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Túlterjeszkedő módosító javaslat

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága - az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló
10/2014. (II. 24.) OGY határozat 71. § (2) bekezdése alapján - a kormányzati igazgatásról 
szóló T/3610. számú törvényjavaslathoz az alábbi túlterjeszkedő módosító javaslatot
terjeszti elő.

A túlterjeszkedő módosító javaslat 2., 8. pontjának, valamint a 27. pont 310. § (1)
bekezdést megállapító rendelkezésének elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának .Jgen" szavazata szükséges.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 281. § 
Módosítás jellege: módosítás

281. § [Hatálybalépés]

( 1) Ez a törvény - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - 2019. január l-jén lép hatályba.
(2) A 317. § 2019. január 2-án lép hatályba.
(3) A 286-313. §, a 315-316. §. a 318. § és a 320. § 2019. március l-jén lép hatályba.

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 285. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

285. § [Átmeneti rendelkezés egyes, illetményre vonatkozó szabályokhoz]

(]) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény
117. § (3) bekezdése szerinti helyettes államtitkári illetmény alatt - jogszabály eltérő
rendelkezése hiányában-2019. július 1-jéig a helyettes államtitkár Kttv. 2018. december 31-
én hatályos rendelkezései szerinti illetményét kell érteni.
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(2) A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 64. § (1) bekezdése szerinti helyettes
államtitkári illetmény alatt jogszabály eltérő rendelkezése hiányában 2019. július 1-jéig a
helyettes államtitkár Kttv. 2018. december 31-én hatályos rendelkezései szerinti illetményét
kell érteni.

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 286. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

286. § [A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása]

Hatályát veszti a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 8/A. §-a és 38.
§ (4) bekezdés a) pontja.

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 287. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

287. § [A használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvény módosítása]

Hatályát veszti a használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvény 8. §-ában az
,, , állami szolgálati" szövegrész.

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 288. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

288. § [A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása]

(l) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 1.
§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(3) A 25/C. § hatálya - az ott meghatározottak szerint - kiterjed a közszolgálati
tisztviselőkről szóló törvény és a kormányzati igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó
munkáltatóra és kormánytisztviselőre, köztisztviselőre, kormányzati és közszolgálati
ügykezelőre, valamint a közigazgatási szervnél és a kormányzati igazgatási szervnél
foglalkoztatott munkavállalóra, ha a munkáltató egészének vagy egy részének átadására
tekintettel a kormányzati szolgálati jogviszony, a közszolgálati jogviszony, a politikai szolgálati
jogviszony. a biztosi jogviszony vagy a munkaviszony létesítésére e törvény szabályai szerint
kerül sor."

(2) A Kjt. 77/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
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,, 77 /A. § A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény vagy a kormányzati igazgatásról
szóló törvény szerinti célfeladat végrehajtásában a közszolgálati tisztviselőkről szóló
törvényben és a kormányzati igazgatásról szóló törvényben, valamint ezek végrehajtására
kiadott rendeletben foglalt feltételekkel és korlátozásokkal a közalkalmazott is részt vehet és a
kormánytisztviselőkkel azonos feltételek szerint a célfeladat eredményes végrehajtásáért
céljuttatásra jogosult."

(3) A Kjt. 87/A. § (l) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásakor közalkalmazotti iogviszonyban töltött időnek kell tekinteni)

,,l) a kormányzati igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál
kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi
jogviszonyban, ösztöndíjas jogviszonyban, illetve munkaviszonyban"

(töltött időt.)

(4) A Kjt.

a) 4. § (l) bekezdésében az ,,az állami tisztviselőkről szóló törvény" szövegrész helyébe az ,,a
kormányzati igazgatásról szóló törvény" szöveg,

b) 25/C. § (4) bekezdésében az ,,az állami tisztviselőkről szóló törvény" szövegrész helyébe az
,,a kormányzati igazgatásról szóló törvény" szöveg, a ,,kormányzati szolgálati" szövegrész
helyébe a ,,kormányzati szolgálati, politikai szolgálati, biztosi" szöveg,

e) 25/C. § (6) bekezdésében az ,,az állami tisztviselőkről szóló" szövegrész helyébe az ,,a
kormányzati igazgatásról szóló" szöveg, a ,,kormányzati szolgálati" szövegrész helyébe a
,,kormányzati szolgálati, politikai szolgálati, biztosi" szöveg,

d) 25/C. § (7) bekezdésében a ,,közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény" szövegrész helyébe
a ,,közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény vagy a kormányzati igazgatásról szóló törvény"
szöveg,

e) 25/C. § (8) bekezdésében a ,,kormányzati szolgálati," szövegrész helyébe a ,,kormányzati
szolgálati, politikai szolgálati, biztosi," szöveg, a ,,kormányzati szolgálati jogviszonyra"
szövegrész helyébe a ,,kormányzati szolgálati jogviszonyra, a politikai szolgálati jogviszonyra,
a biztosi jogviszonyra" szöveg,

O 25/C. § (9) bekezdésében a ,,kormányzati szolgálati" szövegrészek helyébe a ,,kormányzati
szolgálati, politikai szolgálati, biztosi" szöveg,

g) 25/C. § (11) bekezdésében a ,,kormányzati szolgálati jogviszonyra" szövegrész helyébe a
,,kormányzati szolgálati jogviszonyra, a politikai szolgálati jogviszonyra, a biztosi
jogviszonyra" szöveg,

h) 25/C. § (12) bekezdésében az ,,az állami tisztviselőkről szóló törvény" szövegrészek helyébe
az ,,a kormányzati igazgatásról szóló törvény" szöveg, a ,,kormányzati szolgálati" szövegrész
helyébe a ,,kormányzati szolgálati, politikai szolgálati, biztosi" szöveg,
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i) 25/C. § (13) bekezdés b) pontjában a ,,kormányzati szolgálati" szövegrész helyébe a
,,kormányzati szolgálati, politikai szolgálati, biztosi" szöveg,

;) 44/A. § (2) bekezdésében az ,,az állami tisztviselőkről szóló törvény" szövegrész helyébe az
,,a kormányzati igazgatásról szóló törvény" szöveg

(5) Hatályát veszti a Kjt.

a) 25. § (2) bekezdés b) pont 5. alpontja,

b) 25/C. § (4), (6), (8) bekezdésében az,,, állami szolgálati" szövegrész,

e) 25/C. § (8), (11) bekezdésében az,,, állami szolgálati jogviszonyra" szövegrész,

d) 25/C. § (9) bekezdésében az,,, állami szolgálati" szövegrészek,

e) 25/C. § (12) bekezdésében a,,, vagy állami szolgálati" szövegrész."

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: új 289. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

289. § [A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI.
törvény módosítása]

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
19/B. §-ában az ,,az állami tisztviselőkről szóló törvény" szövegrész helyébe az ,,a kormányzati
igazgatásról szóló törvény" szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 290. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

290. § [A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása]

(1) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.)

a) 5. §-ában az ,,az állami tisztviselőkről" szövegrész helyébe az ,,a kormányzati igazgatásról"
szöveg,

b) 9. § (4) bekezdésében a ,,közszolgálati jogviszonyban" szövegrész helyébe a ,,közszolgálati
jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban.
biztosi jogviszonyban" szöveg,
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e) 87. § 9. pontjában a ,,kormányzati szolgálati" szövegrész helyébe a ,,kormányzati szolgálati,
a politikai szolgálati, a biztosi" szöveg,

d) 88. § (3) bekezdés e) pontjában a ,,kormányzati szolgálati jogviszony" szövegrész helyébe a
,,kormányzati szolgálati jogviszony, a politikai szolgálati jogviszony, a biztosi jogviszony"
szöveg

(2) Hatályát veszti az Mvt. 87. § 9. pontjában az ,,az állami szolgálati," szövegrész.

Módosítópont sorszáma: 8. 
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 291. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

291. § [A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása]

(1) A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 7. § (1) bekezdés b) pontba) alpontjában
az ,,az állami tisztviselőkről szóló törvény" szövegrész helyébe az ,,a kormányzati igazgatásról
szóló törvény" szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 7. § (1) bekezdés b) pont
ba) alpontjában a ,,valamint állami szolgálati jogviszonyban álló állami tisztviselők és állami
ügykezelők," szövegrész.

(3) Hatályát veszti a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény

a) 7. § (l) bekezdés b) pont be) alpontjában az ,,állami szolgálati," szövegrész,

b) 7. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontjában az ,,állami tisztviselői," szövegrész.

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 292. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

292. § [A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása]

Hatályát veszti a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény

a) 7. § (1) bekezdésében az,,, az állami szolgálati",

b) 66. § a) pontjában az,, állami szolgálati,"

szövegrész.
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Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 293. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

293. § [A szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény módosítása]

Hatályát veszti a szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény 12. § (1) 
bekezdésében és 14. § (1) bekezdés a) pontjába az ,,az állami szolgálati," szövegrész.

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 294. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

294. § [A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény módosítása]

Hatályát veszti a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 17. §
ában az ,, , állami szolgálati" szövegrész.

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 295. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

295. § [A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV.
törvény módosítása]

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 87.
§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) A kizárás szabályait kell alkalmazni a vadászati, az erdészeti, valamint a
természetvédelmi hatósági feladatokat ellátó kormánytisztviselővel szemben, aki olyan
vadászatra jogosult hatósági ügyében jár el, amelynél akár tagként (érdekeltként), akár
vendégvadászként vadászik, továbbá a trófeabírálati eljárásban részt vevő személynél, ha e
személy a vadászatra jogosultnál, mint vadász érdekelt, vagy ha a Polgári Törvénykönyv
szerinti közeli hozzátartozója által elejtett trófea bírálatát kellene elvégezni."

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 296. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

296. § [A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
módosítása]
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(l) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 69/B.
§ (4) bekezdésében a ,,közszolgálati, kormányzati szolgálati, vagy állami szolgálati
jogviszonyban" szövegrész helyébe a ,.kormányzati szolgálati jogviszonyban" szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény

a) 102. § (l) bekezdésében az ,,állami szolgálati jogviszonyban," szövegrész,

b) 102. § (la) bekezdés b) pontjában az ,,állami szolgálati jogviszonyban vagy" szövegrész.

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 297. §
Módosítás jellege: kiegészítés

297. § [A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása]

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. § (l) bekezdés a) pontjában a ,,kormányzati
szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban" szövegrész helyébe a ,,kormányzati
szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban" szöveg
lép.

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 298. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

298. § [A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása]

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/C. § (l)
bekezdésében az ,,állami szolgálati jogviszonyban, állami vezetői szolgálati jogviszonyban"
szövegrész helyébe a ,,politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban" szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 299. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

299. § [A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosítása]

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 13. § (1) bekezdés a) pontjába a
.,közszolgálati tisztviselője" szövegrész helyébe a ,,kormánytisztviselője" szöveg lép.
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Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 300. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

300. § [A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása]

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 4. § d) pontjában a ,,kormányzati
szolgálati" szövegrész helyébe a ,,politikai szolgálati, biztosi, kormányzati szolgálati" szöveg
lép.

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 301. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

301. § [A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosítása]

Hatályát veszti a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 30. § (7) bekezdésében az,, ,
állami szolgálati" szövegrész.

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 302. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

302. § [A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosítása]

(l) A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Konztv.) 2. § (2d)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2d) Diplomáciai vagy hivatásos konzuli képviseleten a konzuli tisztviselő munkájában
igazgatási munkakörben való közreműködésre a minisztériummal kormányzati szolgálati
jogviszonyban álló azon kormánytisztviselő nevezhető ki, aki közigazgatási alapvizsgával
rendelkezik vagy az alól jogszabály alapján mentesült és legalább kétévi közigazgatási
gyakorlattal rendelkezik, amelyből legalább egy hónap szakmai gyakorlatot szerzett a
minisztérium konzuli ügyekben illetékes főosztályán, továbbá a konzuli szakmai tanfolyamon
való részvételt követően sikeres konzuli ügyintézői vizsgát tett."

(2) Hatályát veszti a Konztv. 2. § (2f) bekezdésében az ,,a kormányzati ügykezelő," szövegrész.

Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 303. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

303. § [A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény módosítása]
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Hatályát veszti a formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény 14. § (6) 
bekezdésében az ,, , állami szolgálati" szövegrész.

Módosítópont sorszáma: 21 .
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 304. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

304. § [A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása]

A sportról szóló 2004. évi I. törvény 43. § (4) bekezdésében, 46/C. § (4) bekezdésében, 46/1. §
(4) bekezdésében és 46/0. § (4) bekezdésében az ,,állami vezető" szövegrész helyébe a
,,politikai felsővezető" szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 305. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

305. § [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]

( l) A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását,
illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről,
továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban:
Pftv.)

a) 1. § (2) bekezdés 3. pontjában a ,,kormányzati szolgálati jogviszony" szövegrész helyébe a
,,kormányzati szolgálati jogviszony, politikai szolgálati jogviszony, biztosi jogviszony" szöveg,

b) l. § (2) bekezdés 6. pontjában a ,,kormányzati szolgálati jogviszonyban" szövegrész helyébe
a ,,kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi
jogviszonyban" szöveg,

e) 1. § (2) bekezdés 7. pontjában az ,,1. § e) pontja és 2. §-a, az állami tisztviselőkről szóló
törvény (a továbbiakban: Áttv.) 1. §-a" szövegrész helyébe az ,J. és 2. §-a, a kormányzati
igazgatásról szóló törvény (a továbbiakban: Kit.) 2. §-a" szöveg,

d) 1. § (2) bekezdés 8. pontjában az ,,az Áttv." szövegrész helyébe az ,,a Kit." szöveg

(2) Hatályát veszti a Pftv.

a) 1. § (2) bekezdés 3. pontjában az ,,állami szolgálati jogviszony," szövegrész,
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b) 1. § (2) bekezdés 6. pontjában az ,,állami szolgálati jogviszonyban," szövegrész.

Módosítópont sorszáma: 23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 306. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

306. § [Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény
módosítása]

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 38/D. § (4)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(4) Ha törvény vagy kormányrendelet valamely közigazgatási hatósági feladat
ellátására az ÉBC-t jelöli ki, az eljárásában ügyintéző, illetve döntéshozó csak olyan személy
lehet, aki a kormányzati igazgatásról szóló törvény alapján kormánytisztviselőnek kinevezhető
lenne. A döntéshozóra és az ügyintézőre a kormányzati igazgatásról szóló törvény
összeférhetetlenségi szabályait kell alkalmazni."

Módosítópont sorszáma: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 307. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

307. § [Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása]

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 3. §-a a következő w) ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában)

,, w) hivatali munkaidő: a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényen alapuló általános
munkarend szerinti munkaidő."

Módosítópont sorszáma: 25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 308. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

308. § [Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosítása]

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 3. § (4) bekezdésében az ,,a
közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 1. § e) pontjában" szövegrész helyébe az ,,a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 1. § ( 1) bekezdésében" szöveg
lép.
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Módosítópont sorszáma: 26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 309. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

309. § [A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása]

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 7. § (2) bekezdésében a
,,támogatására, vezetőnként legfeljebb két szakfőigazgató nevezhető ki." szövegrész helyébe a
.,támogatására szakfőigazgatók nevezhetők ki. Az állami adó- és vámhatóság vezetőjének
szakmai helyettesét akadályoztatása esetén. vagy ha a helyettes államtitkári tisztség nincs
betöltve, a NAV szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői munkakört
betöltő személy is helyettesítheti." szöveg lép."

Módosítópont sorszáma: 27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 310. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

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

(1) A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi
életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Üjt.) 11. § (2) bekezdés b) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az(]) bekezdésben foglalt feltételeken túl az a személy nevezhető ki ügyésszé, aki a iogi
szakvizsga letételét követően!

,,b) a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi ... törvény 2. §-ában meghatározott
szervnél közigazgatási, illetve jogi szakvizsgához kötött álláshelyen, valamint a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 2. §-a szerinti szervnél,
valamint a rendőrség, a büntetés-végrehajtás és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi,
területi és helyi szervénél közigazgatási, illetve jogi szakvizsgához kötött munkakörben
legalább egy évig ténylegesen dolgozott,"

(2) Az Üjt. 121. § (10) bekezdés a) pontjában és 130. § (5) bekezdés e) pontjában az ,,állami
szolgálati jogviszonyt vagy a Kttv. 1. és 2. §-ában" szövegrész helyébe az ,,a Kttv. 1. és 2. §
ában, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi ... törvény 2. §-ában" szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 28.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 311. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

311. § [Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása]

(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
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a) 11/F. § (1) bekezdésében a ,,honvédek jogállásáról szóló törvény" szövegrész helyébe a
,,honvédek jogállásáról szóló törvény, a kormányzati igazgatásról szóló törvény" szöveg, az
,,állami szolgálati" szövegrész helyébe a ,,politikai szolgálati, biztosi" szöveg,

b) 11/F. § (3) bekezdésében és (8) bekezdésében a ,,kormányzati szolgálati" szövegrész helyébe
a ,,kormányzati szolgálati, politikai szolgálati, biztosi" szöveg,

e) 11/F. § (7) bekezdésében a ,,kormányzati szolgálati" szövegrészek helyébe a ,,kormányzati
szolgálati, politikai szolgálati, biztosi" szöveg

(2) Hatályát veszti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11/F. § (1)
bekezdésében az ,,állami tisztségviselőkről szóló törvény," szövegrész.

Módosítópont sorszáma: 29.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 312. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

312. § [A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása]

(1) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs.tv.) 84. § (3) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:

,,(3) A szabálysértési hatósághoz vagy a bírósághoz intézett beadvány előterjesztésének
és az előttük teljesíthető cselekménynek a határideje a hivatali munkaidő végével jár le. Nem
számít a határidő elmulasztásának, ha a beadványt a határidő utolsó napján postára adták. E
bekezdés alkalmazásában hatósági hivatali munkaidő a közszolgálati tisztviselőkről szóló
törvényen alapuló általános munkarend szerinti munkaidő."

(2) A Szabs.tv. 39. § (3) bekezdésében a ,, , kormánytisztviselő vagy állami tisztviselő"
szövegrész helyébe a ,,vagy kormánytisztviselő" szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 30.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 313. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

313. § [Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása]

(1) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ogytv.) 124/L. § (3)
bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A jubileumi jutalomra jogosító idő megállapításánál)
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,,b) a Kttv., a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a
továbbiakban: Ktv.), a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény (a
továbbiakban: Ktjv.), az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény (a továbbiakban:
Áttv.) és a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi ... törvény (a továbbiakban: Kit.) hatálya
alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közszolgálati, kormánytisztviselői, kormányzati
szolgálati és állami szolgálati jogviszonyban,"

(töltött időt kell figyelembe venni.)

(2) Az Ogytv. 124/L. § (3) bekezdése a következő;) ponttal egészül ki:

(A jubileumi jutalomra jogosító idő megállapításánál)

j) a politikai szolgálati jogviszonyban"

(töltött időt kell figyelembe venni.)

(3) Az Ogytv. 124/L. § (3) bekezdés g) pontjában az ,,Áttv.," szövegrész helyébe az ,,Áttv., a
Kit.," szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 31.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 314. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

314. § [A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása]

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 459. § (1) bekezdés 11. pont k) 
alpontjában a ,,minisztériumnál, autonóm államigazgatási szervnél, kormányhivatalnál,
központi hivatalnál, önálló szabályozó szervnél, rendvédelmi szervnél, a Katonai
Nemzetbiztonsági Szolgálatnál" szövegrész helyébe a ,,központi államigazgatási szervnél"
szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 32.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 315. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

315. § [A támogatott döntéshozatalról szóló 2013. évi CLV. törvény módosítása]

Hatályát veszti a támogatott döntéshozatalról szóló 2013. évi CLV. törvény

a) 7. § (3) bekezdés a) pontjában az,,, állami szolgálati jogviszonyban" szövegrész,

b) 7. § (5) bekezdés b) pontjában a ,,vagy állami szolgálati jogviszonyban" szövegrész.
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Módosítópont sorszáma: 33.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 316. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

316. § [A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosítása]

(1) A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról
szóló 2015. évi XLII. törvény 72. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,72. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti célfeladat
végrehajtásában a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben és végrehajtására kiadott
rendeletben foglalt feltételekkel és korlátozásokkal a rendvédelmi szerv hivatásos
állományának tagja is részt vehet és a kormánytisztviselőkkel azonos feltételek szerint a
célfeladat eredményes végrehajtásáért céljuttatásra jogosult.

(2) A kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti célhoz köthető feladat
végrehajtásában a kormányzati igazgatásról szóló törvényben és végrehajtására kiadott
rendeletben foglalt feltételekkel és korlátozásokkal a rendvédelmi szerv hivatásos
állományának tagja is részt vehet és a kormánytisztviselőkkel azonos feltételek szerint a célhoz
köthető feladat eredményes végrehajtásáért céljuttatásra jogosult.""

(2) A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról
szóló 2015. évi XLII. törvény

a) 82/J. § (5) bekezdésében az ,,az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény 1. §-ában"
szövegrész helyébe az ,,a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi ... törvény 2. §-ában"
szöveg,

b) 124. § (3) bekezdésében az ,,és a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény" szövegrész
helyébe az ,, , a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény és a kormányzati igazgatásról szóló
törvény" szöveg,

c) 4. melléklet IV. alcím 4. pontjában a ,,törvény" szövegrész helyébe a ,,törvény vagy a
kormányzati igazgatásról szóló törvény" szöveg

(3) Hatályát veszti a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény

a) 34. § (1) bekezdésében az,,, állami szolgálati jogviszonyból" szövegrész,

b) 35. §-ában, 80. § (2) bekezdés e) pontjában, 91. § (2) bekezdés b) pontjában, 340. § 3.
pontjában az ,,állami szolgálati," szövegrész,

c) 95. §-ában az ,,állami szolgálati jogviszonyban," szövegrész,

d) 96. §-ában az ,,állami szolgálati," szövegrészek,
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e) 292. § (3) bekezdésében, 308. § (3) bekezdésében az ,,és Állami Tisztviselői" szövegrész,

f) 334. § (3) bekezdésében az ,,állami szolgálati jogviszonyból," szövegrész.

Módosítópont sorszáma: 34.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 317. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

317. § [A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. LXXIII. törvény
módosítása]

(1) A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. LXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Külszoltv.) 11. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

,,(5a) A (2) bekezdés szerinti felkészülés ideje alatt a felkészülő cafetéria-juttatásra nem
jogosult."

(2) A Külszoltv. 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) A kihelyező vezető a tartós külszolgálat megszűnését vagy megszüntetését
követően - a szakdiplomata kivételével - a határozatlan időre kinevezett kormánytisztviselőt
legfeljebb a 11. § (2) bekezdésében meghatározott időtartamig belföldi felkészülési
állományban tarthatja. A belföldi felkészülés ideje alatt a kormánytisztviselő a 11. § (4)
bekezdése szerinti díjazásra (illetményre) jogosult. A belföldi felkészülés alatt a
kormánytisztviselő cafetéria-juttatásra nem jogosult."

(3) A Külszoltv. 33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) A kihelyezett a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti álláshely
elismerésre, illetve szolgálati elismerésre a tartós külszolgálatának időtartama alatt a besorolása
szerinti belföldi illetménye alapulvételével megállapított mértékben jogosult."

(4) A Külszoltv. 58. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(10) A tartós külszolgálatot teljesítő, a kormányzati igazgatásról szóló törvény 82. §
(11) bekezdésében foglalt végzettségi követelményeknek meg nem felelő kihelyezettek e
végzettségi követelmény teljesítése alól külszolgálatuk megszűnéséig felmentést kapnak."

(5) A Külszoltv.

a) 1. § (3) bekezdésében a ,,közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény" szövegrész helyébe a
,,kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi . . . törvény (a továbbiakban: kormányzati
igazgatásról szóló törvény)" szöveg;

b) 2. § 8a. pontjában a ,,közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 85. § (2)"
szövegrész helyébe a .,kormányzati igazgatásról szóló törvény 95. § (5)" szöveg;
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e) 6. § (1) bekezdés b) pontjában a ,,közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel" szövegrész
helyébe a ,,kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel" szöveg;

d) 11. § (4) bekezdésében, 20. § (6) bekezdésében, 21. § (3)-(4) és (6) bekezdésében, 23. § (1)
bekezdésében, 29. § (2) bekezdésében, 31. § (2) és (6) bekezdésében, 36. § (4) bekezdésében,
39. § b) pontjában a ,,közszolgálati tisztviselőkről" szövegrész helyébe a ,,kormányzati
igazgatásról" szöveg;

e) a 21. § (3) bekezdésében a ,,közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 48.
§ (1) bekezdés e) pontja" szövegrész helyébe a ,,kormányzati igazgatásról szóló törvény 89. §
(1) bekezdése" szöveg;

f) 21. § (3) bekezdésében a ,,közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 48.
§ (7)" szövegrész helyébe a ,,kormányzati igazgatásról szóló törvény 89. § (3)" szöveg;

g) 36. § (4) bekezdésében a ,,határozott idejű áthelyezéssel" szövegrész helyébe a ,,külszolgálati
kirendeléssel" szöveg;

h) 36. § (4) bekezdésében az ,,állományába" szövegrész helyébe a ,,központosított álláshely
állományába" szöveg;

(6) Hatályát veszti a Külszoltv. 58. § (10a) bekezdése.

(7) Hatályát veszti a Külszoltv.

a) 1. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, 59. § (4) bekezdésében az ,,és kormányzati
ügykezelőkre";

b) 1. § ( 1) bekezdés f) pontjában a ,,kormányzati ügykezelőre";

e) 1. § (2) bekezdésében a ,,és kormányzati ügykezelőkre";

d) 2. § 9. pontjában, 15. § (4) bekezdésében, 16. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 35/C. §
(2) és (3) bekezdésében, 3. melléklet 1. és 2. pontjában, 3. melléklet 4-5. pont nyitó
szövegrészében az ,,és kormányzati ügykezelő";

e) 2. § 10. pontjában a ,,vagy a kormányzati ügykezelőt";

f) 2. § 11. pontjában, 11. § (3) bekezdésében, 21. § (3) bekezdésében a ,,vagy kormányzati
ügykezelőt";

g) 2. § 13. pontjában a ,,valamint kormányzati ügykezelő,";

h) 2. § 18. pontjában a,,, kormányzati ügykezelője", és az ,,és kormányzati ügykezelőt is";

i) II. fejezet címében a ,,ÉS KORMÁNYZATI ÜGYKEZELŐK";
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j) 11. § (2) bekezdésében, 20. § (6) bekezdésében, 21. § (1) és (3)-(4) bekezdésében a ,,vagy
kormányzati ügykezelő";

k) 11. § (2) bekezdésében a ,,vagy kormányzati ügykezelőként";

1) 15. § (1) bekezdésében, 43. §-ában az ,,és kormányzati ügykezelője";

m) 15. § (1) bekezdésében, 33. § (2) bekezdésében az ,,és kormányzati ügykezelőt";

n) 16. § (1) bekezdés e) pontjában, 58. § (3) bekezdésében az ,,és kormányzati ügykezelők";

o) 21. § (1) és (3) bekezdésében a ,, , kormányzati ügykezelőt";

p) 21. § (5) bekezdésében a,,, kormányzati ügykezelő";

g) 23. § (1) bekezdésében az ,,, azonban tartós külszolgálatának időtartama alatti, a
közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti besorolási fokozatban bekövetkezett
változásokról a kihelyező vezető folyamatosan értesíti";

r) 27. § (3) bekezdésében a ,,A helyettesítésre egyebekben a közszolgálati tisztviselőkről szóló
törvény átirányításra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.";

s) 60. § (3) bekezdés d) és e) pontjában a,,, kormányzati ügykezelők";

t) 60. § (3) bekezdés e) pontjában a ,,kormányzati ügykezelőkkel,"

szövegrész.

Módosítópont sorszáma: 3 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 318. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

318. § [A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény módosítása)

(1) A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Stt.) 7. § (4)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(4) A kormányzati igazgatásról szóló ... törvény 262. § (2) bekezdésében foglaltakat a
KSH vonatkozásában nem kell alkalmazni."

(2) Az Stt. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,, 10. § Törvény eltérő rendelkezése hiányában a KSH elnöke és elnökhelyettesei
jogviszonyára - az e törvényben foglalt eltérésekkel - a kormányzati igazgatásról szóló törvény
szakmai vezetői álláshelyet betöltő kormánytisztviselőjére vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni."
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(3) Az Stt. 7. § (1) bekezdésében a .,kormányhivatalként" szövegrész helyébe a ,,kormányzati
főhivatalként" szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 36.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 319. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

319. § [A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény módosítása]

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 12. § (2) bekezdés a) pontjában az
,,a központi államigazgatási szervekről szóló törvény szerinti önálló szabályozó szerv, autonóm
államigazgatási szerv és kormányhivatal" szövegrész helyébe az ,,az önálló szabályozó szerv,
az autonóm államigazgatási szerv és a kormányzati főhivatal" szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 37.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 320. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

320. §[Aszociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény módosítása]

A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 34. § 12. pont e) alpontjában az
,,az állami szolgálati jogviszony, a kormányzati szolgálati viszony" szövegrész helyébe az ,,a
kormányzati szolgálati jogviszony, a politikai szolgálati jogviszony, a biztosi jogviszony"
szöveg lép.

Indokolás

A törvényjavaslat (a továbbiakban: Kit.) átfogó szervi megközelítés alapján rendszerezi és új
keretek közé helyezi a központi kormányzatra vonatkozó szabályozást, a Kormánytól a
minisztériumokon és az egyéb központi szerveken át egészen az Alaptörvény 17. cikk (3)
bekezdése szerinti, a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerveiként működő
fővárosi és megyei kormányhivatalokig. Az e szervekre vonatkozó új, egységes gyűjtőfogalom
a kormányzati igazgatási szerv, a szervnél szolgálatot teljesítő személyek pedig a kormányzati
igazgatás kormánytisztviselői.

A szervi és személyzeti kereteket illetően a Kit. számos új jogintézmény meghonosítása mellett
négy törvény szabályozását veszi alapul.
A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) nagy részét a Kit.
inkorporálja, azonban egyes rendelkezései a megfelelő módosítások elvégzésével továbbra is
hatályban maradnak, mint a ,,központi államigazgatási szerv" kategória, amelynek - a Kit.
elfogadása esetén - részhalmazát képezik majd a kormányzati igazgatási szervek.
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Az irányítási-felügyeleti viszonyok szabályozása változatlan tartalommal, a Ksztv.-ben kerül
meghatározásra annak érdekében, hogy az egységesen vonatkozzon mind a kormányzati
igazgatási szervekre, mind pedig - az e körön kívül eső - központi államigazgatási szervekre,
ahogy a Ksztv.-ben elhelyezett illetményszabályok nagy része is érintetlenül marad.

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok
kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi
CXXVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) nagy részét szintén magába emeli a Kit., ez alól csak
a szervezetrendszerrel és a jogviszonyokkal közvetlenül össze nem függő anyagi és eljárási
szabályok képeznek kivételt.
A fővárosi és megyei kormányhivatalok (a továbbiakban: kormányhivatal) a Kit. értelmében a
kormányzati igazgatási szervezetrendszer területi szintjét képezik, továbbra is magukban
foglalva a járási hivatali szervezetrendszert. A Ksztv.-hez hasonlóan az újraszabályozásnál a
Kit. világosan elhatárolja egymástól a szervezeti és a személyügyi szabályozást.

A Kit. nem helyezi hatályon kívül a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvényt (a továbbiakban: Kttv.), figyelemmel arra, hogy a Kttv. személyi hatálya tágabb kört
ölel fel a központi kormányzati igazgatási szerveknél. Ennek megfelelően a Kttv.-t úgy kell
módosítani, hogy annak hatálya alól kikerüljenek a kormányzati igazgatási szervek
tisztségviselői.

Tekintettel arra viszont, hogy a Kit. a kormányhivatalokat is elhelyezi a kormányzati igazgatási
szervek rendszerében, célszerű, az egyes sajátosságok megtartása mellett az állami
tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény (a továbbiakban: Áttv.) szabályozását is integrálnia.
A korábbi állami tisztviselői kör elnevezése szintén kormánytisztviselőre változik deklarálva
ezzel, nemcsak a szervezeti, hanem a személyügyi hovatartozást.

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban:
HHSZ.) 42. § (1) bekezdése alapján túlterjeszkedő módosító javaslat azért szükséges, mert 44.
§ (1) bekezdés b) pontja szerint a jogrendszer koherenciájának biztosítását célozza.

A túlterjeszkedő módosítások ágazati törvényekbe vezetik át a szükséges jogintézményeket, a
módosuló törvényi hivatkozásokat, a korábbi jogviszonyok elnevezéseinek az új elnevezésre
történő változásait (többnyire szövegcserékkel), tekintettel arra, hogy a Kit. átfogóan
újraszabályozza a központi államigazgatás foglalkoztatásának rendjét, a kormányzati igazgatás
szervi struktúrájában a központi és a területi igazgatást egységes keretek közé illeszti, távolabbi
célként megfogalmazva a jelenlegi sokszínű szervi, állami háttérintézményi forma
egységesítését a kormányzati főhivatali, illetve központi hivatali alapokra helyezve, valamint
világosan elkülönítve a kormányzati igazgatásban a politikai és a szakmai szintet.

Ha az új szabályozáshoz szorosan kapcsolódó törvények módosítása elmarad, az jelentős
koherencia zavarokat okozna a jogrendszerben, az alábbiakra figyelemmel:

az egyes új jogviszonyok (pl. politikai szolgálati jogviszony, biztosi szolgálati
jogviszony) nem lennének megfelelően megkülönböztethetők a korábbi
jogviszonyoktól (pl. állami vezetői szolgálati jogviszony),
az egyes szervek működésére vonatkozó szabályozás nem kerülne aktualizálásra az
ágazati törvényekben, amely működési zavarokhoz vezethet,
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az új jogviszonyok társadalombiztosítási és adózási szempontból jogbizonytalan térbe
kerülhetnek,
a tisztségviselők jogaira és kötelezettségeire vonatkozó új szabályozás konfliktusba
kerülhet a nem aktualizált hatályos szabályozással.

A fenti okok miatt a Kit.-hez kapcsolódó legfontosabb törvények módosítása, új
szabályozáshoz igazítása elengedhetetlen nemcsak a jogbiztonság szempontjából, hanem az
államszervezet hatékony működésének szempontjából is.

Fentiekre figyelemmel ezen módosítások elfogadása a HHSZ. 44. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott szempontok szerint nyilvánvalóan szükséges. A túlterjeszkedő módosító javaslat
arra irányul, hogy a törvényjavaslat által nem érintett törvények rendelkezéseit a
törvényjavaslattal összhangba hozza. A javaslat pontjai egymással összefüggnek, ugyanazt a
koncepciót, szabályozási célt vezetik végig a megnyitott törvényekben.

1. ponthoz: A hatálybalépés módosítása, tekintettel arra, hogy az egyes törvények külügyi
igazgatási tárgyú módosításáról szóló 2018. évi LXXVII. törvény - amelyet az
Országgyűlés 2018. november 13-án fogadott el - szintén 2019. január l-jei
hatálybalépéssel módosítja a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016.
LXXIII. törvényt, akárcsak jelen módosító javaslat 38. pontja. Azonos rendelkezésre
irányuló két eltérő tartalmú módosítás ugyanazon hatálybalépéssel nem végrehajtható, ezért
szükséges a hatálybalépés módosítása, továbbá a (3) bekezdés tekintetében az alkalmazás
időpontjához igazítja a vonatkozó rendelkezések hatálybalépését.

2. ponthoz: Az illetményre vonatkozó átmeneti rendelkezéseket emeli be, mivel más
törvényekben megjelenő vezetői illetmények illeszkednek a helyettes államtitkári, valamint
az államtitkári illetményhez, ezért szükséges kimondani, hogy a Kttv. szerinti szabályozást
mikor váltja ki a Kit.

3. ponthoz: A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben a Kttv-re
utalások hatályon kívül helyezését biztosítja.

4. ponthoz: A használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvényben hatályon
kívül helyezi az állami szolgálati jogviszony szövegrészt.

5. ponthoz: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben átvezeti a
Kit. által használt, és hatályon kívül helyezi a megszűnő elnevezéseket.

6. ponthoz: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi
LXVI. törvényben átvezeti a Kit. által használt elnevezést.

7. ponthoz: a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben átvezeti a Kit. által használt
elnevezéseket.

8. ponthoz: A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben átvezeti Kit. által használt,
és hatályon kívül helyezi a megszűnő elnevezéseket.

9. ponthoz: A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényben hatályon kívül helyezi
a hatályon kívül helyezendő Áttv. szerinti elnevezéseket.

10. ponthoz: A szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvényben hatályon kívül
helyezi a hatályon kívül helyezendő Áttv. szerinti elnevezéseket.

11. ponthoz: A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvényben
hatályon kívül helyezi a hatályon kívül helyezendő Áttv. szerinti elnevezéseket.

12. ponthoz: Vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV.
törvény esetében kiveszi a hatályos szövegből a köztisztviselőt és az állami tisztviselőt, így
egyértelmű, hogy a Kit. szerinti kormánytisztviselőről szól a rendelkezés.

13. ponthoz: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben átvezeti a Kit. által használt, és hatályon kívül helyezi a megszűnő
elnevezéseket.
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14. ponthoz: A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvényben átvezeti a Kit. által használt,
és hatályon kívül helyezi a megszűnő elnevezéseket.

15. ponthoz: A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvényben
átvezeti a Kit. által használt, és hatályon kívül helyezi a megszűnő elnevezéseket.

16. ponthoz: A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvényben átvezeti a Kit. által használt
elnevezéseket.

17. ponthoz: A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvényben átvezeti a Kit.
által használt elnevezéseket.

18. ponthoz: A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben hatályon kívül helyezi a
hatályon kívül helyezendő Áttv. szerinti elnevezéseket.

19. ponthoz: A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvényben szükséges rendelkezés
biztosítása, tekintettel arra, hogy a Kit. megszünteti a kormányzati ügykezelőket a
diplomáciai és a hivatásos konzuli képviseleten.

20. ponthoz: A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvényben hatályon
kívül helyezi a megszűnő elnevezéseket.

21. ponthoz: A sportról szóló 2004. évi I. törvényben lecseréli a Kttv. szerinti terminus
technicust a Kit. által használt új elnevezésre.

22. ponthoz: 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. törvényben
átvezeti a Kit. által használt, és hatályon kívül helyezi a megszűnő elnevezéseket.

23. ponthoz: Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényben
a Kttv.-re történő hivatkozás helyett átvezeti a Kit.-re történő hivatkozást.

24. ponthoz: az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvényben pontosítja, hogy hivatali
munkaidő alatt a Kttv. szerinti munkaidőt kell érteni.

25. ponthoz: az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvényben pontosítja
a Kttv.-s hivatkozást.

26. ponthoz: A T/3610. számú törvényjavaslat 26. § (5) bekezdése szerint a helyettes
államtitkárt a minisztérium szervezeti és működési szabályzatában kijelölt, az irányítása alá
tartozó főosztályvezető vagy a (2) bekezdésben meghatározott személy irányítása alá
tartozó más helyettes államtitkár helyettesíti. Ha a helyettes államtitkári tisztség nincs
betöltve, a helyettes államtitkár hatáskörét a minisztérium szervezeti és működési
szabályzatában a helyettesítésére kijelölt főosztályvezető vagy helyettes államtitkár
gyakorolja. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal azonban speciális jogállással rendelkezik,
amely alapján annak vezetője a Pénzügyminisztérium államtitkára, vezetőjének szakmai
helyettesei pedig a Pénzügyminisztérium helyettes államtitkárai, és a helyettes
államtitkárok irányítása alatt nem működik olyan, a Pénzügyminisztérium szervezetéhez
tartozó szervezeti egység, amelynek vezetője a fenti főszabály alapján a helyettes
államtitkárokat helyettesíthetné. Erre tekintettel indokolt ezen főszabályhoz képest a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal tekintetében speciális szabályt alkotni, annak érdekében, hogy
a központi hivatal vezetőjének feladat- és hatáskörét ellátó államtitkár helyettesének
feladat- és hatáskörét gyakorló helyettes államtitkárt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
személyi állományába tartozó vezetői munkakört betöltő személy is gyakorolhassa. Bár a
tervezet alapján a szakmai helyetteseket bármely, a NAV szervezeti és működési
szabályzatában meghatározott vezetői munkakört betöltő személy is helyettesítheti, a
helyettesítési jogkört azonban elsősorban a szakfőigazgatók mint a szakmai helyettesek
által közvetlenül irányított vezetők fogják gyakorolni, így a szakmai helyettesek által
ellátott összetett feladatokra tekintettel - összefüggésben tehát a törvényjavaslat 26. § (5)
bekezdése miatt indokolttá vált módosítással - szükséges azon korlátozás megszüntetése is,
amely a szakfőigazgatók számát szakmai helyettesenként két főben maximalizálja. A
módosítások célja tehát a kormányzati igazgatásról szóló törvény általános szabályaitól
eltérő, a jogrendszer koherenciáját biztosító rendelkezések megalkotása.
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27. ponthoz: A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és
az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvényben az ügyészi kinevezés
feltételeinél pontosítja, hogy a Kit. szerinti közigazgatási, illetve jogi szakvizsgához kötött
álláshely is figyelembe vehető, valamint hatályon kívül helyezi az Áttv. és a Kttv.
vonatkozó hivatkozásait.

28. ponthoz: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben átvezeti a Kit. által
használt, és hatályon kívül helyezi a megszűnő elnevezéseket.

29. ponthoz: A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvényben pontosítja, hogy a § vonatkozásában a hatósági
hivatali munkaidő a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényen alapuló általános
munkarend szerinti munkaidő, továbbá átvezeti a Kit. által használt, és hatályon kívül
helyezi a megszűnő elnevezéseket.

30. ponthoz: Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvényben a jubileumi jutalomra
jogosító idő megállapításánál figyelembe veszi a Kit. hatálya alá tartozó munkáltatónál
munkaviszonyban, közszolgálati, kormánytisztviselői, kormányzati szolgálati és állami
szolgálati jogviszonyban töltött időt, illetve átvezeti a Kit. által használt, és hatályon kívül
helyezi a megszűnő elnevezéseket.

31. ponthoz: A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény értelmező
rendelkezéseinél átvezeti a Kit. terminológiáját.

32. ponthoz: A támogatott döntéshozatalról szóló 2013. évi CLV. törvényben hatályon kívül
helyezi a hatályon kívül helyezendő Áttv. szerinti elnevezéseket.

33. ponthoz: A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvényben a Kttv. és a Kit. hatálya alá tartozó
tisztviselők szabályozását egységesíti a célfeladat vonatkozásában, továbbá hatályon kívül
helyezi a hatályon kívül helyezendő Áttv. szerinti elnevezéseket.

34. ponthoz: A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. LXXIII. törvény
vonatkozó rendelkezéseit a Kit.-hez igazítja.

35. ponthoz: A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvényben deklarálja, hogy
törvény eltérő rendelkezése hiányában a KSH elnöke és elnökhelyettesei jogviszonyára -
az e törvényben foglalt eltérésekkel - a kormányzati igazgatásról szóló törvény szakmai
vezetői álláshelyet betöltő kormánytisztviselőjére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

36. ponthoz: A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvényben átvezeti a Kit.
terminológiáját.

37. ponthoz: A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvényben átvezeti a Kit.
terminológiáját.

Budapest, 2018. december 7.

Tisztelettel:
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