ponthoz: a rövid bevezetés elhagyása, mivel a kifejezést a törvényjavaslat a továbbiakban

nem használja,
71. ponthoz: téves hivatkozás pontosítása,
72. ponthoz: szövegpontosító módosítás,
73. ponthoz: mivel már bevezetésre került a rövidítés, nem szükséges a hosszú elnevezés

használata,
74. ponthoz: téves hivatkozás korrekciója,
75. ponthoz: téves hivatkozás korrekciója,
76. ponthoz: hibás felhívó rendelkezés javítása,
77. ponthoz: gépelési hiba javítása,
78. ponthoz: az értelmezett fogalmat a törvényjavaslat nem használja, ezért nem szükséges,
79. ponthoz: a konzekvens fogalomhasználat miatt szükséges pontosítás,
80. ponthoz: jogtechnikai pontosítás,
81. ponthoz: a 23. és 24. pont elhagyása a 76. § (1) bekezdésében és a 77. § (2) bekezdésében

foglaltakra tekintettel,
82. ponthoz: a fogalom a többi értelmezőrendelkezéshez hasonló meghatározása,
83. ponthoz: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítások táblázata.
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