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Összegző módosító javaslat

A Törvényalkotási bizottság - az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.)

OGY határozat 46. § (5) bekezdése alapján - a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi 
CXXV. törvény, valamint egyes törvényeknek a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi 
CXXV. törvénnyel kapcsolatos módosításáról szóló T/8019. számú törvényjavaslathoz az

alábbi összegző módosító javaslatot terjeszti elő.

Az összegző módosító javaslat 55., 56., 57., 58., 60., 61., 68., 72., 83. és 109. pontjának

elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának ,,igen" szavazata

szükséges.

I. Rész

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § - Kit. 1/A. §
Módosítás jellege: módosítás

2. §

A Kit. a következő 1/ A. §-sal egészül ki:

,, 1/A. § [A törvény alkalmazása új kormányzati igazgatási szervre]
(1) Ha jogszabály rendelkezése folytán valamely szerv e törvény hatálya alá tartozó
kormányzati igazgatási szervvé alakul át (e§ alkalmazásában: új szerv). az új szervre és annak
foglalkoztatottjaira - törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - e törvény
rendelkezéseit a szerv átalakulását követő harmadik hónap első napjától kell alkalmazni.
(2) Az ( 1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a 2. §-t, a 4. §-t, a Második Részt és az 51. §-t az
új szerv létrehozását követő naptól kell alkalmazni.



(3) Az (1) bekezdés szerinti időpontig az új szervnél foglalkoztatottak jogviszonyára az új szerv
jogelőd szervénél (e§ alkalmazásában: jogelőd szerv) foglalkoztatottak jogviszonyára irányadó
szabályokat kell alkalmazni.
(4) A jogelőd szervnél foglalkoztatottnak a jogelőd szervvel fennálló foglalkoztatási
jogviszonya - ide nem értve a munkaviszonyt - az (1) bekezdésben meghatározott időpontban
az e törvény szerinti kormányzati szolgálati jogviszonnyá alakul át. [Az érintetett)A
foglalkoztatottat a jogviszony átalakulását követő 15 napon belül tájékoztatni kell a jogviszony
átalakulásáról, részére az e törvény szerinti beosztási okiratot ki kell állítani, illetményét a ( 12)
és ( 13) bekezdés alapján meg kell állapítani.
(5) A (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem alakul át a jogviszony, ha I az érintettla
foglalkoztatott nem felel meg a kinevezés általános feltételeinek. Ebben az esetben a
foglalkoztatott jogviszonyának megszűnésére a 114. § (3) bekezdésében foglaltakat kell
alkalmazni.
(6) Az (5) bekezdésben foglaltakat kell [megfelelően ]alkalmazni, ha [az éríntettla
foglalkoztatottal szemben az e törvény szerinti összeférhetetlenség áll fenn, kivéve, ha az
összeférhetetlenséget kiváltó ok megszüntethető, és ennek érdekében [az érintettla
foglalkoztatott a jogviszony átalakulását megelőzően intézkedik, és ezt igazolja.
(7) 1 Az érintettet]A foglalkoztatottat - a (4) bekezdés szerinti beosztási okirat közlését követő
öt munkanapon belül írásban benyújtott kérelmére - a 89. § (5) bekezdésének megfelelő
alkalmazásával fel kell menteni azzal, hogy a kinevezés módosítást megelőző illetményén a
(12) és (13) bekezdés szerinti illetményt kell érteni.
(8) [Az érintett JA foglalkoztatott jogviszonyának a (4) bekezdés szerinti átalakulása esetén a
jogviszonyt a próbaidő, a végkielégítésre és a szolgálati elismerésre való jogosultság
szempontjából folyamatosnak kell tekinteni.
(9) A határozatlan időtartamú foglalkoztatási jogviszony - eltérő törvényi rendelkezés
hiányában - határozatlan időtartamú kormányzati szolgálati jogviszonnyá alakul át. Teljes
munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a jogviszony teljes munkaidős kormányzati
szolgálati jogviszonnyá alakul át.
( 10) A munkáltatói jogkör gyakorlója az új szervnél foglalkoztatott munkavállaló
munkaviszonyát - hozzájárulásával - az (1) bekezdésben meghatározott időpontban
kormányzati szolgálati jogviszonnyá alakíthatja át azzal, hogy az illetménye nem lehet
kevesebb a munkavállalót a foglalkoztató szerv átalakulásának napján megillető munkabérnél.
Amennyiben a munkaviszony a foglalkoztató szerv átalakulásának napját követően jött létre, a
jogviszony [átalakítása]átalakulása esetén az illetmény nem lehet kevesebb a munkaszerződés
szerinti munkabérnél.
( 11) Az új szerv alaplétszámának megállapítására és álláshelyeinek besorolására az 51. §
szerinti eljárás keretében kerül sor. Az álláshelyek besorolásának szempontjait a Kormány
[rendeletben) állapítja meg a (12) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.
( 12) A [ (4) bekezdés szerinti érintett]foglalkoztatott e törvény szerinti illetményét úgy kell
megállapítani, hogy az nem lehet kevesebb annál, mint amekkora összegre [az érmtettla
foglalkoztatott illetményként a kinevezési okirat alapján a foglalkoztató szerv átalakulásának
napján jogosult volt azzal, hogy figyelembe kell venni a foglalkoztató szerv átalakulásának
napját követően
a) a jogviszonyban töltött idő alapján az illetmény összegében bekövetkező változást,
b) az illetmény elemét képező pótlék megállapítását vagy összegének változását,
e) vezetői munkakörbe vagy vezetői munkakörből nem vezetői munkakörbe helyezés esetén a
kinevezés-módosítás szerinti illetményt.
( 13) Ha [az érintett]a foglalkoztatott jogviszonya a foglalkoztató szerv átalakulásának napját
követően jött létre, a (12) bekezdés alkalmazása során a kinevezési okirata szerinti illetményét
kell figyelembe venni.
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(14) A foglalkoztatott számára a jogviszony átalakulását megelőző napon meglévő. a jogelőd
szervnél ki nem adott szabadságot a jogelőd szerv pénzben megváltja a (3) bekezdés alapján
irányadó jogszabály rendelkezései szerint.
([14JLl.) [A (1)-(3) bekezdés! U alkalmazásában nem minősül új kormányzati igazgatási
szervnek a kormányzati igazgatási szerv szétválásával, vagy a kormányzati igazgatási szervből
történő kiválással létrehozott kormányzati igazgatási szerv.
([1511.fü A jogviszony átalakulásához kapcsolódó, az (1 )-(1141.Ll.) bekezdésben nem
szabályozott kérdéseket a jogelőd szerv átalakulásáról rendelkező jogszabályban kell
rendezni."

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § 
Módosítás jellege: módosítás

3. § 

filA Kit. 3. §-a a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:

,,(9) E törvényben nem szereplő megbízatás és tisztség kormányzati feladatok teljesítésére nem
adható.
(10) A miniszterelnök határozatával feljogosíthatja a Miniszterelnöki Kormány irodánál.
valamint az általános politikai koordinációért felelős miniszter által vezetett minisztériumban a
(2) bekezdés szerinti jogviszonyban foglalkoztatottat [és a miniszterelnöki megbízottat] a
miniszterelnöki tanácsadói vagy miniszterelnöki főtanácsadói megnevezés használatára."

(2) A Kit. 3. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

,.01) A (2) bekezdés c) pontjától eltérően a honvédelemért felelős miniszter által vezetett
minisztériumban, valamint a rendészetért felelős miniszter által vezetett minisztériumban
kabinetfönöknek hivatásos szolgálati jogviszonyban álló. a honvédek jogállásáról szóló törvény
szerint a minisztériumba vezényelt vagy kirendelt személy, illetve a rendvédelmi feladatokat
ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerint a
minisztériumba vezényelt személy is kinevezhető."

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § - Kit. 14. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

5. § 

A Kit. 14. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

,,(5) A miniszterelnöki biztos biztosi jogviszonyából származó jogok és kötelezettségek
érvényesítéséért valamint a jogviszonyával kapcsolatos kiadások költségvetési fedezetéért a
kinevezéséről szóló [kormányhatározatban]miniszterelnöki utasításban megjelölt
minisztérium, vagy a Miniszterelnöki Kormányiroda a felelős."
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Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § 
Módosítás jellege: módosítás

7. §

A Kit. 29. §-a a következő (121J) bekezdés[e]sel egészül ki[helyébe a következő rendelkezés
lépj:

j,,(2) Az (1) bekezdés szerinti szervezeti egység
a) vezetésére hivatásos szolgálati jogviszonyban álló, a honvédek jogállásáról szóló
törvény szerint a minisztériumba vezényelt vagy kirendelt személy, illetve a rendvédelmi
feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
törvény szerint a minisztériumba vezényelt személy nevezhető ki,
b) vezetőjét
ha) a e) pont ca) és cc) alpont esetében a miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki
és menti fel,
hh) a e) pont eb) alpont esetében a miniszter nevezi ki és menti fel,
e) vezetője
ca) a Magyar Honvédség vezetőjére,
eb) a miniszter döntése alapján a Magyar Honvédség vezetőjének helyettesére, vagy a
vezetői álláshelyre rendszeresített beosztására és rendfokozatára
cc) rendvédelmi szerv esetében az országos parancsnokra
vonatkozó rendelkezések szerinti juttatásban részesül."]

.. (3) A honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériumban szervezeti egységhez
nem rendelt álláshely hozható létre - a honvédelemért felelős miniszter által vezetett
minisztérium szervezeti és működési szabályzatában rögzített módon -. a Magyar
Honvédséggel való kapcsolattartás, valamint a kiemelt gazdálkodási feladatok koordinálása
céljából. Az álláshelyet betöltő személyt a honvédelemért felelős miniszter nevezi ki. Az
álláshelyet betöltő személy - a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium
szervezeti és működési szabályzatában rögzített módon - irányíthat önálló szervezeti egységet,
és az álláshelyhez rendszeresített beosztásra, rendfokozatra vagy illetményre és cím
használatára jogosult."

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. §- Kit. 33/A. §
Módosítás jellege: módosítás

8. §

A Kit. III. Fejezete a következő 33/A. §-sal egészül ki:

,,33/A. § [A közös hivatali szervezet]
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( 1) Az e fejezet hatálya alá tartozó kormányzati igazgatási szervek esetében a Kormány
rendeletben közös hivatali szervezet kialakítására feljogosított szerveket jelölhet ki.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a szervek vezetői megállapodást köthetnek a hivatali
szervezet feladatainak vagy feladatai meghatározott részének [a kijelölt másik szerv részére
történő átadásáról, illetve átvételéről. 1 közös hivatali szervezet általi ellátásáról. A
megállapodásban meg kell jelölni a közös hivatali szervezet által ellátandó feladatok körét,
továbbá azt a szervet, amelyik az adott feladatkör tekintetében közös hivatali szervezetként jár
el.
(3) A megállapodás megkötésére vonatkozó jogosultság nem ruházható át. A megállapodás
vagy annak módosítása hatályba lépésének feltétele a szervezeti és működési szabályzatok
megállapodásnak megfelelő kiadása vagy módosítása. A közös hivatali szervezet kizárólag a
Kormány (1) bekezdés szerinti rendeletének módosításával vagy hatályon kívül helyezésével
szüntethető meg.
(4) Közös hivatali szervezet esetében a megállapodás - a szervezeti és működési szabályzat
kivételével - kiterjedhet arra, hogy az ( 1) bekezdés szerinti szervek közös szabályzatot adjanak
ki. A közös szabályzatot a megállapodásban részt vevő valamennyi szerv feljogosított
vezetőjének alá kell írnia.
(5) A feladatot átvevő szerv az átvett feladatok tekintetében a feladatot átadó szervvel azonos
célból és feltételek mellett, azonos terjedelemben jogosult mindazon adatok kezelésére,
amelyek kezelésére a feladatot átadó szerv jogosult.
(6) A megállapodásban, valamint a szervezeti és működési szabályzatokban foglaltak szerint
az átadó az átadott feladatokkal összefüggésben közreműködik a közös hivatali szervezet
szervezeti egységeinek irányításában."

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § (3) bekezdés - Kit. 55. § (4a)-(4d) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) A Kit. 55. §-a a következő (4a)-(4d) bekezdéssel egészül ki:

,,(4a) A Kormány az érintett kormányzati igazgatási szerveket vezető, irányító vagy felügyelő
miniszterek közös javaslatára - az 54. § (3) bekezdése szerinti vezényléssel vagy kirendeléssel
betöltött álláshelyek kivételével - két kormányzati igazgatási szerv azonos besorolási
kategóriájú álláshelyét határozatával [a rendeletébenJkormányrendeletben meghatározottak
szerint megcserélheti egymással azzal, hogy a csere nem érinti az álláshelyeken fennálló
jogviszonyok fennállását. Az álláshelyek cseréjét követően a munkáltatói jogkör gyakorlója
szükség szerint módosítja az álláshely betöltésének feltételeit és az álláshelyen ellátandó
feladatokat.
(4b) A kormányhivatal irányítására kormányrendeletben kijelölt miniszter a (4a) bekezdéstől
eltérően - [a Kormány rendeletébenJkormányrendeletben meghatározottak szerint - a
kormányhivatalok között az egyik kormányhivatalhoz tartozó álláshelyet megcserélheti a másik
kormányhivatalhoz tartozó álláshellyel azzal, hogy a csere nem érinti az álláshelyeken fennálló
jogviszonyok fennállását. Az álláshelyek cseréjét követően a munkáltatói jogkör gyakorlója
szükség szerint módosítja az álláshely betöltésének feltételeit és az álláshelyen ellátandó
feladatokat.
(4c) Ha álláshelyek átcsoportosítására kizárólag kormányhivatalok között kerül sor, az
átcsoportosítással kapcsolatos hatáskört a Kormány helyett a kormányhivatal irányítására
kormányrendeletben kijelölt miniszter gyakorolja.

5



(4d) A (4b) és (4c) bekezdés szerinti intézkedésről a kormányzati személyügyi igazgatásra
kijelölt szervet [a Kormány rendeletében]kormányrendeletben meghatározottak szerint
tájékoztatni kell."

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § 
Módosítás jellege: módosítás

16. §

QlA Kit. IX. Fejezete a következő 62/A. [és 62/B. 1§-sal egészül ki:

.,62/A. § [Álláshely-nyilvántartás]

(1) Az álláshely-nyilvántartás a kormányzati igazgatási szervek álláshelyei vonatkozásában
tartalmazza:
a) az álláshellyel rendelkező szerv nevét, PIR számát, adószámát.
b) annak a szervezeti egységnek a nevét és szervezeti hierarchiában elfoglalt helyét. amelyhez
az álláshely tartozik.
c) az álláshely azonosítóját,
d) az álláshely típusát (alaplétszámba tartozó álláshely vagy központosított
álláshelyállományba tartozó álláshely),
e) az álláshely besorolási kategóriáját,
f) az álláshelyen [létrehozott]fennálló jogviszony létesítő okirata szerinti [alapján kifizetésre
kerülő] illetmény vagy munkabér összegét, valamint az álláshelyen fennálló jogviszony alapján
kifizetett - illetményen vagy munkabéren felüli - juttatások, támogatások összegét,
g) annak tényét. hogy az álláshely betöltött-e vagy üres, illetve, hogy az álláshelyet betöltő
személy tartósan távol van és más személlyel ideiglenesen be van töltve az álláshely,
h) az álláshelyen [létrehozott]fennálló jogviszony típusát,
i) annak tényét, hogy az álláshelyen [létrehozott]fennálló jogviszony határozott idejű vagy
határozatlan.
j) ha az álláshelyen [létrehozott]fennálló jogviszony határozott idejű, akkor a jogviszony
megszűnésének időpontját.
k) annak tényét, hogy az álláshely betöltését a Kormány határozott vagy határozatlan időre
engedélyezte,
l) a részmunkaidős foglalkoztatás tényét és azt, hogy az adott álláshelyen hány jogviszony áll
fenn,
m) az álláshely finanszírozási formáját (hazai, európai uniós, vegyes),
n) ha az álláshely betöltését a Kormány határozott időre engedélyezte, az engedélyben szereplő
határidőt.
o) az álláshely betöltését engedélyező, illetve az álláshellyel kapcsolatos egyéb határozat,
utasítás vagy egyéb munkáltatói intézkedés számát, és
p) az alaplétszámmal kapcsolatos határozat, utasítás vagy egyéb munkáltatói intézkedés számát.
(2) Az álláshely-nyilvántartás- az (1) bekezdésben meghatározott adatokon felül- a [Kit.] 61.
§ (2) bekezdése szerinti célból tartalmazza az álláshelyet betöltő személy(ek) alábbi
személyazonosító adatait[ (családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely és
idő).L
a) családi és utónév (születési családi és utónév), valamint
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b) születési hely és idő.
(3) [A (2) bekezdés szerinti személyes adat a Kit. 179. § (4) bekezdésében meghatározottak
figyelembevételével kezelhető.JA kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv a (2)
bekezdés szerinti személyes adatot az érintettet foglalkoztató kormányzati igazgatási szervnél
fennálló foglalkoztatási jogviszony megszűnését vagy megszüntetését követő öt évig kezeli.
(4) A kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv hozzáférést biztosít az álláshely
nyilvántartáshoz a 62/B. § szerinti jogosultságkezelési nyilvántartásban szereplő, szerkesztési
és a betekintési jogosultsággal rendelkező[k] személyek részére.
(5) Az álláshely-nyilvántartás a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek
nyilvántartásáról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint [összekapcsolható J 

összekapcsolásra kerül a kormányzati igazgatási szervek közszolgálati alapnyilvántartásaival,
az általuk használt személyügyi nyilvántartó programokkal, a továbbképzési és
teljesítményértékelő rendszerrel, a közfeladat-kataszterrel, a központosított illetményszámfejtő
rendszer által használt nyilvántartással, valamint a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató
Rendszerrel."

[62/B. § [Jogosultságkezelési nyilvántartás]
(1) A kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv az álláshely-nyilvántartással
kapcsolatos szerkesztési és betekintési jogosultságok azonosítása és ellenőrzése céljából
jogosultságkezelési nyilvántartást vezet.
(2) A jogosultságkezelési nyilvántartás tartalmazza:
a) a szerkesztési vagy betekintési jogosultsággal rendelkező személy személyazonosító
adatait, lakcímét,
b) a szerkesztési vagy betekintési jogosultsággal rendelkező személy e-mail címét,
mobilszámát,
c) a jogosultság típusát (szerkesztési vagy betekintési),
d) annak a szervnek a nevét, amelyhez tartozik a jogosultság, és
e) a jogosultság keletkezésének időpontját.
(3) A kormányzati igazgatási szerv részére kizárólag a saját adataira, illetve a miniszter
által irányított vagy felügyelt kormányzati igazgatási szerv adataira vonatkozó
betekintési, illetve szerkesztési jogosultság biztosítható.
(4) A kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv - a (3) bekezdésben foglaltakon
túl - további személyek, illetve szervek részére is biztosíthat betekintési jogosultságot a
jogszabályban meghatározott feladatok ellátása céljából.
(5) A szerkesztési jogosultságnak megfelelő adatkezelésre irányuló ellenőrzés, az
ellenőrzés során esetlegesen feltárt hiányosságok és felelősség megállapítása céljából a (2)
bekezdésben meghatározott adatokat a szerkesztési jogosultság megszűnését követő öt
évig kell megőrizni.
(6) A kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv az álláshely-nyilvántartásra,
illetve a jogosultságkezelési nyilvántartásra vonatkozó ellenőrzési feladatainak
gyakorlása érdekében jogosult valamennyi kormányzati igazgatási szerv adatait
megismerni és kezelni."]

(2) A Kit. IX. Fejezete a következő 62/B. §-sal egészül ki:

,,62/B. § [Jogosultságkezelési nyilvántartás]
(1) A kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv az álláshely-nyilvántartással
kapcsolatos szerkesztési és betekintési jogosultságok azonosítása és ellenőrzése céljából
jogosultságkezelési nyilvántartást vezet.
(2) A jogosultságkezelési nyilvántartás tartalmazza:
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a) a szerkesztési vagy betekintési jogosultsággal rendelkező személy családi és utónevét,
születési családi és utónevét, születési helyét és idejét, valamint a lakcímét,
b) a szerkesztési vagy betekintési jogosultsággal rendelkező személy e-maii-címét
mobilszámát,
c) a jogosultság típusát (szerkesztési vagy betekintési),
d) annak a szervnek a nevét amelyhez tartozik a jogosultság, és
e) a jogosultság keletkezésének időpontját.
(3) A kormányzati igazgatási szerv részére kizárólag a saját adataira, illetve a miniszter által
irányított vagy felügyelt kormányzati igazgatási szerv adataira vonatkozó betekintési, illetve
szerkesztési jogosultság biztosítható.
(4) A kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv - a (3) bekezdésben foglaltakon túl -
további személyek, illetve szervek részére is biztosíthat betekintési jogosultságot a kormányzati
igazgatási létszámgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása céljából.
(5) A szerkesztési jogosultságnak megfelelő adatkezelésre irányuló ellenőrzés, az ellenőrzés
során esetlegesen feltárt hiányosságok és felelősség megállapítása céljából a (2) bekezdésben
meghatározott adatokat a szerkesztési jogosultság megszűnését követő öt évig kell megőrizni.
(6) A kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv az álláshely-nyilvántartásra, illetve a
jogosultságkezelési nyilvántartásra vonatkozó ellenőrzési feladatainak gyakorlása érdekében
jogosult valamennyi kormányzati igazgatási szerv adatait megismerni és kezelni."

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. § (2) bekezdés-Kit. 71. § (16) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Kit. 71. §-a a következő (16) bekezdéssel egészül ki:

.. ( 16) A (10) bekezdés rendelkezéseit a (11) bekezdésben nevesített munkáltatói intézkedést
tartalmazó elektronikus [okiratokraJdokumentumokra nem kell alkalmazni."

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 25. § - Kit. 89. § (3) bekezdés g) pont
Módosítás jellege: módosítás

25. §

A Kit. 89. § (3) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(A kormánytisztviselő a kinevezése módosításának közlésétől számított négy munkanapon
belül írásban kérheti a felmentését, ha)

..g) a kinevezés módosítására az 55. § (4a) vagy (4b) bekezdése szerinti álláshelyj-lcsere miatt
kerül sor."

Módosítópont sorszáma: 10.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 26. § - Kit. 90/A. §
Módosítás jellege: módosítás

26. §

A Kit. XIV. Fejezete a következő 90/A.§-sal egészül ki:

,,90/A. § [A kormányzati igazgatási szerv személyében bekövetkező jogutódlás(, álláshely
átcsoportosítás I] 
(1) Ha a kormányzati igazgatási szerv személyében jogutódlás miatt változás következik be,
[az 55. § (4) bekezdése alapján álláshely-átcsoportosításra vagy az 55. § (4a)-(4c)
bekezdése alapján álláshely-cserére kerül sor.] az érintett álláshelyeken a jogutódlás
időpontjában fennálló jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek a jogutódlás
időpontjában az átadó kormányzati igazgatási szervről az átvevő kormányzati igazgatási
szervre szállnak át.
(2) Az átadó kormányzati igazgatási szerv az átszállást megelőzően köteles tájékoztatni az
átvevő kormányzati igazgatási szervet az átszállással érintett jogviszonyokból származó
jogokról és kötelezettségekről. A tájékoztatás elmaradása az átvevő kormányzati igazgatási
szervvel szemben az e jogviszonyokból származó igények érvényesítését nem érinti.
[(3) Az átvevő kormányzati igazgatási szerv az átszállást követő tizenöt napon belül
azonosító adatainak közlésével köteles írásban tájékoztatni a kormánytisztviselőt a
foglalkoztató szerv személyében bekövetkezett változásról.]
([4 ]J) Az (1) bekezdés szerinti jogutódlás (vagy átcsoportosítás ]esetén az álláshelyet betöltő
kormánytisztviselő új beosztási okiratát az átvevő kormányzati igazgatási szerv az átszállást
követő harminc napon belül kiállítja.
(4) Az (l)-(3) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni az 55. § (4) bekezdése szerinti
álláshelyátcsoportosítás és az 55. § (4a) és (4b) bekezdése szerinti álláshelycsere esetén."

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 30. § 
Módosítás jellege: módosítás

30. §

( l) A Kit. 104. § ( 1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kormányzati szolgálati jogviszony megszűnik:)

,J) abban az esetben, ha a 89. § (6) bekezdésének alkalmazása során az ott megállapított határidö
leteltéig a fogadó kormányzati igazgatási szerv nem állítja ki az új beosztási okiratot."

(2) A Kit. 104. § (1) bekezdése a következő k)-m) ponttal egészül ki:

(A kormányzati szolgálati jogviszony megszűnik:)

,,k) lli!_a Kormány döntése alapján a központosított álláshelyállományból származó álláshely
visszakerül a központosított álláshelyállományba,
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l) ha a Kormány az álláshelyet az 55. § (21b]) bekezdése alapján a központosított
álláshelyállományba helyezi,
m) ha a Kormány az alaplétszám részét képező álláshelyet megszünteti vagy az az 52/A. §
alapján megszűnik."

(3) A Kit. 104. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

.. (10) Ha a kormányzati szolgálati jogviszonyt létesítő személy a kormányzati szolgálati
jogviszony létesítését megelőzően a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény (a továbbiakban: Kttv.) szerinti kormányzati szolgálati vagy közszolgálati
jogviszonyban. közalkalmazotti, hivatásos szolgálati, katonai szolgálati, honvédelmi
alkalmazotti vagy rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban állt, és e jogviszonyának
megszűnését követő 30 napon belül első jogviszonyként kormányzati szolgálati jogviszonyt
létesít. jogviszonyát e törvény alkalmazásában folyamatosnak kell tekinteni."

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 37. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

A Kit. 128. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

..(9) Az a kormánytisztviselő. aki vezetői pótszabadságra és a 155. § (I) és (2) bekezdése
szerinti pótszabadságra nem jogosult, az ötvenedik életévének betöltésétől évente 3 munkanap
pótszabadságot is igénybe vehet.''

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 37. § 
Módosítás jellege: módosítás

37. §

filA Kit. 129. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

.. (2a) Ha a kormánytisztviselő táppénz, szülési szabadság, vagy a gyermek, illetve az unoka
(ápolása,] gondozása, a hozzátartozó ápolása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság
miatt nem tudja az esedékesség évében a szabadságát igénybe venni, az akadályoztatás
megszűnésétől számított harminc napon belül - az esedékesség évét követően is - igénybe
veheti a szabadságot."

(2) A Kit. 129. § (22) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,.(22) Ha a kormánytisztviselő a gyermek vagy az unoka gondozása, a hozzátartozó ápolása
céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság első hat hónapjára járó szabadságot nem kapta
meg, azt a felek megállapodása alapján pénzben is meg lehet váltani a gyermek vagy az unoka
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gondozása, a hozzátartozó ápolása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság megszűnését
követően."

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 38. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

38. § 

(1) A Kit. 131. § (1) [és (2) ]bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

,,(1) A kormánytisztviselőnek fizetés nélküli szabadság jár
a) a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés időtartamára;
b) a külszolgálat időtartamára, ha házastársa vagy élettársa külszolgálatot teljesít;
le) hozzátartozója tartós - előreláthatólag harminc napot meghaladó - személyes ápolása
céljából, az ápolás idejére, de legfeljebb két évre;]
ld]f) a nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenység időtartamára.
1(2) Az (1) bekezdés e) pontjában foglalt esetben a tartós ápolást és annak indokoltságát
az ápolásra szoruló személy kezelőorvosa igazulja.]"

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 39. § (2) bekezdés - Kit. 134. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Kit. 134. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(5) A kormánytisztviselő megállapított illetménye teljesítményértékelés alapján módosítható,
Az illetmény teljesítményértékelés nélkül is módosítható, ha azt a kormánytisztviselő által
betöltött álláshely besorolási kategóriájának módosulása I nem I teszi szükségessé."

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 45. § 
Módosítás jellege: elhagyás

145. § 

A Kit. 167. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

,,(6) A Közszolgálati Döntőbizottság az eljárásában érvényesített igény elbírálása céljából,
azzal összefüggésben megismert személyes adatokat az adatkezelés céljának
megvalósulásáig, de legkésőbb az eljárás tárgyát képező ügy iratainak selejtezéséig vagy
levéltárba adásáig kezeli."]
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Módosítópont sorszáma: 1 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 46. § új (3) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(3) A Kit. 168. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

..(15) A Közszolgálati Döntőbizottság az eljárásában érvényesített igény elbírálása céljából,
azzal összefüggésben megismert személyes adatokat az adatkezelés céljának megvalósulásáig,
de legkésőbb az eljárás tárgyát képező ügy iratainak selejtezéséig vagy levéltárba adásáig
kezeli."

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 48. § (2) bekezdés - Kit. 175. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Kit. 175. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a§ a következő (7)-(9)
bekezdéssel egészül ki:

.. (6) A kormányzati igazgatási szerv az elektronikusan vezetett közszolgálati alapnyilvántartási
rendszerében a kormánytisztviselő ( 4) és (5) bekezdésben, valamint a 3. mellékletben
meghatározott adatait a 179. § ( 4) bekezdésében foglalt ideig [kezelhetőek] kezeli."

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 52. § - Kit. 181. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

52. §

A Kit. 181. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

.. (2) A politikai felsővezető politikai szolgálati jogviszonyára nem kell alkalmazni a 79. §[-t),
a 80. § (2) bekezdésé[t]nek, a 81. §[-t], a XII. fejezet[et], a 86. § (1)-(6) bekezdésjénekje és a
89. § (1) és (2) bekezdése kivételével a XIV. fejezet[et), a 92. §[-t). a 95-97. §[-t], a XVI.
fejezet, a 115. § és a 117. § kivételével a XVII. fejezet[et], a 124. §[-t), a 128. § (1) és (3)-(7)
bekezdésé[t)nek, [a XVI. fejezetet, a ]a 134. § (1)-(3) és (5) bekezdésé[t)nek, a 144-145. §[
t], a 149. §[-t), a 151. §[-t), a 158. §[-t], a 166. §[-t], valamint a XXII. és XXIII. fejezet[et]
rendelkezéseit."

Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 54. § 
Módosítás jellege: kiegészítés
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(1) A Kit. 217. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,.(1) A kabinetfőnök politikai szolgálati jogviszonyára - a (2) és (3) bekezdésben foglalt
eltéréssel - a politikai tanácsadóra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.'.

(2) A Kit. 21 7. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

,,{3) A 3. § (11) bekezdése szerint a honvédek jogállásáról szóló törvény alapján a
honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériumba vezényelt vagy kirendelt
kabinetfőnök, illetve a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának
szolgálati jogviszonyáról szóló törvény alapján a rendészetért felelős miniszter által vezetett
minisztériumba vezényelt kabinetfőnök jogviszonyára a honvédek jogállásáról szóló törvényt
illetve a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati
jogviszonyáról szóló törvényt kell alkalmazni."

Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 56. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

A Kit. 224. §-a a következő (la) bekezdéssel egészül ki:

. .{la) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter
által vezetett minisztériumban helyettes államtitkárként kinevezhető az a büntetlen előéletű. az
országgyűlési képviselők választásán választható személy is, aki az (1) bekezdésben
meghatározott szakképzettséggel nem rendelkezik, de annak megszerzésére irányuló képzésben
vesz részt, feltéve, hogy a helyettes államtitkár feladatkörébe tartozik az ifiúságpolitikával
kapcsolatos feladatok ellátása.,.

Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 60. § 
Módosítás jellege: elhagyás

(60. § 

A Kit. 263. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

,,(1) A kormánytisztviselő a munkamegosztás szempontjából elkülönült szervezeti egység
vezetésére szakmai vezetői (osztályvezetői vagy főosztályvezetői) álláshelyre nevezhető ki.
(2) A főosztályvezetői és osztályvezetői álláshely betöltésére javasolt személyről a
kormányzati igazgatási szervet vezető, irányító vagy felügyelő miniszter által vezetett
minisztérium közigazgatási államtitkára tájékoztatja a közigazgatási minőségpolitikáért
és személyzetpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium közigazgatási
államtitkárát, aki a javasolt személlyel szemben a tájékoztatást követő tizenöt napon belül
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kifogással élhet. A kifogásolt személy nem nevezhető ki a szakmai vezetői (főosztályvezetői
vagy osztályvezetői) álláshelyre. A kifogás tényéről és a kifogásolt személyről a
közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter által vezetett
minisztérium közigazgatási államtitkára a miniszterelnököt a Miniszterelnöki
Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján tájékoztatja.")

Módosítópont sorszáma: 23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 63. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

A Kit. 263. § ( 1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

. .(1) A munkamegosztás szempontjából elkülönült szervezeti egység vezetője szakmai vezetői
(osztályvezetői vagy főosztályvezetői) álláshelyre nevezhető ki.
(2) A főosztályvezetői és osztályvezetői álláshely betöltésére javasolt személyről a kormányzati
igazgatási szervet vezető. irányító vagy felügyelő miniszter által vezetett minisztérium
közigazgatási államtitkára tájékoztatja a közigazgatási minőségpolitikáért és
személyzetpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium közigazgatási államtitkárát,
aki a javasolt személlyel szemben a tájékoztatást követő tizenöt napon belül kifogással élhet. A
kifogásolt személy nem nevezhető ki a szakmai vezetői (főosztályvezetői vagy osztályvezetői)
álláshelyre. A kifogás tényéről és a kifogásolt személyről a közigazgatási minőségpolitikáért és
személyzetpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium közigazgatási államtitkára a
miniszterelnököt a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján
tájékoztatja.,.

Módosítópont sorszáma: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 65. § 
Módosítás jellege: módosítás

65. §

(1) A Kit. 279. §-a a következő (la) bekezdéssel egészül ki:

,,(la) A munkavállaló munkaszerződésében rögzíteni kell a munkavállaló álláshelyének
azonosítóját. A munkavállaló munkaköri leírásában meg kell határozni a munkavállaló
álláshelyén a munkavállaló által ellátandó feladatokat. A munkavállaló munkaviszonyára az 59.
§ [megfelelően )alkalmazandó azzal, hogy az Mt. 58. §-ától eltérően a más álláshelyre helyezés
esetén a munkáltató szerv egyoldalúan is jogosult a munkaszerződést módosítani. azzal, hogy
ez esetben a munkavállaló munkaviszonyára a 89. § (3) bekezdése megfelelően alkalmazandó."

(2) A Kit. 279. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a § a következő
(8) bekezdéssel egészül ki:
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,,(7) A munkaviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy
büntetlen előéletű, nem áll a (6) bekezdésben meghatározott büntetőeljárás hatálya alatt,
továbbá, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a munkaviszonya
létesítését nem teszi lehetővé. A hatósági bizonyítvánnyal történő igazolásra a 84. §-ban
foglaltakat [megfelelően [alkalmazni kell.
(8) A kormányzati igazgatási szerv a munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek
teljesítése érdekében munkaügyi nyilvántartást vezet. A nyilvántartás adattartalma - a kizárólag
a kormánytisztviselők esetében releváns adatok kivételével megegyezik a
kormánytisztviselők 3. melléklet szerinti közszolgálati alapnyilvántartásának adataival. A
munkaügyi nyilvántartásra egyebekben a közszolgálati alapnyilvántartásra vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a kormányzati igazgatási szerv a munkaügyi
nyilvántartásban szereplő adatokat a munkaviszony megszűnését vagy megszüntetését követő
5 évig [kezelhetőek az adatok]kezeli."

Módosítópont sorszáma: 25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 66. § (2) bekezdés - Kit. 281. § (3) bekezdés 5. pont
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Kit. 281. § (3) bekezdése a következő 5. és 6. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg)

,,5. az 55. § (4a) és (4b) bekezdése szerinti álláshely-cserével kapcsolatos eljárási szabályokat
és a munkáltatói jogkör gyakorlójának feladatait;"

Módosítópont sorszáma: 26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 66. § új (5) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(5) A Kit. 281. § (4) bekezdés 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg)

,.20. a kormánytisztviselő képzésére, továbbképzésére, átképzésére, illetve közigazgatási
vezetőképzésére, valamint a továbbképzés ágazati irányítására és felügyeletére vonatkozó
szabályokat;"

Módosítópont sorszáma: 27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 66. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(6) A Kit. 281. § (4) bekezdése a következő [27)28-[31]33. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg)
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,,[27128. a nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenység tartalmát, típusát, ellátásának
feltételrendszerét, a nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenység engedélyezésére és a
célfeladattal kapcsolatos megállapodásra vonatkozó részletszabályokat;
[28]29. a kormányzati szolgálati jogviszony, a politikai szolgálati jogviszony, a biztosi
jogviszony és a munkaviszony létesítéséhez és fennállásához kapcsolódóan a foglalkoztatottat,
a hivatali szervezet vezetőjét és a munkáltatói jogkör gyakorlóját terhelő tájékoztatási és egyéb
kötelezettségekre vonatkozó szabályokat;
[29]30. azokat a nem rendszeres személyi juttatásokat, amelyek tekintetében a kormányzati
igazgatási szervnek nem kell a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szervet előzetesen
tájékoztatnia;
[30]11. a kinevezéstől eltérő ideiglenes foglalkoztatásról szóló írásbeli munkáltatói intézkedés
tartalmának megállapítására vonatkozó szabályokat;
[31]32. a 177. § (9) bekezdése szerinti nyilvántartás Nemzeti Közszolgálati Egyetem általi
működtetésének szabályait.,_
33. az átalakulással létrejövő új kormányzati igazgatási szervnél foglalkoztatottak
jogviszonyának átalakulásával kapcsolatos eljárási és egyéb átmeneti szabályait."

Módosítópont sorszáma: 28.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 66. § (7) bekezdés - Kit. 281. § (6) bekezdés 4. és 5.
pont
Módosítás jellege: módosítás

(7) A Kit. 281. § (6) bekezdése a következő 4. és 5. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben jelölje ki:)

,,4. a 33/A. § szerinti közös hivatali szervezet kialakítására feljogosított szerveket;
5. a 1 77. § (10) bekezdése szerinti vizsgaszervezőt."

Módosítópont sorszáma: 29.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 66. § (8) bekezdés - Kit. 281. § (14) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(8) A Kit. 281. §-a a következő ( 14) bekezdéssel egészül ki:

..(14) Felhatalmazást kap a Kormány. hogy rendeletben határozza meg a 1290/A.]296. § (8)
bekezdése szerinti jövedelem számításának módját."

Módosítópont sorszáma: 30.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 68. § - Kit. 296. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

68. §
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A Kit. a következő 296. és 297 §-sal egészül ki:

,,(3) Az álláshely besorolási kategóriájának változásával érintett tisztségviselők új álláshelyhez
rendelésének szempontjait a Kormány állapítja meg. Az álláshelyi átsorolás a kormányzati
szolgálati jogviszony fennállását és folyamatosságát nem érinti, ha a tisztségviselő megfelel a
kinevezés általános feltételeinek. Ha a kormányzati ügykezelő az álláshely besorolási kategória
változásával nem felel meg a kinevezés általános feltételeinek, jogviszonya jogviszonyváltással
munkaviszonnyá alakul át."

Módosítópont sorszáma: 31.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 68. § - Kit. 296. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

68. §

A Kit. a következő 296. és 297 §-sal egészül ki:

[,,(6) Az illetmény megállapítása érdekében a (2) bekezdés szerinti tájékoztatás
határnapjáig valamennyi érintett esetében teljesítményértékelést kell végezni."!

Módosítópont sorszáma: 32.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 68. § - Kit. 297. §
Módosítás jellege: módosítás

68. §

A Kit. a következő 296. és 297 §-sal egészül ki:

,,297. § [Átmeneti rendelkezések a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény,
valamint egyes törvényeknek a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvénnyel
kapcsolatos módosításáról szóló 2019. évi ... törvényhez]
(1) A kormányzati igazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője 2020. február 29-éig
gondoskodik a közszolgálati szabályzatnak a Módtv. hatálybalépése miatt szükséges
módosításáról.
(2) E törvénynek a Módtv.-el [megállapított]módosított 168. §-át a Módtv. hatálybelépését
követő igényérvényesítések esetén kell alkalmazni."

Módosítópont sorszáma: 33.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 70. § új 1. pont
Módosítás jellege: kiegészítés

70. §
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A Kit.

1. 1. § (3) bekezdésében az ,,ügyészre" szövegrész helyébe a ,.ügyészre, valamit a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvényben meghatározott érintett szervhez beosztott
bíróra, bírósági titkárra" szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 34.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 70. § új 21. pont
Módosítás jellege: kiegészítés

70. §

A Kit.

21. 112. § (6) bekezdés d) pontjában a ..közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény (a továbbiakban: Kttv.)" szövegrész helyébe a ..Kttv." szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 35.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 70. § 29. pont
Módosítás jellege: módosítás

70. §

A Kit.

29. 129. § ([6 ]l) bekezdésében a[z ,,adható ki és vehető igénybe, ha az alapszabadság már
kiadásra került"] ..(2) bekezdés" szövegrész helyébe a]z ,,adható ki illetve vehető igénybe,
ha az alapszabadság már kiadásra illetve kivételre került"] ..(2) és (2a) bekezdés" szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 36.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 70. § 43. pont
Módosítás jellege: elhagyás

70. §

A Kit.
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143. 162. § (1) bekezdésében a ,,közoktatásban" szövegrész helyébe a ,,köznevelésben"
szöveg,]

lép.

Módosítópont sorszáma: 37.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 70. § 71. pont
Módosítás jellege: elhagyás

70. §

A Kit.

171. 273. § (9) bekezdés b) pontjában az ,,(5) bekezdése" szövegrész helyébe a ,,(2)
bekezdése" szöveg,]

lép.

Módosítópont sorszáma: 38.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 70. § új 74. pont
Módosítás jellege: kiegészítés

70. §

A Kit.

74. 281. § (3) bekezdés 3. pontjában az ,,és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó szabályokat"
szövegrész helyébe a ,., valamint a nyilvántartás vezetésére és az egyes nyilvántartásoknak a
62/A. § (5) bekezdése szerinti összekapcsolására vonatkozó szabályokat" szöveg.

lép.

Módosítópont sorszáma: 39.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 71. § 21. pont
Módosítás jellege: módosítás

71. §

Hatályát veszti a Kit.

21. 131. §~(3) bekezdése,

Módosítópont sorszáma: 40.

19 



Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 71. § 24. pont
Módosítás jellege: elhagyás

71. §

Hatályát veszti a Kit.

[24. 168. § (15) bekezdése,]

Módosítópont sorszáma: 41.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 71. § 31. pont
Módosítás jellege: módosítás

71. §

Hatályát veszti a Kit.

31. 267-269. § és 271-276. §-a,

Módosítópont sorszáma: 42.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 71. § új 32. és 33. pont
Módosítás jellege: kiegészítés

71. §

Hatályát veszti a Kit.

32. 277. § (l) bekezdésében a ,.szakkérdéssel összefüggő" szövegrész,
33. 277. § (2) bekezdésének b) és e) alpontjában a ,.szakkérdéssel összefüggő" szövegrész,

Módosítópont sorszáma: 43.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 71. § 36. pont
Módosítás jellege: elhagyás

71. §

Hatályát veszti a Kit.

[36. 281. § (4) bekezdés 20. pontjában a ,,kötelező" szövegrész,]

Módosítópont sorszáma: 44.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 71. § új 41. pont
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Módosítás jellege: kiegészítés

71. §

Hatályát veszti a Kit.

41. 3. melléklet IV. rész 26. pontja.

Módosítópont sorszáma: 45.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 75. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

75. §

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényi (a
továbbiakban: Flt.)J
a) 8. § (2) bekezdés d) pontjában a ,,kormányzati szerveknek" szövegrész helyébe a
,,kormányzati igazgatási szerveknek" szöveg,
b) 58. § (5) bekezdés a) pontjában a ,,kormányzati szolgálati jogviszony" szövegrész helyébe a
,,kormányzati szolgálati jogviszony, politikai szolgálati jogviszony, biztosi jogviszony" szöveg,
e) 58. § (6) bekezdés a) pontjában az ,,a kormánytisztviselő," szövegrész helyébe az ,,a
kormánytisztviselő, a kormányzati igazgatás tisztségviselője," szöveg
lép.

Módosítópont sorszáma: 46.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 81. § (1) bekezdés f) pont
Módosítás jellege: módosítás

81. §

(1) Hatályát veszti a Kjt. 25/C. §

f) (12) bekezdésében a ,,politikai szolgálati, biztosi," szövegrész,

Módosítópont sorszáma: 47.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. alcím cím
Módosítás jellege: módosítás

11. A tisztességtelen piaci magatartás es a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII.
törvény módosítása

Módosítópont sorszáma: 48.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 89. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

89. §

(1) A tisztességtelen piaci magatartás és ~versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII.
törvény 42. § ( 1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) A Gazdasági Versenyhivatal elnökének havi illetménye a Magyar Nemzeti Bankról szóló
2013. évi CXXXIX. törvény 149. § (1) bekezdése szerinti havi bér 80%-a, az elnökhelyettes
illetménye az IElnök]elnök havi illetményének 90%-a, a főtitkár illetménye az ElnökJelnök
havi illetményének 60%-a."

Módosítópont sorszáma: 49.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. alcím
Módosítás jellege: elhagyás

115. Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII.
törvény módosítása

94.§

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény
a) 27/A. §-ában az ,,állami" szövegrész helyébe a ,,kormányzati" szöveg,
b) 41/8. § (2) bekezdésében az ,,a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról és
felelősségéről szóló törvény hatálya alá tartozó állami vezető" szövegrész helyébe az ,,a
kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény szerinti politikai felsővezető,
közigazgatási államtitkár és helyettes államtitkár" szöveg,
e) 44/A. § (4) bekezdés a) pontjában a ,,harmadik életéve" szövegrész helyébe a ,,negyedik
életéve, három vagy több gyermeket nevelő igazságügyi alkalmazott esetén a gyermeke
hatodik életéve" szöveg,
d) 44/A. § (6) bekezdés b) pontjában a ,,hároméves" szövegrész helyébe a ,,négyéves"
szöveg,
e) 44/A. § (6) bekezdés b) pontjában az ,,ötéves" szövegrész helyébe a ,,hatéves" szöveg,
f) 100. § (4) bekezdés b) és e) pontjában a ,,jogviszony és" szövegrész helyébe a
,,jogviszony, kormányzati szolgálati jogviszony és" szöveg
lép.J

Módosítópont sorszáma: 50.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 96. § 
Módosítás jellege: módosítás

96. §

(l) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. § (1)
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bekezdés a) pontjában a ,.vendégoktatói" szövegrész helyébe a ,.vendégoktatói vagy külügyi
szakmai" szöveg lép.

ill Hatályát veszti a [társadalombiztosftás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény]Tbj. 5. § (1) bekezdés
a) pontjában az., ,_a Független Rendészeti Panasztestület tagja" szövegrész.

Módosítópont sorszáma: 51.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 107. § 
Módosítás jellege: módosítás

107. §

(1) Az Ebktv. 43. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) A hatóság elnökhelyettese a Kit. 1. melléklet I. pontjában foglalt Illetménytábla szerinti
helyettes államtitkári illetmény felső határának megfelelő illetményre jogosult."

([4]2.) Az Ebktv. 43. §-a a következő (la) bekezdéssel egészül ki:

.,(la) A hatóság elnökhelyettese az (1) bekezdésben meghatározott illetményen túl államtitkári
juttatásra jogosult."

Módosítópont sorszáma: 52.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 32. alcím
Módosítás jellege: elhagyás

132. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi 1. törvény módosítása

118. § 

Hatályát veszti az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi 1. törvény 4. § (1) bekezdés b) 
pontjában és 77. § d} pontjában a ,,vagy állami tisztviselője" szövegrész.]

Módosítópont sorszáma: 53.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 120. § 
Módosítás jellege: módosítás

120. §

ill A központi államigazgatási szervekről. valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 51. § (1).:.(±) bekezdéslébenle la ,,12-szerese"
szövegrész] helyébe la ,,tizenkétszerese" szöveg]a következő rendelkezés lép[.];
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,,( 1) Annak az államtitkárnak az alapilletménye, aki egyidejűleg országgyűlési képviselői
mandátumot is betölt, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a
szerinti illetményalap 12-szerese.
(2) Az (1) bekezdés szerinti államtitkár illetménykiegészítésre jogosult, amelynek összege az
alapilletmény 50%-a.
(3) Az (1) bekezdés szerinti államtitkár vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65%-a.
(4) Az (1) bekezdés szerinti államtitkár alapilletményét a miniszter át nem ruházható
hatáskörében legfeljebb 30%-kal megemelheti. vagy legfeljebb 20%-kal csökkentett mértékben
állapíthatja meg."

(2) A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 51. §-a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

..(5) Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó államtitkár a kormányzati igazgatásról szóló 2018.
évi CXXV. törvény 1. melléklet I. pontjában foglalt Illetménytábla szerinti közigazgatási
államtitkári illetményre jogosult, amelynek összegét a miniszter állapítja meg.
(6) Az (1)-(5) bekezdés alkalmazásában a miniszter alatt a miniszterelnököt kell érteni, ha az
államtitkár tevékenységét a miniszterelnök irányítja:·

Módosítópont sorszáma: 54.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 121. § 
Módosítás jellege: elhagyás

[121. § 

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 7. § (6) bekezdésében a ,,felsővezető" szövegrész
helyébe a ,,felsővezető, a politikai vezető, a szakmai felsővezető" szöveg lép.)

Módosítópont sorszáma: 55.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 129. § - a köztársasági elnök jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény 12/A. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

129. §

A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény a következő
12/A. §-sal egészül ki:

.. (2) A köztársasági elnök feleségére vagy férjére, ha a köztársasági elnöki tisztséghez
kapcsolódó közfeladattal összefüggő hivatalos programon való részvétel céljából külföldre
utazik, a 11. §-t [megfelelően alkalmazni kell, )azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy ~
köztársasági elnök felesége vagy férje különjáratú légiutazásra csak abban az esetben jogosult,
ha a köztársasági elnökkel együtt utazik.( Az e bekezdésben foglaltakat a köztársasági elnök
gyermeke esetében is alkalmazni kell, ha a gyermek a köztársasági elnök közfeladataival
összefüggő hivatalos program jellegére figyelemmel, az azon való részvétel céljából a
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köztársasági elnökkel együtt külföldre utazik.]"

Módosítópont sorszáma: 56.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 130. § - a köztársasági elnök jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény 13/A. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

130. §

A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény a következő
13/A. §-sal egészül ki:

,,(4) Az özvegyi ellátást a nyugdíjfolyósító szerv kérelemre állapítja meg. Az özvegyi ellátás
nem minősül nyugellátásnak. Az özvegyi ellátásra az e törvényben nem szabályozott
kérdésekben - ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik - az özvegyi
nyugdíjra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy ahol az özvegyi nyugdíjra
vonatkozó szabály nyugellátást vagy nyugdíjat említ, azon özvegyi ellátást kell érteni."

Módosítópont sorszáma: 57.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 132. § - a köztársasági elnök jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény 18. § (4a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

132. §

A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény 18. §-a a
következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

,,(4a) A volt köztársasági elnök özvegyére a 13/A. §-ban foglaltakat [megfelelően alkalmazni
kell ]azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az özvegyi ellátás összegét a 13. § (2) bekezdése
szerinti tiszteletdíj havi összege helyett az e § (4) bekezdése szerinti pénzbeli juttatás alapján
kell meghatározni."

Módosítópont sorszáma: 58.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 135. § - a köztársasági elnök jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény 21. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

135. §

A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény 21. §-a a
következő (6) bekezdéssel egészül ki:

,,(6) A volt köztársasági elnök közéletben való szerepvállalásával összefüggő, külföldi hivatalos
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programon való részvételére vonatkozóan a 11. §-t - az állami vezetők tekintetében irányadó
napidíjra lirányadó]vonatkozó rendelkezés és a különjáratú légiutazásra való jogosultság
kivételével - [megfelelően ]alkalmazni kell, azzal, hogy e juttatások igénybevételével
kapcsolatban felmerült költségeket az Országgyűlés Hivatala biztosítja."

Módosítópont sorszáma: 59.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 137. § - a köztársasági elnök jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény 24. § 
Módosítás jellege: módosítás

137. §

A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény 24. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:

,,24. § [E törvényJAz 1., ~2., ~4., az 5. és ~7. alcím lel, valamint ~26. §1-al az Alaptörvény
12. cikk (5) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül."

Módosítópont sorszáma: 60.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 139. § e) pont
Módosítás jellege: módosítás

139. §

A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény

c) 11. § ( 1) bekezdésében az ,,az állami vezetők" szövegrész helyébe a~ ,,~politikai és szakmai
felsővezetők" szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 61.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 139. § f) és g) pont
Módosítás jellege: módosítás

139. §

A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény

f) 16. § ( 1) bekezdésében az ,,a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény" szövegrész helyébe
az ,,a kormányzati igazgatásról szóló törvény" szöveg,
g) 19. § (3) bekezdésében a ,,költségeit" szövegrész helyébe a ,,, valamint az özvegyi ellátás
költségeit" szöveg
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lép.

Módosítópont sorszáma: 62.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 140. § 
Módosítás jellege: módosítás

140. §

((1) ]Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (a továbbiakban: Ajbt.) 2. §-a
a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

,,(7) Az alapvető jogok biztosa az alapvető jogok tiszteletben tartása és hatékonyabb védelme
érdekében javaslatot tehet az országos rendőrfőkapitánynak, (és a főigazgatóknak] a belső
bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv főigazgatójának. a terrorizmust
elhárító szerv főigazgatójának. illetve az idegenrendészeti szerv főigazgatójának utasítás
kiadására, módosítására vagy hatályon kívül helyezésére."

Módosítópont sorszáma: 63.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 141. § 
Módosítás jellege: módosítás

141. §

Ql_Az Ajbt. 12. § ( 1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő ( 1 a)
bekezdéssel egészül ki:
,,(1) Az alapvető jogok biztosa [a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény
(a továbbiakban: Kit.) 1. melléklet I. pontjában foglalt Illetménytábla szerinti
közigazgatási államtitkári illetmény felső határának]az Országgyűlésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény szerinti képviselői tiszteletdíj 2,5-szeresének megfelelő illetményre jogosult.
(1 a) Az alapvető jogok biztosa az (1) bekezdésben meghatározott illetményen túl miniszteri
juttatásra jogosult."

(2) Az Ajbt. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (2a)
bekezdéssel egészül ki:

,.(2) Az alapvető jogok biztosának helyettese a Kit. 1. melléklet I. pontjában foglalt
Illetménytábla szerinti helyettes államtitkári illetmény felső határának megfelelő illetményre
jogosult.
(2a) Az alapvető jogok biztosának helyettese a (2) bekezdésben meghatározott illetményen túl
államtitkári juttatásra jogosult."

Módosítópont sorszáma: 64.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 142. § - Ajbt. 39/J. §
Módosítás jellege: módosítás
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142. §

Az Ajbt. a következő Ill/B. Fejezettel egészül ki:

,,39/J. § (1) Az alapvető jogok biztosa az Rtv. 92 . § (1) bekezdés b) pontja szerinti rendőrségi
panaszt, illetve a 39/H. § (2) bekezdése szerint az alapvető jogok biztosához áttett rendőrségi
panaszt jelentés készítése nélkül elutasítja, ha
a) az elkésett,
b) nyilvánvalóan alaptalan, és annak alapján vizsgálat indítása nem indokolt,
c) ismételten előterjesztett, és érdemben új tényt, adatot nem tartalmaz,~
d) a rendőrségi panasz előterjesztője kérte, hogy kilétét ne fedjék fel, és anélkül a vizsgálat nem
folytatható le[, vagy
e) a vizsgálat nem tár fel alapjogi visszásságot vagy nem érint alapjogi szempontból
lényeges kérdést].
(2) Az alapvető jogok biztosa a vizsgálatáról jelentést készít, amely tartalmazza a feltárt
tényeket, az ezeken alapuló megállapításokat és következtetéseket, valamint a III. fejezet
szerinti intézkedést.
(3) Ha a vizsgálat nem tár fel alapjogi visszásságot vagy nem érint alapjogi szempontból
lényeges kérdést, az alapvető jogok biztosa a rendőrségi panaszt jelentés készítésének
mellőzésével is elutasíthatja.
filAz alapvető jogok biztosa a jelentést, illetve a (3) bekezdés szerinti elutasítást megküldi az
országos rendőrfőkapitány, a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv
főigazgatója, a terrorizmust elhárító szerv főigazgatója vagy az idegenrendészeti szerv
főigazgatója számára."

Módosítópont sorszáma: 65.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 145. § 
Módosítás jellege: módosítás

145. §

Ql_Az Ajbt. 42. §[-a] (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a §
következő (2a)-[(2c)]Q_fil_bekezdéssel egészül ki:

..(2) A főtitkár a Kit. szerinti közigazgatási államtitkári illetménysáv felső határának megfelelő
összegű illetményre és közigazgatási államtitkári juttatásokra jogosult, valamint naptári
évenként negyven munkanap szabadság illeti meg.
(2a) A főtitkár munkáját főtitkárhelyettes segíti. A főtitkárhelyettes a Kit. szerinti helyettes
államtitkári illetménysáv felső határának megfelelő összegű illetményre és helyettes
államtitkári juttatásokra jogosult, valamint naptári évenként harmincöt munkanap szabadság
illeti meg.
[,,(2a)](2b) A 41. § (3a) bekezdése szerinti önálló szervezeti egység vezetője felett a
munkáltatói jogokat az alapvető jogok biztosa gyakorolja.
[ (2b) ]í1.f} A 41. § (3a) bekezdése szerinti önálló szervezeti egység vezetője helyettes
államtitkári illetményre és juttatásokra jogosult, valamint naptári évenként harmincöt
munkanap szabadság illeti meg,
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[(2c)](2d) Tevékenysége során a 41. § (3a) bekezdése szerinti önálló szervezeti egység vezetője
a ,,rendészeti igazgató" címet viseli."

(2) Az Ajbt. 42. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(3) A Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőt az alapvető jogok biztosa, a (4) bekezdésben
meghatározottak szerint foglalkoztatott köztisztviselőt az alapvető jogok biztosának helyettese
nevezi ki és menti fel, a munkáltatói jogokat egyebekben felette a főtitkár gyakorolja. A 41. §
(3a) bekezdése szerinti önálló szervezeti egységnél foglalkoztatott köztisztviselő felett a
rendészeti igazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat. A Hivatal törekszik a nők, az etnikai,
kisebbségi és hátrányos helyzetű csoportok megjelenítésére a Hivatal személyi állományában."

Módosítópont sorszáma: 66.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 145. § (2) bekezdés - Ajbt. 42. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Ajbt. 42. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(3) A Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőt az alapvető jogok biztosa, a (4) bekezdésben
meghatározottak szerint foglalkoztatott köztisztviselőt az alapvető jogok biztosának helyettese
nevezi ki és menti fel, a munkáltatói jogokat egyebekben felette a főtitkár gyakorolja. A 41. §
(3a) bekezdése szerinti önálló szervezeti egységnél foglalkoztatott [köztisztviselő felett a
rendészeti igazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat.]köztisztviselőt - az alapvető jogok
biztosának egyetértésével - a 41. § (3a) bekezdése szerinti önálló szervezeti egység vezetője
nevezi ki és menti fel, a munkáltatói jogokat egyebekben felette a főtitkár gyakorolja. A Hivatal
törekszik a nők, az etnikai, kisebbségi és hátrányos helyzetű csoportok megjelenítésére a
Hivatal személyi állományában."

Módosítópont sorszáma: 67.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 146. § - Ajbt. 45/C. §
Módosítás jellege: módosítás

146. §

Az Ajbt. a következő 45/C. §-al egészül ki:

,,45/C. § A Független Rendészeti Panasztestület [az egyes törvényeknek a rendőrségi
panaszkezeléssel összefüggő módosításáról szóló 2019. évi ... törvény (a továbbiakban:
Módtvl.) hatályba lépéséve1]2020. február 27-én megszűnik, feladat- és hatáskörét az
alapvető jogok biztosa látja el."

Módosítópont sorszáma: 68.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 148. § (1) bekezdés - lnfotv. 43. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

29



148. § 

(1) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.) 43. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) A Hatóság elnöke [a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 1.
melléklet I. pontjában foglalt Illetménytábla szerinti közigazgatási államtitkári illetmény
felső határának]az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény szerinti képviselői
tiszteletdíj 2,5-szeresének megfelelő illetményre jogosult."

Módosítópont sorszáma: 69.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 43. alcím cím
Módosítás jellege: módosítás

43. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai
felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény módosítása

Módosítópont sorszáma: 70.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 45. alcím
Módosítás jellege: elhagyás

[45. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosítása

154.§

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban:
Bjt.) 195. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(3) Az OBH-ban főosztályvezetői, főosztályvezető-helyettesi, illetve osztályvezetői
munkakört ellátó és a minisztériumban szakmai vezetői álláshelyen foglalkoztatott bírák
vezetői pótlékra az a) és b) pontban foglaltak szerint jogosultak. A vezetői pótlék
a) a főosztályvezetők és a főosztályvezető-helyettesek esetén a törvényszék elnökére, illetve
elnökhelyettesére,
b) az osztályvezetők esetén a nagyobb járásbíróság elnökére
irányadó összeggel azonos."

155.§

ABjt.
a) 39. § (2) bekezdésében az ,,a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány
tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó állami vezető"
szövegrész helyébe az ,,a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény szerinti
politikai felsővezető, közigazgatási államtitkár és helyettes államtitkár" szöveg,
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b) 49. § (5) bekezdés a) pontjában a ,,harmadik életéve" szövegrész helyébe a ,,negyedik
életéve, három vagy több gyermeket nevelő bíró esetén a gyermeke hatodik életéve"
szöveg,
e) 49. § (7) bekezdés b) pontjában a ,,hároméves" szövegrész helyébe a ,,négyéves" szöveg,
d) 49. § (7) bekezdés b) pontjában az ,,ötéves" szövegrész helyébe a ,,hatéves" szöveg,
e) 90. § f) pontjában az ,,a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány
tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó állami vezetőnek"
szövegrész helyébe az ,,a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény szerinti
politikai felsővezetőnek, közigazgatási államtitkárnak és helyettes államtitkárnak"
szöveg,
f) 184. § (3) bekezdésében az ,,az állami vezetőként" szövegrész helyébe az ,,az állami
vezetőként, politikai felsővezetőként" szöveg
lép.

156.§

Hatályát veszti a Bjt. 4. § (2) bekezdés g) pontjában az ,,állami tisztviselőként,"
szövegrész.]

Módosítópont sorszáma: 71.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 46. alcím
Módosítás jellege: elhagyás

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

157.§

A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi
életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Üjt.) 77. § (3) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(3) Az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumban szakmai vezetői
álláshelyen foglalkoztatott ügyész vezetői pótlékra a következők szerint jogosult:
a) a főosztályvezető vezetői pótléka a főügyészre,
b) az osztályvezető vezetői pótléka a nagyobb járási ügyészséget vezető ügyészre
irányadó összeggel azonos."

158.§

Az Üjt.
a) 22. § (1) bekezdés e) pontjában a ,,Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
törvény hatálya alá tartozó állami vezetővé" szövegrész helyébe a ,,kormányzati
igazgatásról szóló törvény szerinti politikai felsővezetővé, közigazgatási államtitkárrá és
helyettes államtitkárrá" szöveg,
b) 55. § (5) bekezdés a) pontjában a ,,harmadik életéve" szövegrész helyébe a ,,negyedik
életéve, három vagy több gyermeket nevelő ügyész esetén a gyermeke hatodik életéve"
szöveg,
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e) 55. § (7) bekezdés b) pontjában a ,,hároméves" szövegrész helyébe a ,,négyéves" szöveg,
d) 55. § (7) bekezdés b) pontjában az ,,ötéves" szövegrész helyébe a ,,hatéves" szöveg
lép.]

Módosítópont sorszáma: 72.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 160. § 
Módosítás jellege: módosítás

160. §

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 106. § (1) és (3) bekezdésében az
..állami vezető" szövegrész helyébe a ..politikai felsővezető" szöveg lép.
llép.J

Módosítópont sorszáma: 73.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 174. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

174. §

1(1) JA Kttv. 239. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. egyidejűleg a § a
következő ( 5 )-(10) bekezdéssel egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 74.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 174. § - Kttv. 239. § (10) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

174. §

(1) A Kttv. 239. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. egyidejűleg a § a
következő ( 5 )-( 10) bekezdésse 1 egészül ki:

,,(10) Az önkormányzati fötanácsadóra, önkormányzati tanácsadóra e törvény rendelkezéseit
[megfelelően kell alkalmazni Ja 45. § (1)-(3) és (6) bekezdése, 58. §, 62. §, 69. §, 72-73. §,
101. § (2)-(7) bekezdése, 116-130. §, 131. § (2) és (7) bekezdése, 132-142. §, 150. §, 181. §,
234/A. § kivételével alkalmazni kell."

Módosítópont sorszáma: 75.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 175. § 
Módosítás jellege: elhagyás

1175. § 

32



A Kttv. 50. § (5) bekezdés b) pontjában a ,,hároméves" szövegrész helyébe a ,,négyéves"
szöveg, az ,,ötéves" szövegrész helyébe a ,,hatéves" szöveg lép.]

Módosítópont sorszáma: 76.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 176. § 
Módosítás jellege: módosítás

176. §

Hatályát veszti a Kttv.
[a) 1. § (1) bekezdés c) pontja,]
[b]~) 3. § (9) bekezdése,
(c]b) 65. § (5) bekezdése,
[d]f) 136. § (2) bekezdése,
(e]g) 180. § (1) bekezdést) pontjában az ,,illetve a közszolgálati panasz kapcsán a Közszolgálati
Döntőbizottság," szövegrész,
[f]~) 226. § (3) bekezdés e) pontja,
[g]f) 259. § (1) bekezdés 9. pontja.

Módosítópont sorszáma: 77.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 178. § 
Módosítás jellege: módosítás

178. §

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény
a) 109. § (1) bekezdésében az ,, , illetve az állami vezetői juttatásokra vonatkozó jogszabály
vagy más" szövegrész helyébe a ,,vagy'' szöveg,
(b) 120. §-ában a ,,központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az
államtitkárok jogállásáról szóló törvény a miniszterelnök javadalmazása és juttatásai
alcímében foglalt" szövegrész helyébe a ,,miniszterelnök juttatásaira vonatkozó" szöveg,
c) 122. § (5) bekezdésében a ,,központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány
tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvénynek a miniszterelnök közcélú
felajánlásaira, adományaira vonatkozó szabályait" szövegrész helyébe a ,,miniszterelnök
közcélú felajánlásaira, adományaira vonatkozó szabályokat" szöveg,]
(d]b) 124/C. § (10) bekezdésében a ,,közigazgatási alapvizsga alatt az állami tisztviselőkről
szóló törvény alapján szerzett" szövegrész helyébe a ,,közigazgatási alapvizsga alatt a'' szöveg
lép.

Módosítópont sorszáma: 78.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 197. § 
Módosítás jellege: kiegészítés
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A Hjt. 231. § ( 1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,.( 1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a honvéd tisztjelölt havonta a honvédelemért
felelős miniszter rendeletében meghatározottak szerinti ösztöndíjra jogosult. Az ösztöndíjra az
illetményfolyósítás és a visszatartás szabályait megfelelően alkalmazni ke11. ··

Módosítópont sorszáma: 79.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 197. §- Hjt. 247/W. § 
Módosítás jellege: módosítás

197. §

A Hjt. 141. alcíme a következő 247/W. §-sal egészül ki

,.247/W. § .Lll_E törvénynek a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény,
valamint egyes törvényeknek a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvénnyel
kapcsolatos módosításáról szóló 2019. évi .... törvénnyel (Ltovábbiakban~ Módtv5)
megállapított 215. § (1) bekezdés e) pontja alapján az önkéntes tartalékos katona szolgálati
viszonya [.a Módtv5 hatálybalépésének]2020. január 1. napján megszűnik. és részére a 215.
§ (4) bekezdése szerinti rendelkezésre állási díjat ki kell fizetni. ["I 
(2) E törvénynek a Módtv 5 által módosított 231. § ( l) bekezdését 2020. január 1. napján honvéd
tisztjelölti szolgálati viszonyban állók esetében a 2019/2020-as tanév kezdetétől visszamenőleg
kell alkalmazni.
(3) E törvénynek a Módtv5 által módosított 231. § (1) bekezdése szerint a honvéd tisztjelöltet
megillető ösztöndíj és 2020. január 1. napjáig részére már megállapított ösztöndíj különbözetét
egy összegben legkésőbb a Módtv5 kihirdetését követő második hónapra járó ösztöndíjjal
együtt kell kifizetni."

Módosítópont sorszáma: 80.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 198. § 
Módosítás jellege: módosítás

198. §

A Hjt.
a) 2. § 26. pontjában a .Jcorrnányhivatalok" szövegrész helyébe a ..kormányzati főhivatalok"
szöveg,
b) 2. § 30. pont [b) alpontjában]záró szövegrészében a ,,ha a szolgálati viszonya lemondás"
szövegrész helyébe a .Jia a szolgálati viszonya e törvény alapján lemondás" szöveg,
e) 46. § (1) bekezdés r) pontjában. az ..a kormányzati szolgálati, az állami szolgálati, a
közszolgálati vagy a közalkalmazotti jogviszonyba, rendvédelmi igazgatási szolgálati
jogviszonyba történő áthelyezéséig" szövegrész helyébe az ,,a közszolgálati tisztviselőktől
szóló törvény szerinti kormányzati szolgálati, a közszolgálati, honvédelmi alkalmazotti, a
közalkalmazotti vagy rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyba történő áthelyezéséig,
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illetve a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.)
szerinti kormányzati szolgálati jogviszony létesítéséig" szöveg,
d) 46. § (1) bekezdés s) pontjában, az ,,a kormányzati szolgálati, az állami szolgálati, a
közszolgálati vagy a közalkalmazotti jogviszonyba, rendvédelmi igazgatási szolgálati
jogviszonyba történő áthelyezéséig" szövegrész helyébe az ,,a közszolgálati tisztviselőkről
szóló törvény szerinti kormányzati szolgálati, a közszolgálati, honvédelmi alkalmazotti, a
közalkalmazotti vagy rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyba történő áthelyezéséig,
illetve a Kit. szerinti kormányzati szolgálati jogviszony létesítéséig" szöveg,
e) 47. § (la) bekezdésében az ,,a kormányzati szolgálati, az állami szolgálati, a közszolgálati
vagy a közalkalmazotti" szövegrész helyébe az ,,a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény
szerinti kormányzati szolgálati, közszolgálati, a közalkalmazotti vagy a honvédelmi
alkalmazotti" szöveg,[d) 59. § (2) bekezdés e) pontjában a ,,kormányzati szolgálati, állami
szolgálati" szövegrész helyébe az ,,a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti
kormányzati szolgálati, honvédelmi alkalmazotti" szöveg,]
f) 59. § (2) bekezdés e) pontjában a "kormányzati szolgálati, állami szolgálati'' szövegrész
helyébe az ,,a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti kormányzati szolgálati,
honvédelmi alkalmazotti" szöveg,
[f]g) 62. § (2) bekezdés[ében] g) pontjában a ,,Tny. tv. 18. § (2a) bekezdés a) pontjában"
szövegrész helyébe a ,,Tny. tv. 18. § (2a) bekezdésében" szöveg,
[g]h) 68/B. § (4) bekezdés a) pontjában a ,,közalkalmazotti vagy kormányzati szolgálati
jogviszonyba történő áthelyezéssel" szövegrész helyébe a ,,közalkalmazotti vagy honvédelmi
alkalmazotti jogviszonyba történő áthelyezéssel" szöveg,
[h]i) 68/B. § (4) bekezdés b) pontjában a ,,munkavállalói munkakör elfogadására tekintettel
honvédelmi szervezetnél munkaviszonyt" szövegrész helyébe az ,,álláshely vagy munkakör
elfogadására tekintettel honvédelmi szervezetnél a kormányzati szolgálati jogviszonyt vagy
munkaviszonyt" szöveg,
[i]i) 68/J. § (5) bekezdésében az ,,az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény 1. §
ában" szövegrész helyébe a ,,a Kit. 1. § (1) bekezdésében" szöveg,
[j]k) 69. § (3) bekezdésében az ,,a kormányzati szolgálati viszonyba" szövegrész helyébe az ,,a
közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti kormányzati szolgálati jogviszonyba, a
honvédelmi alkalmazotti jogviszonyba" szöveg,
[k]l) 98. § (1) bekezdésében ,,Az alapkiképzésben" szövegrész helyébe ,,Az alapkiképzésben,
valamint miniszteri rendeletben meghatározott katonai szakmai felkészítésben" szöveg,
[l]m) 123. § (3) bekezdésében a ,,besorolási kategória figyelembevételével" szövegrész helyébe
a ,,besorolási kategória és a (4)-(7) bekezdésben megállapított eltérések figyelembevételével"
szöveg,
[ m ]rr) 140. § (5) bekezdésében az ,,A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény" szövegrész
helyébe az ,,A Kit. vagy a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény" szöveg,
[njo) 197. § (3) bekezdésében a ,,kormányzati szolgálati, állami szolgálati, közszolgálati vagy
közalkalmazotti jogviszonyba" szövegrész helyébe az ,,a közszolgálati tisztviselőkről szóló
törvény szerinti kormányzati szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti vagy honvédelmi
alkalmazotti jogviszonyba, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyba vagy a Kit. szerinti
kormányzati szolgálati jogviszonyt létesítenek " szöveg,
[ o )p) [231. § (1) bekezdésében az ,,illetményfolyósítás, és a visszatartás" szövegrész
helyébe az ,,illetményfolyósítás és a visszatartás" szöveg) 238. § (2) bekezdés 18. pontjában
a ,,folyósítására" szövegrész helyébe a ,,folyósítására, valamint az ösztöndíj elemeire,
kiszámítási módjára, mértékére" szöveg,
[p]_g) 247/R. §-ában a ,,72. §-ával" szövegrész helyébe a ,,70. §-ával" szöveg,
[q]r) 247/S. §-ában a ,,91. §-ával" szövegrész helyébe a ,,89. §-ával" szöveg,
[r]~) 247/T. §-ában a ,,94. §-ával" szövegrész helyébe a ,,92. §-ával" szöveg
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lép.

Módosítópont sorszáma: 81.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 199. § 
Módosítás jellege: módosítás

199. § 

Hatályát veszti a Hjt.
fil 34/A. §-ában az ,,állami szolgálati," szövegrész,
b) 8. melléklete.

Módosítópont sorszáma: 82.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 62. alcím
Módosítás jellege: módosítás

62. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény
módosítása

Módosítópont sorszáma: 83.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 201. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

201. § 

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 7. §
( 3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

Módosítópont sorszáma: 84.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 64. alcím
Módosítás jellege: elhagyás

[64. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény módosítása

206.§

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 1. § (S) bekezdés d) pontjában az ,,a
közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény" szövegrész helyébe az ,,a közszolgálati
tisztviselőkről szóló törvény, a kormányzati igazgatásról szóló törvény, valamint a
külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló törvény" szöveg lép.]
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Módosítópont sorszáma: 85.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 207. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013. évi CCXLI. törvény (a továbbiakban: NEBtv.)
14. § ( 1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

__{ 1) A Bizottság elnöke a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a 
továbbiakban: Kit.) 1. melléklet I. pontjában foglalt Illetménytábla szerinti közigazgatási
államtitkári illetmény felső határának megfelelő illetményre és államtitkári juttatásokra, a
Bizottság tagja a Kit. 1. melléklet I. pontjában foglalt Illetménytábla szerinti helyettes
államtitkári illetmény felső határának megfelelő illetményre és helyettes államtitkári
juttatásokra jogosult."

Módosítópont sorszáma: 86.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 207. § 
Módosítás jellege: módosítás

207. §

A (Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013. évi CCXLI. törvény(NEBtv. a következő
27/B. §-sal egészül ki:

,.27/B. § A (Nemzeti Emlékezet Bizottsága Hivatalának]Hivatal főigazgatója a
(kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény] Kit. 1. melléklet I. pontjában
foglalt Illetménytábla szerinti közigazgatási államtitkári illetmény felső határának megfelelő
illetményre jogosult, egyéb juttatásait a [Nemzeti Emlékezet] Bizottság[ának] elnöke
szabályzatban állapítja meg."

Módosítópont sorszáma: 87.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 209. § - Hszt. 2. § 2a. pont
Módosítás jellege: módosítás

209. §

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról
szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 2. §-a a következő 2a. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

,.2a. állami vezető: a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti politikai felsővezető, [a
[közigazgatási államtitkár és (a [helyettes államtitkár;"
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Módosítópont sorszáma: 88.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 215. § - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény 181. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

215. §

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 181. § (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

,,(3) A Hatóság elnökének havi illetménye a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi
CXXXIX. törvény 149. § (1) bekezdése szerinti havi bér 80%-a. Az illetményen túl a
[Közbeszerzési [Hatóság elnöke a minisztert megillető juttatásra jogosult."

Módosítópont sorszáma: 89.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 70. alcím
Módosítás jellege: elhagyás

170. Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény módosítása

217.§

Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény
a) 4. § (3) bekezdés a) és e) pontjában, 57. § (3) bekezdés a) és b) pontjában az ,,az állami
tisztviselőkről szóló törvény szerinti állami szQJgálati jogviszonyban" szövegrész helyébe
az ,,a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti kormányzati szolgálati
jogviszonyban" szöveg,
b) 68. § (7) bekezdés b) pontjában az ,,az állami vezetői szolgálati jogviszony, az állami
vezetőként betöltött jogviszony" szövegrész helyébe az ,,a politikai felsővezető politikai
szolgálati jogviszonya, a közigazgatási államtitkár és a helyettes államtitkár kormányzati
szolgálati jogviszonya" szöveg
lép.j

Módosítópont sorszáma: 90.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 219. § 
Módosítás jellege: módosítás

219.§

Hatályát veszti a Mód. tv. 1 
a)J 1. § (2) bekezdés a) pontjában az,,, állami tisztviselőként" szövegrész],
b) 2. § 1. pontjában az ,,állami szolgálati," szövegrész].
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Módosítópont sorszáma: 91.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 220. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény (a
továbbiakban: Külszoltv.) 1. § (1) bekezdése az alábbi h) ponttal egészül ki:

(E törvény hatálya)

,,h) az 58. § (14) bekezdése a külügyi szakmai ösztöndíjas jogviszonyban álló személyekre"

(terjed ki.)

Módosítópont sorszáma: 92.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 220. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

220. §

(1) A (külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény (a
továbbiakban: ]Külszoltv.()] 2. § 5a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

,,5a. életvitelszerű tartózkodás: a kihelyezett és (a 8. pont szerinti ]hozzátartozója megszakítás
nélkül, életvitelszerűen tartózkodik az állomáshelyen, ha a tartós külszolgálat megkezdését
követően az állomáshelyen lakóhelyéül szolgáló ingatlanban szervezi az életét továbbá, ha az
életvitelhez szükséges tevékenységeket jellemzően az állomáshelyen folytatja, valamint a
közüzemi szolgáltatásokat személyesen az állomáshelyen veszi igénybe;"

Módosítópont sorszáma: 93.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 224. § - Külszoltv. 21. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

224. § 

A Külszoltv. 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (2a)
bekezdéssel egészül ki:

,,(2) A kihelyező vezető a tartós külszolgálat megszűnését vagy megszüntetését követően,
amennyiben nem kerül sor az ( 1) bekezdés szerinti álláshelyre történő helyezésre, - a
szakdiplomata kivételével - a határozatlan időre kinevezett kormánytisztviselőt az erről
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rendelkező okiratban meghatározott, de legfeljebb a 11. § (2) bekezdésében meghatározott
időtartamig a kormányzati igazgatásról szóló törvény 56. § (4) bekezdése szerinti álláshelyen
belföldi felkészülési állományban tarthatja. A belföldi felkészülés időtartama alatt a kihelyező
vezető iskolai végzettsége, szakképzettsége vagy szakképesítése figyelembevételével a
kormánytisztviselőt kinevezésének egyoldalú módosításával a kihelyező szervnek a
kormányzati igazgatásról szóló törvény 55. § (1) bekezdése vagy 56. § (1) és (2) bekezdése
szerinti álláshelyére helyezheti. A belföldi felkészülési állományból a kihelyező szerv
betölthető álláshelyére történő helyezése során az (1) bekezdésben a tartós külszolgálat
megszűnését vagy megszüntetését közvetlenül követő álláshelyre helyezésre vonatkozóan
megállapított szabályok alkalmazandóak. A kihelyező vezető a belföldi felkészülő állományba
helyezett kormánytisztviselő számára kijelölheti a kihelyező szerv azon belföldi szervezeti
egységét, ahol a belföldi felkészülőnek a belföldi felkészülési kötelezettségét a kihelyező szerv
alapfeladatai ellátásában történő közreműködés révén teljesítenie kell."

Módosítópont sorszáma: 94.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 229. §- Külszoltv. 58. § (12)-(14) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

229. §

A Külszoltv. 58. §-a a következő (12):[ és (13)1.Ll..1} bekezdéssel egészül ki:

.,(12) A tartós külszolgálat idejére szóló határozott időre kinevezett kormánytisztviselő
kormányzati szolgálati jogviszonya a tartós külszolgálati munkakör betöltésére szóló pályázati
döntés, vagy a kijelölésnek a kihelyező vezető részéről történő visszavonásával, a tartós
külszolgálati felkészülés, illetve a tartós külszolgálati kihelyezés megszűnésével vagy
megszüntetésével, együttesen. mint a határozott idejű kinevezésre vonatkozó bontó feltétel
bekövetkezte miatt a határozott idejű kinevezésnek a lejártával, a törvény erejénél fogva
megszűnik.
(13) A kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti célhoz köthető feladat végrehajtásában
a kormányzati igazgatásról szóló törvényben, valamint annak végrehajtására kiadott
rendeletben foglalt feltételekkel és korlátozásokkal a 10. § (1) bekezdés szerinti szervnél
foglalkoztatott munkavállaló is részt vehet, és a kormánytisztviselőkkel azonos feltételek
szerint a célhoz köthető feladat eredményes végrehajtásáért céljuttatásra jogosult.
( 14) A Magyar Diplomáciai Akadémiában folytatott képzés támogatására, valamint a diplomata
képzés rendszerében történő tanulmányok támogatására. illetve a külügyi és külgazdasági
szakmai ismeretek ágazati szintű fejlesztésére és elsajátítására a külpolitikáért felelős miniszter
által működtetett külügyi szakmai ösztöndíjprogram (a továbbiakban: ösztöndíjprogram)
működik. Az ösztöndíjprogram keretében az ösztöndíjas a külügyi szakmai ösztöndíjas
jogviszonya keretében az általa végzett tevékenység támogatására a külpolitikáért felelős
miniszter rendeletében meghatározott és az ösztöndíj szerződésben foglalt feltételek szerint
ösztöndíjra és költségtérítésre jogosult. Az ösztöndíj nem önálló tevékenységből származó
jövedelemnek és a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint
e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény szerinti járulékalapot képező jövedelemnek minősül.
Az ösztöndíjprogram keretében az ösztöndíjas jogiszonyára a kormányzati igazgatásról szóló
törvény 88. §-a szabályait megfelelően kell alkalmazni:·
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Módosítópont sorszáma: 95.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 230. § - Külszoltv. 58/C. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

230. §

A Külszoltv. 58/C. §-a helyébe a következö rendelkezés lép:

.. (4) A (3) bekezdése I a )-d) pontja] szerint a kormánytisztviselö jogviszonyára a ( 3) bekezdése
[aj-d) pontja] szerinti idötartam megszűnését vagy megszüntetését követöen - a kormányzati
igazgatásról szóló törvény 56. § (4) bekezdése szerinti álláshelyre, belföldi felkészülési
állományba történö áthelyezésével - a 21. § rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy a
kormányzati igazgatásról szóló törvény helyett a[z] (3) bekezdés a)-c) pontja szerinti
kormánytisztviselök a 11. § ( 4) bekezdés e) pontja szerinti illetményre, a (3) bekezdés d) pont
szerinti kormánytisztviselök a 11. § (4) bekezdés b) pontja szerinti illetményre jogosultak."

Módosítópont sorszáma: 96.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 232. § 
Módosítás jellege: módosítás

232. §

[A Külszoltv. 59. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)

,,e) az ágazati működésre vonatkozó szakpolitikai tudományos kutatások eredményeinek
társadalmi és gazdasági hasznosítását elősegítő képzések;"

(részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.)]

A Külszoltv. 59. § (2) bekezdése a következö r) és s) pontokkal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a külpolitikáért felelös miniszter, hogy)

,,r) az ösztöndíjprogram részletes szabályait, az ösztöndíj és költségtérítés megállapításának
módját, az ösztöndíjban részesíthetö személyek körét, az ösztöndíj nyújtásának módját és
feltételeit. továbbá a jogosulatlanul kifizetett ösztöndíj visszafizetésének,

s) az ágazati működésre vonatkozó szakpolitikai tudományos kutatások eredményeinek
társadalmi és gazdasági hasznosítását elösegítö képzések"

(részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.)
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Módosítópont sorszáma: 97.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 233. § 
Módosítás jellege: módosítás

233. §

[A Külszoltv. 1. § (1) bekezdés e) pontjában az ,,illetve" szövegrész helyébe az ,,a 10. § (1)
bekezdése, illetve az 58. § (16) bekezdése tekintetében a kihelyező szervnél foglalkoztatott
kormánytisztviselőre, munkavállalóra, valamint" szöveg lép.]

(1) A Külszoltv. 1. § (1) bekezdés e) pontjában az ,.illetve" szövegrész helyébe az ..a 10. § (1)
bekezdése, illetve az 58. § ( 13) bekezdése tekintetében a kihelyező szervnél foglalkoztatott
kormánytisztviselőre, munkavállalóra, valamint" szöveg lép.
(2) A Külszoltv. 21. § (3) bekezdésében a ..határidőig'' szövegrész helyébe a ..vagy a (2)
bekezdés szerint a kihelyező vezető által a kormányzati igazgatásról szóló törvény 56. § (4)
bekezdése szerinti álláshelyre történő áthelyezésről rendelkező okiratban meghatározott
határidőig" szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 98.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 74. alcím
Módosítás jellege: elhagyás

[74. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény módosítása

235.§

Hatályát veszti az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény
a) 2. § (2) bekezdés a) pontjában, 27. § (1) bekezdés e) pontjában, 66. § (1) bekezdésében,
valamint a 70. § (1) bekezdésében az ,,állami szolgálati," szövegrész,
b) 23. § (1) bekezdés a) pontjában az ,,az állami szolgálati," szövegrész.]

Módosítópont sorszáma: 99.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 239. § (4) bekezdés - Haj.tv. 25. § (9) bekezdése
Módosítás jellege: módosítás

(4) A Haj.tv. 25. § (8) és (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

,,(9) Az ( 1) bekezdéstől eltérően a honvédelmi alkalmazotti jogviszony munkaviszonnyá alakul
át, ha a honvédelmi alkalmazott a munkakörére tekintettel a közszolgálati tisztviselőkről szóló
törvény szabályai szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény hatálya vagy a
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alá tartozó munkáltatóval nem közszolgálati
tisztviselőkről szóló törvény szennti kormányzati szolgálati, közszolgálati vagy
közalkalmazotti jogviszonyban, hanem munkaviszonyban állhat. Ebben az esetben a
honvédelmi alkalmazott átalakulás utáni munkabére (alapbérének, bérpótlékainak és egyéb
bérelemeinek együttes összege) az átalakulást megelőzően irányadó illetményének és a
jogszabály alapján járó illetménypótlékainak együttes összege, kivéve, ha valamely honvédelmi
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alkalmazotti illetménypótlék megállapításának alapjául szolgáló körülmény a
munkaviszonyban már nem áll fenn. Az alapbérbe a honvédelmi alkalmazotti
illetménypótlékok beépíthetőek. A munkabérről való tájékoztatást a jogviszony átalakulását
követő hatvan napon belül meg kell adni. E bekezdés alkalmazása során [megfelelően
]alkalmazni kell a (2) és (3) bekezdést, továbbá a (6)[-]:(8) bekezdést."

Módosítópont sorszáma: 100.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 242. § (1) bekezdés-Haj.tv. 83. § (1) bekezdés k) pont
Módosítás jellege: módosítás

242. §

(1) A Hajtv. 83. § (1) bekezdése a következők) és 1) ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásakor honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell
tekinteni)

,,k) a kormányzati igazgatásról szóló [2018. évi CXXV. ]törvény hatálya alá tartozó
munkáltatónál kormányzati szolgálati, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi
jogviszonyban, ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban, valamint munkaviszonyban,"

(töltött időt.)

Módosítópont sorszáma: 101.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 244. § 
Módosítás jellege: módosítás

244. §

A Haj .tv. a következő [100] 104. §-sal egészül ki:

,,[100)104. § E törvénynek a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény,
valamint egyes törvényeknek a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvénnyel
kapcsolatos módosításáról szóló 2019. évi ... törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított
3. § ([6)1) bekezdését [az e törvény]a Módtv. hatályba lépését követően többletkötelezettséget
vállaló honvédelmi alkalmazottra kell alkalmazni."

Módosítópont sorszáma: 102.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 245. § 
Módosítás jellege: módosítás

245. §

A Haj.tv.
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la) 57. § (2) bekezdésében az ,,54. § (3) bekezdése" szövegrész helyébe az ,,54. § (5)
bekezdése" szöveg,]
lblfil 78. § (3) bekezdésében a ,,70-75. § szerinti pótlékot" szövegrész helyébe a ,,70-74. §
szerinti pótlékok közül azokat, amelyek a honvédelmi alkalmazottat folyamatosan megilletik,
valamint a 75. § szerinti illetménykiegészítést" szöveg,
lel.hl 97. § (8) bekezdés a) pontjában a ,,2019. december 31-ig" szövegrész helyébe a ,,2020.
december 31-ig" szöveg,
[d].£)_ 121. ]97. § (8) bekezdés b) pontjában a .,2019. december 31-én" szövegrész helyébe a
. .2020. december 31-én" szöveg
lép.

Módosítópont sorszáma: 103.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 247. § 
Módosítás jellege: módosítás

247. § 

1(1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel- 2020. január l-jén lép hatályba.
(2) A 140. §-147. § 2020. február 27-én lép hatályba.]

(1) Ez a törvény - a (2)-(5) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép
hatályba.
(2) Az 1-11. §, a 12. § (2) bekezdése, a 13-15. §, a 16. § (2) bekezdése, a 17-83. §, 86-89. §, a
91-96. §, a 98-140. §, a 147-163. §, a 165-171. §. a 172. § c)-e) pontja, a 173-228. §, a 230-239.
§ és az 1-4. melléklet 2020. január l-jén lép hatályba.
(3) A 84. §, a 85. §, a 90. §, a 97. §. a 141-146. §, a 172. § a) és b) pontja és a 229. § 2020.
február 27-én lép hatályba.
(4) A 12. § (1) bekezdése 2020. március l-jén lép hatályba.
(5) A 16. § (1) bekezdése 2020. június l-jén lép hatályba.

Módosítópont sorszáma: 104.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 248. § 
Módosítás jellege: módosítás

248. § 

[E törvény
a) 82. § és 83. § e) pont és a 88. § az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján
sarkalatosnak minősül.
b) 124. §-a az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése és 23. cikke alapján,
e) 125. §-a az Alaptörvény 43. cikk (4) bekezdése alapján,
d) 128-136. § és 138-139. § az Alaptörvény 12. cikk (5) bekezdése alapján,
e) 148. és 149. §-a az Alaptörvény VI. cikk (3) bekezdése alapján,
f) 151-153. §-a az Alaptörvény 24. cikk (9) bekezdése alapján,
g) 154-156. §-a az Alaptörvény 25. cikk (8) bekezdése, valamint 26. cikk (1) és (2)
bekezdése alapján,
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h) 157. és 158. §-a az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése alapján,
i) 160. és 161. §-a az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése alapján,
j) 163. §-a az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján,
k) 177. §-a az Alaptörvény 1) cikk (4) bekezdése alapján,
1) 178. § a) és b) pontja, valamint 179. § a) és b) pontja az Alaptörvény 4. cikk (2) és (5)
bekezdése alapján,
m) 201. §-a az Alaptörvény 23. cikke alapján,
n) 202-204. §, valamint a 205. § a) pontja az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése, 2.
cikk (l) bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése alapján, 205. § b) pontja az Alaptörvény
XXIX. cikk (3) bekezdése alapján
sarkalatosnak minősül.)

( l) E törvény
a) 84. §-a, 85. § c) pontja és 90. §-a az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján.
b) 123. §-a az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése és 23. cikke alapján.
c) 124. §-a az Alaptörvény 43. cikk (4) bekezdése alapján,
d) 127-135. §-a, 137. §-a és 138. § a)-e) és g) pontja az Alaptörvény 12. cikk (5) bekezdése
alapján,
e) 147. és 148. §-a az Alaptörvény VI. cikk (3) bekezdése alapján.
f) 150-152. §-a az Alaptörvény 24. cikk (9) bekezdése alapján,
g) 154. és 155. §-a az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése alapján,
h) 157. §-a az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján,
i) 170. §-a az Alaptörvény 1) cikk (4) bekezdése alapján,
j) 171. § a) pontja, valamint 172. § c) és d) pontja az Alaptörvény 4. cikk (2) és (5) bekezdése
alapján.
k) 195. §-a az Alaptörvény 23. cikke alapján,
]) 196-198. §-a és 199. § a) pontja az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése, 2. cikk (1)
bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése alapján,
m) 199. § b) pontja az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése alapján
sarkalatosnak minősül.
(2) E törvény 172. § b) pontja az Alaptörvény 5. cikk (4) és (7) bekezdése alapján a jelen lévő
országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával elfogadandó házszabályi
rendelkezésnek minősül.

Módosítópont sorszáma: 105.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet
Módosítás jellege: módosítás

3. melléklet a 2019. évi ... törvényhez

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú [melléklete a következő
7.46. ponttal egészül ki:

(Egyéb indokkal adómentes:)

,,7.46. a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény szerinti özvegyi
ellátás."]
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mellékletének 1. pontja a következő 1.12. alponttal egészül ki:

(A szociális és más ellátások közül adómentes:)

,.1.12. a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény szerinti özvegyi
ellátás."'

Módosítópont sorszáma: 106.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. melléklet 1. pont b) alpont
Módosítás jellege: módosítás

1. A Hszt. 12. melléklete .Középfokú munkaköri osztályba tartozó munkakörökhöz tartozó
munkaköri kategória fizetési fokozatai és az azokhoz tartozó illetmények alsó és felső határai"
alcímében

b) a ..B'' munkaköri kategória táblázat [E]B):2 mezője helyébe a következő mező lép:

( 1.) 
(2. 

Módosítópont sorszáma: 107.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. melléklet 2. pont nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

2. A Hszt. 12. melléklete .Felsőfokú munkaköri osztályba tartozó (munkakörökhöz tartozó
[munkaköri kategóri[a]ák fizetési fokozatai és az azokhoz tartozó illetmények alsó és felső
határai .. alcímében

II. Rész

Módosítópont sorszáma: 108.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Érintett törvényhely Szövegrész a Szövegrész helyesenjavaslatban

1. 2. § - Kit. 1/A. § (7) kinevezés kinevezésmódosítástbekezdés módosítást
2. s - Kit. 1/A. § (12) 2. s kinevezés-módosítás kinevezésmódosításbekezdés e) pont

3. 3. § - Kit. 3. § (9) bekezdés E törvényben Az e törvényben
4. 4. § - Kit. 13. § (3) bekezdés minisztérium, vagy a minisztérium vagy a
5. 4. § - Kit. 13. § (3) bekezdés kinevezésről kinevezéséről
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6. 5. § - Kit. 14. § (5) bekezdés minisztérium, vagy a minisztérium vagy a

7. 5. § - Kit. 14. § (5) bekezdés érvényesítéséért érvényesítéséért,
valamint valamint

8. 8. § - Kit. 33/A. § (3) hatályba lépésének hatálybalépésénekbekezdés
23. § - Kit. 86. § (2) álláshely-váltás álláshelyváltás9. bekezdés g) pont

10. 32. § - Kit. 107. § (1) feladat, vagy feladat vagybekezdés c) pont

11. 39. § (1) bekezdés- Kit. 134. távollévő távol lévő§ (la) bekezdés

12. 40. § (2) bekezdés- Kit. 145. és 105. § (2) és a 105. § (2)
§ (3) bekezdés g) pont bekezdése bekezdése

13. 41. § - Kit. 147. § (4) cafetéria-j uttatás cafetériajuttatásbekezdés

14. 53. § - Kit. 207. § (la) a Kit. szerinti az e törvény szerintibekezdés

15. 66. § (2) bekezdés - Kit. 281. álláshely-cserével álláshelycserével§ (3) bekezdés 5. pont

16. 68. § - Kit. 296. § (5) álláshely-betöltést álláshelybetöltéstbekezdés b) pont
68. § - Kit. 296. § (10) cafetéria-j uttatás cafetériajuttatás17. bekezdés

18. 70. § 7. pont helyébe ,,a helyébe a
Küldöttavűlés" .Küldöttzvülés"

19. 70. § 8. pont helyébe ,,a helyébe a
tanácskozási joggal ,,tanácskozási joggal

20. 70. § 15. pont helyébe ,,a helyébe a
Küldöttgyűlése" .Küldöttgyülése"

21. 70. § 41. pont szerint eset szerinti eset kivételévelkivételével

22. 70. § 69. pont helyébe ,,a havi helyébe az ,,a havi
illetmény illetmény

74. § - a helyi adókról szóló
23. 1990. évi e. törvény 52. § 53. a jogszabály által jogszabály által

pont k) alpont
86. § - a személyi

24. jövedelemadóról szóló 1995. jogviszony valamint jogviszony, valamintévi CXVII. törvény 3. § 4. pont
e) alpont

164. § - Nkt. 36. § (4) pedagógus pedagógus-25. bekezdés d) pont munkakörben munkakörben

26. 174. § (1) bekezdés - Kttv. mely amely239. §(5)bekezdés
27. 198. § c) pont pontjában, az pontjában az
28. 198. § d) pont pontjában, az pontjában az

29. 198. § k) pont bekezdésében .Az bekezdésében az .Az
alapkiképzésben alapkiképzésben
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30. 198. § k) pont
helyébe .,Az helyébe az ..Az

alapkiképzésben, alapkiképzésben,

31. 224. § -Külszoltv. 21. § (2a) cafetéria-j uttatásra cafetériaj uttatásrabekezdés

32. 228. § (1) bekezdés - szakdiplomata szakdiplomata-
Külszoltv. 36. § (3) bekezdés álláshely álláshely

228. § (1) bekezdés - álláshely-33. Külszoltv. 36. § (4) bekezdés álláshelyállományába
b) pont állományába

34. 234. § e) pont helyébe ..Kit. helyébe a .Kit, 
35. 244. § - Haj.tv. l 00. § hatályba lépését hatálybalépését

Módosítópont sorszáma: l 09.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Érintett törvényhely Szövegrész a Szövegrész helyesenjavaslatban

1. 124. § nyitó szövegrész CLXXXV törvény CLXXXV. törvény

133. § - a köztársasági elnök

2. jogállásáról és javadalmazásáról gépkocsi használat gépkocsihasználatszóló 2011. évi CX. törvény 19.
§ ( 1) bekezdés d) pont

3. 203. § - Ve. 58. § (la) bekezdés jutatásra juttatásra

4. 204. § - Ve. 64. § (la) bekezdés jutatásra juttatásra

INDOKOLÁS

1. Az egységes fogalomhasználat érdekében pontosítja a Törvényjavaslat 2. §-t. Továbbá
kiegészül a szabályozás a jogviszonyváltáshoz kapcsolódó szabadságmegváltásra
vonatkozó szabállyal.

2. A Honvédelmi Minisztérium, valamint a Belügyminisztérium vonatkozásában szükséges
a Kit. azon szabályától eltérni, mely szerint kabinetfőnök politikai szolgálati
jogviszonyban kell, hogy álljon annak érdekében, hogy ezeknél a kormányzati igazgatási
szerveknél vezényeltek is elláthassanak ilyen feladatot.

3. Mivel a miniszterelnöki biztos kinevezése nem kormányhatározatban, hanem
miniszterelnöki utasításban történik, szükséges a Törvényjavaslat 5. §-ának pontosítása.

4. A Honvédelmi Minisztérium szervezetére vonatkozó - a Törvényjavaslat 7. §-a szerinti
- szabályozás kiegészül azzal, hogy a HM-ben szervezeti egységhez nem rendelt
álláshely hozható létre a Magyar Honvédséggel való kapcsolattartás, valamint a kiemelt
gazdálkodási feladatok koordinálása céljából. Az álláshelyet betöltő személyt a miniszter
nevezi ki. Az álláshelyet betöltő személy irányíthat önálló szervezeti egységet, és az
álláshelyhez rendszeresített beosztásra, rendfokozatra, vagy illetményre és cím
használatára jogosult.

48



5. A közös hivatali szervezetre vonatkozó 8. § pontosítása szükséges, mivel az érintett
szervek között nem feladatátadás valósul meg, hanem a közös hivatali szervezet általi
feladatellátásra. Pontosításra kerül továbbá a közös hivatali szervezet adatkezelési
jogosultsága.

6. Kodifikációs pontosítás.
7. Az álláshely-nyilvántartásban szereplő adatok körének meghatározása pontosítása

szükséges annak érdekében, hogy nem csak az illetményre és munkabérre. hanem az
illetményen felül kifizetett juttatásokra, támogatásokra vonatkozó adatok is rögzítésre
kerülhessenek a nyilvántartásban. A Kit. 62. § ( 12) bekezdése alapján ugyanis ezeket az
adatokat is be kell jelentenie a kormányzati igazgatási szerveknek a kormányzati
személyügyi igazgatásra kijelölt szerv felé. Ezen túlmenően 5 évben kerül
meghatározásra a személyazonosító adatok nyilvántartására vonatkozó időtartam azt
követően, hogy megszűnik az érintett foglalkoztatottnak a jogviszonya. A módosító
indítvány pontosítja az álláshely-nyilvántartásban rögzített adatokhoz való hozzáférés. és
a más személyügyi nyilvántartásokkal való összekapcsolás szabályait.

8. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
9. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
10. A kormányzati igazgatási szervek közötti jogutódlásra vonatkozó szabályozás technikai

pontosítása. Továbbá - az adminisztrációs teher csökkentése érdekében - elhagyásra
kerül a tájékoztatási kötelezettség, mivel az érintett részére ki kell állítani egy új beosztási
okiratot.

11. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
12. A szabadságra vonatkozó rendelkezések kiegészítése a törvényjavaslatnak a

kormányhivatalokkal kapcsolatos rendelkezéseivel összefüggésben.
13. Tekintettel arra, hogy az unoka gondozása céljából is igénybe vehető fizetésnélküli

szabadság a jövőben, szükséges kiterjeszteni erre az esetre is azt a szabályt, amely szerint,
ha kormánytisztviselő a gyermek vagy ápolása, gondozása miatt kapott fizetés nélküli
szabadság első hat hónapjára járó szabadságot nem kapta meg, azt a felek megállapodása
alapján pénzben is meg lehet váltani a gyermek ápolása, illetve gondozása céljára kapott
fizetés nélküli szabadság megszűnését követően.

14. A Törvényjavaslat és a hatály Kit. közötti koherencia megteremtése érdekében szükséges.
15. A benyújtott törvényjavaslat értelmezését segítő módosítás.
16. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
17. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
18. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
19. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
20. A módosító indítvány 2. pontjához kapcsolódó módosítás.
21. A helyettes államtitkárok kinevezésének feltételeit módosítja.
22. A Törvényjavaslatban a §-ok megfelelő sorrendje érdekében szükséges módosítás.
23. A módosító indítvány 21. pontjához kapcsolódó módosítás.
24. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
25. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
26. A kormánytisztviselő képzésére, továbbképzésére vonatkozó szabályok megalkotására

irányuló felhatalmazó rendelkezés pontosítása.
27. Az 1. ponthoz kapcsolódó új felhatalmazó rendelkezés megállapítása.
28. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
29. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
30. A törvényjavaslat 68. §-a szerint a fővárosi és megyei kormányhivatalok álláshelyeinek

átsorolása a kormányzati szolgálati jogviszony fennállását és folyamatosságát nem érinti.
Ezt szükséges kiegészíteni azzal a feltétellel, hogy csak akkor nem érinti, ha a
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tisztségviselő megfelel a kinevezés általános feltételeinek. Ha viszont a kormányzati
ügykezelő az álláshely besorolási kategória változásával nem felel meg a kinevezés
általános feltételeinek, a jogviszonya jogviszonyváltással munkaviszonnyá alakul át.

31. A fővárosi és megyei kormányhivatalok foglalkoztatottjai illetményének a Kit. általános
szabályai alapján történő megállapításával kapcsolatosan előírja a törvényjavaslat a
teljesítményértékelés előzetes elvégzését. Javasoljuk elhagyni ezt a rendelkezést a
Törvényjavaslatból a jogalkalmazás egyszerűsítése érdekében.

32. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
33. A módosítás az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével

összefüggő módosításáról szóló T/8016. számú törvényjavaslattal való összhang
megteremtése érdekébe szükséges, ami a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
törvény (Bjt.) és az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló törvény
(Iasz.) módosításával megteremti annak lehetőségét, hogy a közigazgatási ügyekben
eljáró bíró, valamint a bírósági titkár a Kit./Küt. hatálya alá tartozó szervhez is beosztható
legyen. A beosztott bíró és bírósági titkár jogállására vonatkozó szabályozás - az
igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumba beosztott bíróhoz és bírósági
titkárhoz hasonlóan - kettős, a Bjt.-ben és az Iasz.-ban nem szabályozott kérdésekben a
munkáltató szerv foglalkoztatottjaira irányadó jogállási szabályok - a Kit. szabályai -
alkalmazandóak.

34. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
35. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
36. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
37. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
38. Felhatalmazó rendelkezés módosítása szükséges a módosító indítvány 8. pontjához

kapcsolódóan.
39. A Törvényjavaslat és a hatály Kit. közötti koherencia megteremtése érdekében szükséges.
40. A rendelkezés elhagyása szükséges a 16. ponttal összefüggésben.
41. A törvényjavaslatnak a kormányhivatalokra vonatkozó részéhez kapcsoló pontosítás.
42. A fővárosi és megyei kormányhivatalok között kirendelése szabályainak pontosítása a

Törvényjavaslatnak a kormányhivatalokra vonatkozó részeként.
43. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
44. Adatkezelési szabályok miatt szükséges módosítás.
45. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
46. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
47. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
48. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
49. A módosítás elhagyása szükséges, mivel egy másik törvényjavaslat 1s tartalmazza

ugyanezt a módosítást.
50. A biztosítottak körének kiegészítése a külszolgálatról szóló törvény módosításával

kapcsolatban.
51. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
52. A módosítás elhagyása szükséges, mivel egy másik törvényjavaslat is tartalmazza

ugyanezt a módosítást.
53. Az államtitkári illetményre vonatkozó szabályok pontosítását tartalmazza a Ksztv.

hatályos szabályával összhangban.
54. Mivel a Ksztv. nem tartalmaz rendelkezéseket a szakmai felsővezető illetményére,

szükséges elhagyni a módosítást.
55. Technikai módosítás. Továbbá a javaslat elhagyja azt a rendelkezést, hogy a köztársasági

elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény 11. §-ában foglaltak
a köztársasági elnök gyermeke vonatkozásában is alkalmazhatóak.
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56. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
57. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
58. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
59. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
60. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
61. Szövegpontosító rendelkezés.
62. Az eljárások szabályok pontosítása.
63. Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalát vezető főtitkár és annak helyettese illetményét

állapítja meg a módosítás.
64. Az eljárások szabályok pontosítása.
65. Főtitkár illetményének pontosítását tartalmazza.
66. Pontosítja a rendészeti igazgató munkáltatói jogait.
67. A Független Rendészeti Panasztestület megszűnésének időpontját pontosítja.
68. A NAIH elnökének illetményére vonatkozó szabályok módosítása.
69. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
70. A módosítás elhagyása szükséges, mivel egy másik törvényjavaslat 1s tartalmazza

ugyanezt a módosítást.
71. A módosítás elhagyása szükséges, mivel egy másik törvényjavaslat 1s tartalmazza

ugyanezt a módosítást.
72. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
73. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
74. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
75. A módosítás elhagyása szükséges, mivel egy másik törvényjavaslat is tartalmazza

ugyanezt a módosítást.
76. A Kttv. hatálya módosításának pontosítása szükséges, mivel az intézményfenntartásra

kijelölt szervek hatályon kívül helyezése nem indokolt a Kttv. 1. §-ából.
77. A módosítás elhagyása szükséges, mivel egy másik törvényjavaslat is tartalmazza

ugyanezt a módosítást.
78. A javaslat a honvéd tisztjelöltek és a honvéd altiszt-jelöltek ösztöndíjának emelésére

irányul a Hjt. 233. § (1) bekezdésében szereplő visszautaló szabállyal összhangban.
79. A honvéd tisztjelöltek ösztöndíjhoz kapcsolódó átmeneti szabályok pontosítását

tartalmazza.
80. Technikai módosítás.
81. Technikai módosítás.
82. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
83. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
84. A módosítás elhagyása szükséges, mivel egy másik törvényjavaslat is tartalmazza

ugyanezt a módosítást.
85. A Nemzeti Emlékezet Bizottság elnökének és tagjainak juttatásaira vonatkozó szabály

módosítása szükséges a Törvényjavaslat 207. §-ával összefüggésben.
86. A módosító indítvány 80. pontjához kapcsolódó, kodifikációs jellegű módosítás.
87. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
88. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
89. A módosítás elhagyása szükséges, mivel egy másik törvényjavaslat 1s tartalmazza

ugyanezt a módosítást.
90. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
91. A 87. ponttal összefüggő módosítás.
92. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
93. Szövegpontosítást tartalmaz.
94. Az ösztöndíjprogram bevezetéséhez kapcsolódó rendelkezések.
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95. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
96. Felhatalmazó rendelkezések.
97. Kodifikációs jellegű pontosítást tartalmaz.
98. A módosítás elhagyása szükséges, mivel egy másik törvényjavaslat 1s tartalmazza

ugyanezt a módosítást.
99. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
100. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
101. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
102. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
103. A hatályba léptető rendelkezést pontosítja a mellékletek tekintetében.
104. A sarkalatossági záradék pontosítását tartalmazza.
105. Technikai módosítást tartalmaz.
106. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
107. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
108. Nyelvhelyességi pontosítások.
109. Sarkalatos nyelvhelyességi pontosítások.

Budapest, 2019. december 5.

Tisztelette 1:

_--pla~ct<- {,_' L 
Hende Csaba

elnök

52


