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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 – az európai uniós költségvetési források felhasználásának
ellenőrzésével  összefüggő  egyes  törvények  módosításáról szóló  T/1261.  számú
törvényjavaslathoz az alábbi összegző módosító javaslatot terjeszti elő.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. §
Módosítás jellege: módosítás 

4. §

(1) A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 3. § (7) bekezdés c) és d) pontja
helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Szakmai felsővezető:)
„c) a kormányzati főhivatal és a központi hivatal vezetője és vezetőjének helyettese,
d) a kormányhivatal főigazgatója (a továbbiakban: főigazgató) és”

(2) A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 3. § (7) bekezdése a következő e)
ponttal egészül ki:

(Szakmai felsővezető:)
„e) a Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság vezetője.”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 5. §
Módosítás jellege: kiegészítés 



 
5. § 

A kormányzati  igazgatásról  szóló  2018.  évi  CXXV.  törvény  27.  §  (2)  bekezdése  helyébe  a
következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti helyettes államtitkár hatáskörébe – a Technikai Segítségnyújtás keret
felhasználásáért  felelős  Végrehajtás  Operatív  Program,  valamint  a  Belügyi  Alapok  2021–2027
(Belső Biztonsági Alap, Határigazgatási és Vízumpolitikai Eszköz és a Menekültügyi, Migrációs és
Integrációs Alap) programjai kivételével – az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos
irányító  hatósági,  valamint  a  Helyreállítási  és  Ellenállóképességi  Terv  megvalósításakor  a
Magyarország részére nyújtott források felhasználásával kapcsolatos feladatokon kívül más szakmai
feladat nem utalható.”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § - 2018. évi CXXV. törvény 29/B. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

5. §

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény a következő 29/B. §-sal egészül ki:

„29/B. § [A Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság]

(1)  Az  európai  uniós  források  felhasználásáért  felelős  miniszter  munkaszervezetében  (a
továbbiakban e § alkalmazásában: minisztérium)  – a 28. § (1) bekezdésében meghatározottaktól
eltérő szervezeti  egységként  –  Belső Ellenőrzési  és  Integritási  Igazgatóság (a továbbiakban e §
alkalmazásában: Igazgatóság) működik.”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § - 2018. évi CXXV. törvény 29/B. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

5. §

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény a következő 29/B. §-sal egészül ki:

„(3)  Az  [Igazgatóság vezetője  az]Igazgatóságot  igazgató  (a  továbbiakban e  §  alkalmazásában:
igazgató)  vezeti.  Az  igazgató  az  európai  uniós  források  felhasználásának  ellenőrzésével
kapcsolatosan  jogszabályokban  meghatározott  feladatokat  látja  el  az  Igazgatóság
közreműködésével.”

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § - 2018. évi CXXV. törvény 29/B. § (5) és (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

5. §
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A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény a következő 29/B. §-sal egészül ki:

„(5)  Az  igazgató  tevékenységét  a  szervezeti  és  működési  szabályzat  szerint  az  európai  uniós
források felhasználásáért felelős miniszter, [illetve ]a minisztérium államtitkára vagy közigazgatási
államtitkára irányítja. Az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos feladatok tekintetében
az igazgató nem utasítható.

(6)  Az  Igazgatóság  szervezetében  foglalkoztatott  kormánytisztviselők  és  munkavállalók
kiválasztása az Integritás Hatóság által jóváhagyott objektív szempontrendszer alapján, pályázati
eljárás  keretében  történik. Az  Integritás  Hatóság  ellenőrizheti  az  Igazgatóság
kormánytisztviselőinek és munkavállalóinak kiválasztását  és a pályázati  eljárás szabálytalansága
esetén új eljárás lefolytatását kezdeményezheti az igazgatónál.”

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § - 2018. évi CXXV. törvény 29/B. § új (9) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés 

5. §

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény a következő 29/B. §-sal egészül ki:

„(9) Az Igazgatóság működését és eljárásait az igazgató által kiadott és az európai uniós források
felhasználásáért  felelős  miniszter  által  jóváhagyott  ügyrend  szabályozza.  Az  Integritás  Hatóság
ellenőrizheti az ügyrend végrehajtását.”

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § - 2018. évi CXXV. törvény 240/A. § (4) bekezdés a) és 
b) pont
Módosítás jellege: módosítás 

6. §

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény a következő 240/A. §-sal egészül ki:

„(4) Az igazgató jogviszonya a (2) bekezdés szerinti időtartam alatt felmentéssel nem szüntethető
meg, kivéve, ha

a)  az  igazgató  egészségügyi  okból  legalább  90  egybefüggő  napon  keresztül  feladatai
ellátására alkalmatlan,
b) az igazgató nem felel meg a kinevezési feltételeknek, vagy”

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás 

7. §

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény  [KILENCEDIK]Kilencedik Része a
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következő 279/A. §-sal egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. §
Módosítás jellege: módosítás 

8. §

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény a következő [301]292. §-sal egészül ki:

„292. § [Átmeneti rendelkezés az európai uniós költségvetési források felhasználásának
ellenőrzésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2022. évi … törvényhez]

(1)  Az  európai  uniós  források  felhasználásáért  felelős  miniszter  az  európai  uniós  költségvetési
források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2022. évi
...  törvény  hatálybalépésének  napjától  köteles  gondoskodni  a  Belső  Ellenőrzési  és  Integritási
Igazgatóság működéséről.

(2)  A Belső  Ellenőrzési  és  Integritási  Igazgatóság  vezetését  2022.  december  31-ig  megbízott
igazgató  látja  el.  A megbízott  igazgatóra  a  29/B.  §-t  és  a  240/A.  §-t  alkalmazni  kell  azzal  az
eltéréssel, hogy

a) a megbízott igazgató megbízás alapján látja el feladat- és hatáskörét,
b)  a  megbízott  igazgató  megbízásához  és  a  megbízásának  visszavonásához  nem  kell  az
Integritás Hatóság elnökének véleményét kikérni,
c) a megbízott igazgató esetében a 240/A. § (4) és (5) bekezdése alkalmazásában felmentés
alatt a megbízás visszavonását kell érteni.

(3) A 29/B. § (6) bekezdése szerinti szempontoknak az Integritás Hatóság általi jóváhagyását követő
60.  napig  kormányzati  érdekből  történő  kirendelés  útján,  illetve  az  európai  uniós  források
felhasználásáért  felelős  miniszter  munkaszervezetében  más  feladatkörben  vagy  munkakörben
foglalkoztatott kormánytisztviselő vagy munkavállaló igénybevételével is megszervezhető a Belső
Ellenőrzési  és  Integritási  Igazgatóság  feladatainak  ellátása.  A  kormányzati  érdekből  történő
kirendelésről – a 100. §-ban foglaltaktól eltérően – a Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság
megbízott  igazgatójának javaslatára  az  európai  uniós  források felhasználásáért  felelős  miniszter
dönt.”

[„301. § [Átmeneti rendelkezés az európai uniós költségvetési források felhasználásának
ellenőrzésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2022. évi … törvényhez]

(1) Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter az európai uniós költségvetési
források  felhasználásának  ellenőrzésével  összefüggő  egyes  törvények  módosításáról  szóló
2022. évi ... törvény hatálybalépésének napjától köteles gondoskodni a Belső Ellenőrzési és
Integritási Igazgatóság működéséről.

(2) A Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság vezetését 2022. december 31-ig megbízott
igazgató látja el. A megbízott igazgatóra a 29/B. §-t és a 240/A. §-t alkalmazni kell azzal az
eltéréssel, hogy

a) a megbízott igazgató megbízás alapján látja el feladat- és hatáskörét,
b) a megbízott igazgató megbízásához és a megbízásának visszavonásához nem kell az
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Integritás Hatóság elnökének véleményét kikérni,
c) a  megbízott  igazgató  esetében  a  240/A.  §  (4)  és  (5)  bekezdése  alkalmazásában
felmentés alatt a megbízás visszavonását kell érteni.

(3) A 29/B. § (6) bekezdése szerinti szempontoknak az Integritás Hatóság általi jóváhagyását
követő 60. napig kormányzati érdekből történő kirendelés útján, illetve a 29/B. § (1) bekezdése
szerinti  minisztériumban  más  feladatkörben  vagy  munkakörben  foglalkoztatott
kormánytisztviselő vagy munkavállaló igénybevételével is megszervezhető a Belső Ellenőrzési
és Integritási Igazgatóság feladatainak ellátása. A kormányzati érdekből történő kirendelésről
– a 100. §-ban foglaltaktól eltérően – a Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság megbízott
igazgatójának javaslatára az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter dönt.”]

Indokolás 

1. Jogtechnikai szövegpontosítás a pontok közötti megfelelő logikai kapcsolat egyértelműsítésére.
2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 1. § 7. pontja szerint európai uniós forrás az
Európai Unió költségvetéséből, az Európai Gazdasági Térség Európai Unión kívüli tagállamának
költségvetéséből, valamint a Svájci Hozzájárulás programból származó forrás. Az RRF nem része
az  EU  2021-2027-es  időszakra  vonatkozó  többéves  pénzügyi  keretének,  hanem  a  helyreállítás
ösztönzésére irányuló ideiglenes pénzügyi eszköz. Ezért az Irányító Hatóságok bevonása az RRF
végrehajtásba szükségessé teszi a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 27. §
(2) bekezdés kiegészítését azzal, hogy az irányító hatósági feladatokat ellátó helyettes államtitkárok
hatáskörébe utalható a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv végrehajtással kapcsolatos szakmai
feladat is.
3. A Javaslat  és  a  kormányzati  igazgatásról  szóló  törvény  közötti  koherenciát  teremti  meg  a
minisztériumon belüli szervezeti egységek vonatkozásában.
4. Jogtechnikai pontosítás.
5. Jogtechnikai pontosítás.
6. Az Igazgatóság működésére vonatkozó szabály egyértelműsítése.
7. Jogtechnikai pontosítás.
8. Jogtechnikai pontosítás.
9. Jogtechnikai pontosítás.
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