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JOGSZABÁLYOK

2007. évi LXXXIII. törvény
a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.

törvény módosításáról

1. § A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény (a továbbiakban: Ktv.) 1. §-ának (1) és (2) bekez-
dése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

�(1) E törvény hatálya a Miniszterelnöki Hivatal, a mi-
nisztériumok, a kormányhivatalok, a központi hivatalok (a
továbbiakban: központi államigazgatási szerv) és területi,
helyi szerve, a közigazgatási hivatal, a Nemzeti Nyomozó
Iroda (a továbbiakban együtt: államigazgatási szerv), va-
lamint a helyi önkormányzat képviselõ-testületének hivata-
la és hatósági igazgatási társulása, közterület-felügyelete, a
körjegyzõség (a továbbiakban: képviselõ-testület hivatala)
köztisztviselõinek és ügykezelõinek közszolgálati jogvi-
szonyára terjed ki.

(2) Törvény eltérõ rendelkezése hiányában a köztársasági
elnök hivatala, az Országgyûlés hivatala, az Alkotmánybíró-
ság hivatala, az országgyûlési biztos hivatala, az Állami
Számvevõszék, a Közbeszerzések Tanácsa, a Nemzeti Föld-
alap kezeléséért felelõs szerv, az Országos Rádió és Televí-
zió Testület Irodája, a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar
Tudományos Akadémia Titkársága és a Nemzeti Hírközlési
Hatóság köztisztviselõi közszolgálati jogviszonyára is e tör-
vény rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy a köztársa-
sági elnök hivatala, az Országgyûlés hivatala, az Alkot-
mánybíróság hivatala, az országgyûlési biztos hivatala és az
Állami Számvevõszék esetében a próbaidõre, a pályázatra, a
versenyvizsgára és a tartalékállományra vonatkozó rendelke-
zéseket e szervek szervezeti és mûködési szabályzatában
(ügyrendjében) meghatározott munkakörök esetében, az ott
meghatározott eljárási rend szerint kell alkalmazni.�

2. § A Ktv. 1. §-a a következõ új (4) bekezdéssel egészül
ki és ezzel egyidejûleg az eredeti (4)�(8) bekezdés számo-
zása (5)�(9) bekezdésre változik:

�(4) A 10. §, a 10/A�10/C. § hatálya kiterjed azon ma-
gyar állampolgárokra is, akik pályázati eljárásban, közigaz-
gatási versenyvizsgán vesznek részt, illetve felvételüket
kérik a toborzási adatbázisba.�

3. § A Ktv. 1. §-ának (7) bekezdése a következõ e)�g)
ponttal egészül ki:

[E törvény alkalmazásában]
�e) a közigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetõje

alatt � törvény eltérõ rendelkezése hiányában � minisztéri-
umok esetében a minisztert kell érteni,

f) munkakör-térkép a munkakörre legmegfelelõbb jelölt
kiválasztásához szükséges összefoglaló leírás, amely tar-
talmazza a munkakör valamennyi általános adatát (így
különösen a betöltendõ munkakört, közigazgatási szerv
megnevezését, illetményt, munkakör betöltésének várható
helyét és idejét), az ellátandó feladatokat, valamint a mun-
kakör betöltõjével szemben a munkáltató által meghatáro-
zott követelményeket (így különösen a képzettséget, vég-
zettséget, szakmai tapasztalatot, kompetenciákat),

g) kompetencia-vizsgálat a pályázóval szemben a külön-
bözõ munkakörökre elõírt követelmények és a pályázó
tényleges készségeinek és képességeinek összevetése,
munkaalkalmasságának felmérése, amely során személyes
interjú, alkalmassági teszt, értékelõ központ alkalmazható.�

4. § A Ktv. 3. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni]
�b) a 10. §, a 10/A�10/C. §, a 16/A. §, a 20/A. §, a 23�

30/B. §, a 32�36. §, a 40/C. § és a 49/N. § (3) bekezdés �
ide nem értve a vezetõ megbízással rendelkezõ politikai
fõtanácsadót, politikai tanácsadót � kivételével a politikai
fõtanácsadói, politikai tanácsadói munkakörbe kinevezett
köztisztviselõre.�

5. § (1) A Ktv. 7. § (1) bekezdésének elsõ mondata he-
lyébe a következõ mondat lép:

�Közszolgálati jogviszony büntetlen elõéletû, cselekvõ-
képes, � a 10. § (4)�(7) bekezdésében, a 10/A. § (7) bekez-
désében foglaltak, valamint ügykezelõi feladatkör kivételé-
vel � közigazgatási versenyvizsgával, és legalább középis-
kolai végzettséggel, ügykezelõi feladatkörre legalább kö-
zépszintû szakképesítéssel rendelkezõ magyar állampolgár-
ral létesíthetõ és tartható fenn.�

(2) A Ktv. 7. §-ának (8) bekezdése a következõ c) pont-
tal egészül ki:

[Az (1) bekezdéstõl eltérõen ügykezelõi feladatkörre köz-
szolgálati jogviszony a jogszabály által meghatározott
fontos és bizalmas ügykezelõi munkaköröket, valamint a
68. § (3) bekezdésében meghatározott vezetõi megbízás
esetét kivéve]

�c) az Európai Szociális Kartáról szóló megállapodásban
résztvevõ államok állampolgáraival�

6. § (1) A Ktv. 8. § (1) bekezdésének a) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[Jegyzõvé, körjegyzõvé, megyei jogú város kerületi hiva-
talvezetõjévé, aljegyzõvé (a továbbiakban együtt: jegyzõ)
az nevezhetõ ki, aki]

�a) igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi
doktori képesítéssel vagy okleveles közigazgatási mene-
dzser szakképesítéssel, és � a (4) bekezdésben meghatáro-
zott esetet kivéve � jogi vagy közigazgatási szakvizsgával,
vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság (a továb-
biakban: OKV) elnöksége által a teljes körûen közigazga-
tási jellegûnek minõsített tudományos fokozat alapján adott
mentesítéssel rendelkezik, és�

(2) A Ktv. 8. § (2) bekezdésének a) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[A községi önkormányzati képviselõ-testület a körjegyzõ
és az ötezernél több lakosú község jegyzõje kivételével]

�a) felmentést adhat az (1) bekezdés a) pontjában foglalt
igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi doktori
képesítés vagy az okleveles közigazgatási menedzser szak-
képesítés alól annak a személynek, aki az elõírt képesítés
megszerzésére irányuló tanulmányait a kinevezéstõl számí-
tott két éven belül befejezi. A felmentés idõtartamának
eredménytelen eltelte esetén a jegyzõ közszolgálati jogvi-
szonya megszûnik. A képesítés alóli felmentés esetén a (4)
bekezdésben meghatározott határidõt a képesítés megszer-
zésétõl kell számítani,�

(3) A Ktv. 8. § (3) bekezdésének a) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[Fõjegyzõvé � valamint a fõjegyzõ helyettesítésére al-
jegyzõként � az nevezhetõ ki, aki]

�a) állam- és jogtudományi doktori vagy okleveles köz-
gazdász képesítéssel vagy okleveles közigazgatási mene-
dzser szakképesítéssel és � a (4) bekezdésben meghatáro-
zott esetet kivéve � jogi vagy közigazgatási szakvizsgával,
vagy az OKV elnöksége által a teljes körûen közigazgatási
jellegûnek minõsített tudományos fokozat alapján adott
mentesítéssel rendelkezik, és�
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7. § A Ktv. 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
�10. § (1) Közigazgatási szervnél (a továbbiakban: pá-

lyázatot kiíró szerv) köztisztviselõi kinevezés, vezetõi
megbízás, kinevezés csak pályázat útján adható. Pályázati
eljárás lefolytatása nélkül is adható vezetõi kinevezés,
vezetõi megbízás a közigazgatási szervnél legalább egy éve
alkalmazásban álló köztisztviselõnek. A pályázatot kiíró
szerv által meghirdetett pályázatban megjelölt benyújtási
határidõt a pályázatot kiíró szerv által történõ közzétételtõl
kell számítani. A pályázat benyújtására meghatározott idõ a
pályázati felhívásnak a pályázatot kiíró szerv által történõ
közzétételétõl számított 10 napnál nem lehet rövidebb.

(2) A pályázatot kiíró szerv a pályázati kiírás meghirde-
tésével egyidejûleg a pályázati kiírást elektronikus úton
megküldi a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat
ellátó szerv (a továbbiakban: szolgáltató központ) részére,
amely azt elektronikusan közzéteszi az egységes hozzáférés
biztosítása érdekében.

(3) A pályázatra vonatkozó rendelkezések nem alkal-
mazhatóak a miniszterelnöki kabinet, titkárság, a miniszteri
kabinet, titkárság, az államtitkári, szakállamtitkári titkárság
vezetõje, az e törvény szerinti egy évet meg nem haladó
határozott idejû jogviszony, a közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25. § (2) bekezdés b)
pont, 25/A. §, a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi
XXII. törvény 86/B. § esetében.

(4) Nem kell pályázati eljárást lefolytatni, ha a köztiszt-
viselõi kinevezés a tartós külszolgálatra történõ kihelyezés-
re tekintettel történik és annak idõtartamára jön létre. Ez
esetben a kinevezésre kerülõ személy a közigazgatási ver-
senyvizsga alól is mentesül.

(5) Nem kell pályázatot kiírni abban az esetben, ha kato-
nai szolgálati jogviszonyban álló jogviszonya úgy szûnik
meg áthelyezéssel, hogy a közigazgatási szerven belül
közszolgálati jogviszonyba kerül. Ez esetben a kinevezésre
kerülõ személy a közigazgatási versenyvizsga alól is men-
tesül, és próbaidõ sem köthetõ ki.

(6) Nem kell pályázatot kiírni abban az esetben, ha hiva-
tásos szolgálati viszonyban álló jogviszonya úgy szûnik
meg áthelyezéssel, hogy a közigazgatási szerven belül
közszolgálati jogviszonyba kerül. Ez esetben a kinevezésre
kerülõ személy a közigazgatási versenyvizsga alól is men-
tesül, és próbaidõ sem köthetõ ki.

(7) Az állami vezetõi szolgálati jogviszonyának vagy ál-
lami vezetõi jogviszonyának létesítését közvetlenül megelõ-
zõen közszolgálati jogviszonnyal rendelkezõ államtitkárnak,
a szakállamtitkárnak az állami vezetõi szolgálati jogviszonya
megszûnését követõ 2 éven belül pályázati eljárás lefolytatá-
sa és közigazgatási versenyvizsga nélkül is adható köztisztvi-
selõi kinevezés, vezetõi megbízás, kinevezés, feltéve, hogy
legalább 3 év közigazgatási gyakorlattal rendelkezik.

(8) Pályázat kiírására akkor kerülhet sor, ha a köztisztvi-
selõi hely � az (1) bekezdésben meghatározott vezetõi
kinevezést, vezetõi megbízást kivéve � tartalékállományban
lévõ köztisztviselõvel nem tölthetõ be.

(9) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:
a) a közigazgatási szerv megnevezését,
b) a betöltendõ munkakör, vezetõi megbízás vagy kine-

vezés esetén a vezetett szervezeti egység megnevezését,
c) az ellátandó feladatok ismertetését,
d) a munkakör betöltéséhez, illetve a pályázat elnyerésé-

hez jogszabályban elõírt és egyéb szükséges valamennyi
feltételt,

e) az illetményre és az egyéb juttatásra vonatkozó tájé-
koztatást,

f) a pályázat benyújtásának feltételeit, határidejét, vala-
mint elbírálásának határidejét,

g) a pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjá-
ra vonatkozó általános tájékoztatást,

h) az állás betöltésének idõpontját,
i) a pályázathoz csatolandó iratok felsorolását.
(10) A pályázat betöltött állásra is kiírható, feltéve, hogy

legkésõbb a pályázat elbírálásának napjától az állás betölt-
hetõ és az állást betöltõ köztisztviselõt a kiírást megelõzõen
legalább 8 nappal korábban a pályázat kiírásáról írásban
tájékoztatják.

(11) A pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályá-
zó rendelkezzen a pályázat benyújtásának idõpontjában e
törvény szerinti, eredményes közigazgatási versenyvizsgá-
val.

(12) A kinevezési jogkör gyakorlója a benyújtásra elõírt
határidõt követõ 30 napon belül, testület esetében a követ-
kezõ ülésen dönt a pályázatokról és a köztisztviselõ kine-
vezésérõl, vagy eredménytelennek nyilvánítja a pályázatot.
Kinevezést és vezetõi megbízást adni csak annak a köz-
tisztviselõnek lehet, aki a pályázati eljárásban részt vett és
érvényes pályázattal rendelkezik.

(13) A pályázatok értékelésére a kinevezési jogkör gya-
korlójának döntése alapján legalább háromtagú elõkészítõ
bizottság (a továbbiakban: bizottság) hozható létre. Bizott-
ság létrehozása esetén az elõkészítésbe a közigazgatási
szervnél mûködõ munkavállalói érdek-képviseleti szerv
képviselõjét is be lehet vonni.

(14) A pályázót tájékoztatni kell a pályázati eljárás me-
netérõl, valamint az általa elért eredményrõl.

(15) A képviselõ-testület legkésõbb a jegyzõ, fõjegyzõ
közszolgálati jogviszonyának megszûnését követõ harminc
napon belül írja ki a pályázatot a jegyzõi, fõjegyzõi állás
betöltésére. A pályázati eljárás eredménytelensége esetén
harminc napon belül újabb pályázatot kell kiírni.

(16) A szolgáltató központ toborzási adatbázist mûködtet
a kiválasztás, a lehetséges pályázók tájékoztatásának elõ-
segítésére. A toborzási adatbázisba az a magyar állampol-
gár, valamint a 7. § (8) bekezdésében meghatározott állam-
polgársággal rendelkezõ személy kérheti felvételét, aki
büntetlen elõéletû, cselekvõképes és legalább középiskolai
végzettséggel rendelkezik. A 7. számú melléklet határozza
meg azokat az adatokat, amelyeket a toborzási adatbázisba
felvételét kérõnek kötelezõen kell, illetve választhatóan
lehet megadnia.

(17) A közigazgatási szerv vezetõje a betöltetlen állás-
hely betöltése céljából a toborzási adatbázisban nyilvántar-
tott személyek egyéni azonosításra alkalmatlan módon
nyilvántartott adataihoz közvetlenül hozzáférhet. A köz-
igazgatási szerv vezetõje az így kiválasztott személy adat-
bázisban nyilvántartott adatait a szolgáltató központtól
megkérheti.

(18) A miniszter az általa irányított vagy felügyelt álla-
migazgatási szerv(ek) tekintetében rendeletében meghatá-
rozhatja azokat a munkaköröket � vezetõi kinevezés, meg-
bízás kivételével �, amelyek betöltéséhez nem kell pályá-
zati eljárást lefolytatni, feltéve, hogy törvény vagy kor-
mányrendelet eltérõen nem rendelkezik. Helyi önkormány-
zat rendeletében határozhatja meg azokat a munkakör(öke)t
� vezetõi beosztás kivételével �, amely(ek) pályázati eljárás
lefolytatása nélkül is betölthetõk, feltéve, hogy törvény
vagy kormányrendelet eltérõen nem rendelkezik. A pályá-
zati eljárás lefolytatása nélkül kinevezést kapott köztisztvi-
selõnek próbaideje alatt kell közigazgatási versenyvizsgát
tennie. Sikertelen vizsga esetén a közszolgálati jogviszonya
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megszûnik. Az adott szervnél a pályázati eljárás lefolytatá-
sa nélkül kinevezett köztisztviselõk száma tárgyévben nem
haladhatja meg a hivatali szervezetnél foglalkoztatott köz-
tisztviselõk létszámának 3%-át (minimum 1 fõ). A hivatali
szervezet vezetõje � helyi önkormányzatnál a jegyzõ � a
pályázati eljárás lefolytatása nélkül adott köztisztviselõi
kinevezésrõl tájékoztatja a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ
minisztert.�

8. § A Ktv. a következõ 10/A. §-sal egészül ki:
�10/A. § (1) A minisztériumnál, a Miniszterelnöki Hiva-

talnál és kormányhivatalnál köztisztviselõi kinevezés, veze-
tõi megbízás, kinevezés, központi hivatalnál vezetõi kine-
vezés, megbízás, központi államigazgatási szerv területi
szervénél vezetõi kinevezés, vezetõi megbízás, annak helyi
szerve vezetésére vezetõi kinevezés, vezetõi megbízás,
közigazgatási hivatalnál vezetõi kinevezés, vezetõi megbí-
zás (a továbbiakban együtt: köztisztviselõi hely) csak a
szolgáltató központ által történõ pályáztatás útján adható.

(2) A pályázati eljárás során kompetenciavizsgálatot kell
végezni. A pályáztatás és a kompetenciavizsgálat lebonyolí-
tását a munkáltató nevében � a Kormány által meghatáro-
zott rendben � a szolgáltató központ végzi.

(3) A pályázati felhívást az (1) bekezdésben meghatáro-
zott államigazgatási szerv (a továbbiakban: pályázati kiírást
kezdeményezõ szerv) által meghatározott munkakör-térkép
alapján, a pályázati kiírást kezdeményezõ szerv, illetve a
kinevezési jogkör gyakorlójának nevében a szolgáltató
központ írja ki.

(4) A pályázati felhívás közzétételérõl � a pályázati ki-
írást kezdeményezõ szerv egyidejû tájékoztatása mellett � a
szolgáltató központ gondoskodik. A pályázat benyújtására
meghatározott idõ a pályázati felhívásnak a szolgáltató
központ által történõ közzétételétõl számított 10 napnál
nem lehet rövidebb. A pályázati kiírást kezdeményezõ
szerv a szolgáltató központ által közzétett pályázati felhí-
vást egyéb módon is közzéteheti.

(5) A szolgáltató központ által lefolytatott pályáztatási
eljárást követõen a pályázati kiírást kezdeményezõ szerv
tájékoztatja az érvényesen pályázót a kiválasztás további
menetérõl. A pályázati kiírást kezdeményezõ szerv kivá-
lasztási eljárásában a végleges döntéshez egyéb kiválasztási
módszert, illetve eljárást alkalmazhat, akkor, ha az a köz-
szolgálati jogviszony létesítése és a vezetõi megbízás adása
szempontjából lényeges tájékoztatást nyújthat, és ha ezt a
pályázati felhívás tartalmazta.

(6) A kinevezési jogkör gyakorlója a szolgáltató központ
által megküldött érvényes pályázatok megérkezését követõ
10 munkanapon belül dönt az eredményes pályázatról és a
köztisztviselõ kinevezésérõl. Kinevezést és vezetõi megbí-
zást adni � a 10. § (12) bekezdésében foglalt feltételeket is
ideértve � csak annak a köztisztviselõnek lehet, akit a szol-
gáltató központ is alkalmasnak talált a munkakör betöltésé-
re és pályázatát megküldte a munkáltatónak. A kinevezési
jogkör gyakorlója végsõ döntésérõl tájékoztatja a szolgálta-
tó központot. Ha a szolgáltató központ által megküldött
érvényes pályázatok közül � figyelemmel az általa lefolyta-
tott kiválasztási eljárásra � egyiket sem minõsítette ered-
ményesnek, döntését a szolgáltató központ felé indokolni
köteles.

(7) Az e törvényben meghatározott pályázati eljárás alól
indokolt esetben � a Kormány rendeletében meghatározott
kiválasztási eljárás lefolytatása érdekében � a központi
közszolgálati hatóság vezetõje mentesítést adhat. A men-
tesítéssel egyidejûleg a jelölt számára halasztás adható a
közigazgatási versenyvizsga letételére is, az így kinevezést

kapott köztisztviselõnek próbaideje alatt kell közigazgatási
versenyvizsgát tennie.

(8) Ha az (1)�(7) bekezdés eltérõen nem rendelkezik,
akkor a pályáztatásra a 10. §-ban foglaltakat megfelelõen
alkalmazni kell.�

9. § A Ktv. a következõ 10/B. §-sal egészül ki:
�10/B. § (1) A szolgáltató központ nyilvántartja és kezeli

a versenyvizsgával, a 10/A. §-ban meghatározott pályázati
eljárással (a továbbiakban: pályázati eljárás) és a kompe-
tencia vizsgálattal, a tartalékállománnyal, a toborzási adat-
bázissal kapcsolatos adatokat. A pályázati eljárás lefolyta-
tását követõen � függetlenül annak eredményességétõl � a
szolgáltató központ a pályázati eljárásokkal kapcsolatos
adatokat egyéni azonosításra alkalmatlan módon statisztikai
adatgyûjtés céljából tárolhatja. A pályázati eljárással kap-
csolatos adatokat a szolgáltató központ a pályázati eljárás
lezárását követõen törli a nyilvántartásából, kivéve, ha a
pályázó adatai további kezeléséhez hozzájárul, abból a
célból, hogy a késõbbi pályázati lehetõségekrõl tájékozta-
tást kapjon, valamint bekerüljön a toborzási adatbázisba. A
szolgáltató központ a versenyvizsgára vonatkozó adatokat,
annak érvényessége lejártát követõen törli a nyilvántartásá-
ból.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatnyilvántartás
és -kezelés a pályázó

a) természetes személyazonosító adataira,
b) önéletrajzára, motivációs levelére,
c) versenyvizsga eredményére és érvényességi idejére,
d) a pályázati eljáráshoz és a kiválasztáshoz kapcsolódó

egyéb adataira,
e) a pályázati eljárás során használt kiválasztási módsze-

rek eredményeire,
f) kompetencia-vizsgálat eredményére,
g) a 7. számú mellékletben meghatározott adatokra
terjed ki.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott adatnyilvántartás

és -kezelés a versenyvizsgázó
a) természetes személyazonosító adataira,
b) versenyvizsga eredményére és érvényességi idejére,
c) a 7. számú mellékletben meghatározott adatokra
terjed ki.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott adatnyilvántartás

és -kezelés a köztisztviselõ
a) természetes személyazonosító adataira,
b) önéletrajzára, motivációs levelére,
c) versenyvizsga eredményére és érvényességi idejére,
d) a pályázati eljáráshoz és a kiválasztáshoz kapcsolódó

egyéb adataira,
e) a pályázati eljárás során használt kiválasztási módsze-

rek eredményeire,
f) az 5. számú mellékletben meghatározott adatokra,
g) kompetencia-vizsgálat eredményére,
h) a 7. számú mellékletben meghatározott adatokra terjed

ki.
(5) A szolgáltató központ által vezetett nyilvántartás

célja a kiválasztási eljárás segítése. A szolgáltató központ
nyilvántartásában szereplõ személyes adatok védelméért, az
adatkezelés jogszerûségéért, az adatszolgáltatásért a szol-
gáltató központ vezetõje felelõs.

(6) Adatvédelmi szabályzatban kell meghatározni az
iratok, az adatok kezelésének adatvédelmi, adatbiztonsági
szabályait, így különösen a pályázó, a versenyvizsgázó, a
köztisztviselõ saját adataival történõ rendelkezési joga
biztosításának, a harmadik személy részére történõ adatto-
vábbításnak, a betekintési jog gyakorlásának, valamint az
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adatkezelésben részt vevõ köztisztviselõ felelõsségének és
az adatokhoz történõ hozzáférése terjedelmének szabályait.
Az adatvédelmi szabályzatot a központi közszolgálati ható-
ság vezetõje hagyja jóvá.

(7) A szolgáltató központ által vezetett nyilvántartásból �
jogszabályban meghatározott módon � az (5) bekezdésben
meghatározott célra a pályázatot kiíró közigazgatási szerv
számára személyazonosításra alkalmas módon, statisztikai
célra csak személyazonosításra alkalmatlan módon szolgál-
tatható adat.

(8) A szolgáltató központ által vezetett nyilvántartásba �
eljárásában indokolt mértékig � jogosult betekinteni, illetve a
szolgáltató központ hozzájárulásával abból adatokat átvenni:

a) a szolgáltató központ vezetõje,
b) meghatározott körben a szolgáltató központ vezetõje

által feljogosított, szolgáltató központnál alkalmazásban
álló személy,

c) a szolgáltató központ felügyeletét ellátó Miniszterel-
nöki Hivatalt vezetõ miniszter és az általa meghatározott
körben, az általa feljogosított köztisztviselõ,

d) saját adatai tekintetében az adatbázisban szereplõ
személy,

e) a fegyelmi eljárást lefolytató testület vagy személy,
f) munkaügyi per kapcsán a bíróság,
g) feladatkörükben eljárva a nemzetbiztonsági szolgála-

tok, valamint a közszolgálati jogviszonnyal összefüggésben
indult büntetõeljárásban a nyomozó hatóság, az ügyész és a
bíróság,

h) az ügyészi törvényességi feladatkörében eljárva az
ügyész.

(9) Kormányrendeletben meghatározott módon a szolgál-
tató központ által vezetett nyilvántartásból � személy azo-
nosítására alkalmas adatokat nem tartalmazó � adatszolgál-
tatás végezhetõ. A pályázatot kiíró közigazgatási szerv
számára személy azonosítására alkalmas adatokat tartalma-
zó adatszolgáltatás végezhetõ.�

10. § A Ktv. a következõ 10/C. §-sal egészül ki:
�10/C. § (1) Köztisztviselõi kinevezést, vezetõi megbí-

zást, vezetõi kinevezést csak az kaphat, aki eredményes
közigazgatási versenyvizsgát (a továbbiakban: verseny-
vizsga) tett. Versenyvizsgát tehet az a magyar állampolgár,
aki büntetlen elõéletû, cselekvõképes és legalább középis-
kolai végzettséggel rendelkezik.

(2) A versenyvizsga költségét a vizsgázó viseli. A köz-
tisztviselõi kinevezést, vezetõi megbízást, illetve kinevezést
kapott vizsgázó versenyvizsga díját � ide nem értve a meg-
ismételt versenyvizsga díját � a munkáltató megtéríti.

(3) A teljesített versenyvizsga annak letételétõl számított
5 évig érvényes. Ha a vizsgázó a vizsga teljesítését követõ-
en köztisztviselõi kinevezést kapott, a versenyvizsga érvé-
nyessége a közszolgálati jogviszony fennállásáig, de leg-
alább 5 évig, illetve a közszolgálati jogviszony megszûné-
sét követõ 1 évig érvényes.

(4) A sikertelen és a teljesített versenyvizsga egyaránt
megismételhetõ.

(5) A Kormány a versenyvizsga alóli mentesítésre vo-
natkozó szabályokat rendeletben állapítja meg.�

11. § A Ktv. 11/B. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
�11/B. § (1) A kinevezésben a közszolgálati jogviszony

létesítésekor legalább három, de legfeljebb hat hónapig
terjedõ próbaidõt kell kikötni.

(2) A próbaidõ nem hosszabbítható meg. A próbaidõ tar-
tamát a pályakezdõnél a gyakornoki idõbe be kell számítani.

(3) A próbaidõ alatt a közszolgálati jogviszonyt bármelyik
fél indokolás nélkül azonnali hatállyal megszüntetheti.�

12. § (1) A Ktv. 17. §-a a következõ (4) bekezdéssel
egészül ki:

�(4) A közigazgatási szerv vezetõje a közigazgatási szerv
hivatali szervezetében történõ létszámcsökkentésrõl a köz-
igazgatási szervnél képviselettel rendelkezõ munkavállalói
érdek-képviseleti szerv véleményének kikérése után dönt-
het.�

(2) A Ktv. 17. §-a a következõ (11) bekezdéssel egészül
ki:

�(11) Az (1) bekezdés c) pontja alapján felmentéssel ak-
kor is megszüntethetõ a köztisztviselõ közszolgálati jogvi-
szonya, ha az átszervezés következtében a köztisztviselõ
munkaköre nem válik feleslegessé, de a köztisztviselõ nem
járul hozzá a kinevezésében szereplõ munkavégzés helyé-
nek módosításához. Ez esetben a munkáltatói jogkör gya-
korlójának a felmentés közlését követõ 30 napon belül a
köztisztviselõ számára, ha a hivatali szervezetben a köz-
tisztviselõ képzettségének és a besorolásának megfelelõ
másik betöltetlen munkakör van, akkor azt � feltéve, hogy a
köztisztviselõ írásban a felmentés közlését követõ 10 napon
belül kéri � fel kell ajánlania. Ha a köztisztviselõ az állás-
felajánlás iránti kérelmét nem terjeszti elõ határidõben,
akkor azt úgy kell tekintetni, mintha az állásfelajánlást nem
igényelné és a munkáltatói jogkör gyakorlója mentesül az
állásfelajánlási kötelezettség alól. Ha a köztisztviselõ a
felajánlott állást elfogadja, akkor a felmentését vissza kell
vonni és a kinevezését megfelelõen módosítani kell. Ha a
hivatali szervezetben nincs ilyen munkakör, vagy ha az
ilyen munkakörbe való áthelyezéshez a köztisztviselõ nem
járul hozzá, akkor a köztisztviselõ közszolgálati jogviszo-
nya a közölt felmentéssel megszûnik.�

13. § A Ktv. 18. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

�18. § (1) A felmentési idõ legalább két hónap, de a
nyolc hónapot nem haladhatja meg. Ettõl eltérõen, ha a
felmentés � az egészségügyi alkalmatlanság esetét kivéve �
a 17. § (2) bekezdésének b) pontján alapul, a felmentési idõ
egy hónap.

(2) A két hónapos felmentési idõ a közszolgálati jogvi-
szonyban töltött [72. § (1) bekezdés]

a) öt év után egy hónappal;
b) tíz év után két hónappal;
c) tizenöt év után három hónappal;
d) húsz év után négy hónappal;
e) huszonöt év után öt hónappal;
f) harminc év után hat hónappal
meghosszabbodik.
(3) Határozott idejû közszolgálati jogviszony megszünte-

tése esetén a felmentési idõ nem terjedhet túl azon az idõ-
ponton, amikor a közszolgálati jogviszony a kinevezés
értelmében felmentés nélkül is megszûnt volna.

(4) A köztisztviselõt a felmentés idõtartamának legalább
a felére a munkavégzési kötelezettség alól mentesíteni kell,
erre az idõtartamra átlagkeresetre jogosult. A 21. § (2) és
(3) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi sza-
bály nem alkalmazható a munkavégzési kötelezettség alól
mentesített köztisztviselõvel szemben.

(5) A köztisztviselõ a munkavégzési kötelezettség alóli
mentesítés idejére járó átlagkeresetre havonta egyenlõ
részletekben jogosult.�

14. § A Ktv. 20/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
�20/A. § (1) Ha a közigazgatási szervnél alkalmazott

köztisztviselõt közszolgálati jogviszonyából a 17. § (1)
bekezdésének a)�c), illetve (2) bekezdésének a) pontjában
meghatározott ok miatt mentik fel, a felmentési ideje felére
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tartalékállományba kell helyezni, abból a célból, hogy
számára másik közigazgatási szervnél képzettségének,
besorolásának megfelelõ köztisztviselõi állást ajánljanak
fel. A köztisztviselõ felmentési idejének fennmaradó idõtar-
tamára a tartalékállományba helyezés a köztisztviselõ hoz-
zájárulásával hosszabbítható meg. Ha a köztisztviselõ nem
járul hozzá, hogy a közszolgálati jogviszonya fennállásáig
tartalékállományba helyezzék, vagy kérésére a tartalékál-
lományból törlik, a reá irányadó végkielégítés felére jogo-
sult, errõl a tényrõl a szolgáltató központ értesíti 15 napon
belül a köztisztviselõt, valamint a közigazgatási szervet. A
közszolgálati jogviszony megszûnésével a tartalékállo-
mányba helyezés is megszûnik.

(2) A tartalékállományba helyezésrõl a közigazgatási
szerv hivatali szervezetének vezetõje intézkedik. Intézkedé-
sérõl � a Kormány rendeletében meghatározottak szerint �
haladéktalanul értesíti a szolgáltató központot.

(3) A szolgáltató központ a tartalékállományba helyezett
köztisztviselõnél � annak kérésére � kompetenciavizsgála-
tot végez.

(4) A szolgáltató központ a tartalékállományba helyezett
köztisztviselõk mielõbbi elhelyezése érdekében együttmû-
ködik az állami foglalkoztatási szervvel.

(5) A közigazgatási szerv vezetõje a pályázat kiírása elõtt
� a vezetõi kinevezést, vezetõi megbízást kivéve � megke-
resi a szolgáltató központot, hogy a tartalékállományba
helyezett köztisztviselõk közül válasszon.

(6) A közigazgatási szerv megkeresésében megküldi az
állás betöltéséhez szükséges, általa meghatározott munka-
kör-térképet a szolgáltató központnak.

(7) A szolgáltató központ a tartalékállományban lévõ
köztisztviselõk kompetenciavizsgálatának eredményét is
figyelembe véve összeállítja a (6) bekezdésben említett
megkeresésben szereplõ munkakör betöltésére alkalmas
köztisztviselõk listáját (a továbbiakban: ajánlati lista),
amelyet az ajánlati listán szereplõ köztisztviselõkrõl nyil-
vántartott adatokkal együtt megküld a közigazgatási szerv-
nek.

(8) A közigazgatási szerv vezetõje az ajánlati listán sze-
replõ köztisztviselõket meghallgathatja és dönt a tartalékál-
lományba helyezett köztisztviselõ alkalmazásáról.

(9) A közigazgatási szerv vezetõje tájékoztatja a szolgál-
tató központot, az állás betöltésének felajánlásáról a tarta-
lékállományba helyezett köztisztviselõ részére, valamint
annak elfogadásáról. Ezt követõen a szolgáltató központ a
köztisztviselõt törli a tartalékállományból. A közigazgatási
szerv vezetõje dönthet úgy is, hogy a szolgáltató központ
által megküldött ajánlati listán szereplõ, tartalékállományba
helyezett köztisztviselõk közül egyiket sem nevezi ki, mely
döntését a szolgáltató központ felé indokolni köteles.

(10) A köztisztviselõ alkalmazásakor az áthelyezésrõl � a
köztisztviselõ beleegyezése esetén � a közigazgatási szerv
gondoskodik. Ebben az esetben a felmentésre irányuló
munkáltatói intézkedést � az áthelyezés idejének megfele-
lõen � vissza kell vonni; ez azonban nem érinti a felmentési
idõ alatt a felmentés visszavonásáig már kifizetett illet-
mény, átlagkereset jogalapját. Ha a köztisztviselõ az áthe-
lyezéséhez nem járul hozzá, a 19. § (6) bekezdésében fog-
laltak szerint kell eljárni.

(11) A tartalékállományba helyezés nem érinti a köz-
tisztviselõ közszolgálati jogviszonyából eredõ jogokat,
illetve kötelezettségeket.

(12) Meg kell szüntetni a tartalékállományba helyezést,
ha a felmentési idõn belül:

a) a köztisztviselõt új munkakörbe helyezik át;

b) a köztisztviselõ tartalékállományból való törlését kéri.�
15. § (1) A Ktv. 30/B. § (1) bekezdésének bevezetõ szö-

vege helyébe a következõ rendelkezés lép:
�A miniszterelnök � a helyi önkormányzatokért felelõs

miniszter és a közigazgatási minõségpolitikáért és személy-
zetpolitikáért felelõs miniszter együttes javaslatára � hatá-
rozatlan idõre címzetes fõjegyzõi címet adományozhat
annak a tartósan kiemelkedõ szakmai munkát végzõ jegy-
zõnek � ide nem értve az aljegyzõt �, aki�

(2) A Ktv. 30/B. §-ának (4) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

�(4) A címzetes fõjegyzõi cím adományozását a képvise-
lõ-testület a közigazgatási hivatal útján kezdeményezheti,
amely a javaslatot köteles a saját és a jegyzõi szakmai ér-
dek-képviseleti szerv véleményével ellátva a helyi önkor-
mányzatokért felelõs miniszterhez felterjeszteni. A helyi
önkormányzatokért felelõs miniszter a beérkezett javasla-
tokat megküldi a közigazgatási minõségpolitikáért és sze-
mélyzetpolitikáért felelõs miniszternek. A cím adományo-
zását a közigazgatási hivatal is kezdeményezheti, de ilyen-
kor ki kell kérnie a képviselõ-testület, illetve a jegyzõi
szakmai érdek-képviseleti szerv véleményét.�

(3) A Ktv. 30/B. §-ának (8) és (9) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezések lépnek:

�(8) A helyi önkormányzatokért felelõs miniszter és a
közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért
felelõs miniszter együttes javaslatára a címet a miniszterel-
nök vonja vissza.

(9) A helyi önkormányzatokért felelõs miniszter és a
közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért
felelõs miniszter együttes javaslatára a miniszterelnök el-
tilthatja a cím viselésétõl azt a nyugdíjas jegyzõt, aki a cím
viselésére érdemtelenné vált.�

(4) A Ktv. 30/B. §-ának (12) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

�(12) A címzetes fõjegyzõi cím adományozásának, meg-
szûnésének és visszavonásának eljárási szabályait a helyi
önkormányzatokért felelõs miniszter és a közigazgatási
minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs minisz-
ter együttes rendeletben állapítja meg.�

16. § A Ktv. 31. §-ának (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

�(2) Vezetõi megbízást, kinevezést csak felsõfokú iskolai
végzettségû, versenyvizsgával jogi vagy közigazgatási
szakvizsgával, vagy a szakvizsga alól adott OKV elnökségi
teljes körû mentesítéssel rendelkezõ köztisztviselõ kaphat.
Vezetõi megbízást, kinevezést közigazgatási szakvizsgá-
val nem rendelkezõ köztisztviselõ is kaphat egy alkalom-
mal, azzal a feltétellel, hogy a szakvizsgát a vezetõi
megbízástól, kinevezéstõl számított egy éven belül le kell
tennie. A szakvizsga-kötelezettség teljesítésének elmu-
lasztása miatt a vezetõi megbízás, kinevezés a törvény
erejénél fogva megszûnik. A határidõbe nem számíthatók
be a 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság, a
keresõképtelenség, továbbá a 30 napot meghaladó hivata-
los kiküldetés idõtartama.�

17. § A Ktv. 31. §-a a következõ (10)�(17) bekezdéssel
egészül ki:

�(10) A központi államigazgatási szervek, valamint terü-
leti és helyi szerveik, továbbá a minisztérium fõosztályának
vezetésére adott kinevezés, megbízás � ha törvény eltérõen
nem rendelkezik � hat évre szól. Vezetõi kinevezés, megbí-
zás helyettesítés céljából rövidebb idõtartamra is adható. A
vezetõi határozott idejû kinevezés, illetve megbízás meg-
hosszabbítható.
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(11) A kinevezés, megbízás visszavonását � a köztisztvise-
lõ kérelmére � indokolni kell. Az indokolásból a visszavonás
okának világosan ki kell tûnnie. A visszavonás indoka át-
szervezés, létszámcsökkentés, feladatkör megszûnése, vala-
mint a vezetõ magatartásában vagy munkájában megnyilvá-
nuló és bizonyítható olyan tények szolgálhatnak, amelyek
kellõ magyarázatát adják annak, hogy a vezetõ nem hagyható
a beosztásában. Vita esetén a visszavonás indokának valósá-
gát és okszerûségét a munkáltatónak kell bizonyítania. A
köztisztviselõ az indokolást a visszavonás kézhezvételétõl
számított három munkanapon belül, írásban kérheti; a mun-
káltató az indokolást további három munkanapon belül köte-
les a köztisztviselõ részére írásban megadni.

(12) Ha a bíróság megállapítja, hogy a kinevezés, megbí-
zás visszavonása jogellenes, a köztisztviselõt � kérelmére �
az eredeti vezetõi beosztásában kell továbbfoglalkoztatni.
Ezen túlmenõen a köztisztviselõi és a vezetõi illetmény
közötti különbözet összegét a köztisztviselõ részére meg
kell téríteni.

(13) A bíróság mellõzi a köztisztviselõ vezetõi beosztás-
ba történõ visszahelyezését, ha a jogvita elbírálásáig a hatá-
rozott idõre szóló megbízás visszavonás nélkül is megszûnt
volna. A köztisztviselõt ebben az esetben a köztisztviselõi
és a vezetõi illetmény közötti különbözetnek a határozott
idõ leteltéig számított összege illeti meg. A köztisztviselõt,
ha a határozott idõre szóló kinevezés, megbízás jogellenes
visszavonása esetén nem kéri a vezetõi beosztásba való
visszahelyezését, a köztisztviselõi és a vezetõi illetmény
közötti különbözetnek a határozott idõ leteltéig számított
összege illeti meg.

(14) A köztisztviselõi és a vezetõi illetmény közötti kü-
lönbözet megtérítésén túlmenõen a munkáltató a köztisztvi-
selõ felmerült kárát is köteles megtéríteni.

(15) Ha a (10) bekezdésben meghatározott vezetõi meg-
bízást átszervezés, létszámcsökkentés, feladatkör megszû-
nése miatt visszavonják, akkor a köztisztviselõnek köz-
tisztviselõi munkakört és szakmai fõtanácsadói címet �
Miniszterelnöki Hivatal esetében kormány-fõtanácsadói
címet � kell felajánlani, feltéve, hogy vezetõi megbízatását
legalább 1 évig betöltötte, és a közigazgatási szervnél fel-
ajánlható munkakör van. Ez esetben a szakmai fõtanács-
adói cím adományozásakor a 30/A. § (1) bekezdésében
meghatározott létszámkorlátot nem kell figyelembe venni.

(16) A (10) bekezdésben meghatározott vezetõi kineve-
zés, megbízás esetében a (2), (3) és (6)�(9) bekezdést is
megfelelõen alkalmazni kell.

(17) A (11)�(15) bekezdés csak a (10) bekezdés szerinti
vezetõi megbízás, kinevezés esetében alkalmazható.�

18. § (1) A Ktv. 33. §-ának (1) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

�(1) A köztisztviselõ jogosult az elõmenetelhez, és köte-
les a központilag vagy a közigazgatási szerv által elõírt
képzésben, továbbképzésben vagy átképzésben � ideértve a
közigazgatási vezetõképzést is � (a továbbiakban együtt:
továbbképzés) részt venni. Ha a vezetõi megbízással, kine-
vezéssel rendelkezõ köztisztviselõ e kötelezettségének neki
felróható okból nem tesz eleget, vagy ha hivatalvesztés
fegyelmi büntetés miatt, illetve a 77. § (2) bekezdése alap-
ján szûnt meg a közszolgálati jogviszonya, köteles a to-
vábbképzés költségeit megtéríteni.�

(2) A Ktv. 33. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

�(5) A továbbképzés költségeit a köztisztviselõ köteles
megtéríteni, ha neki felróható okból a továbbképzést elmu-
lasztja, illetve az elõírt követelményeket nem teljesíti, vagy

ha hivatalvesztés fegyelmi büntetés miatt, illetve a 77. § (2)
bekezdése alapján szûnt meg a közszolgálati jogviszonya.
Ha a köztisztviselõ a továbbképzést a munkáltatónak felró-
ható okból mulasztja el, illetve nem teljesíti, akkor a to-
vábbképzés költségeit a munkáltató köteles megtéríteni.
Nincs megtérítési kötelezettsége a köztisztviselõnek az
iskolarendszeren kívüli kötelezõ továbbképzés költségei
esetében, kivéve az idegen nyelvi képzést, valamint a kül-
földi képzést, továbbképzést.�

(3) A Ktv. 33. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül
ki:

�(7) A polgármester és a helyi önkormányzati képviselõ
jogosult részt venni az (1) bekezdésben meghatározott
képzéseken. Ezek költségét a helyi önkormányzat biztosít-
ja. A költségek a (2) bekezdésben meghatározott célelõi-
rányzatból, illetve egyéb forrásból is biztosíthatóak, feltéve,
hogy az nem veszélyezteti a köztisztviselõi továbbképzések
pénzügyi feltételeit.�

19. § (1) A Ktv. 34. § (11) bekezdésének a) pontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

[A központi államigazgatási szerv a Miniszterelnöki Hi-
vatalt vezetõ miniszter részére elektronikus úton adatot
szolgáltat]

�a) a köztisztviselõ technikai azonosító kódjáról,�
(2) A Ktv. 34. §-a a következõ (14) bekezdéssel egészül

ki:
�(14) A közigazgatási minõségpolitikáért és személyzet-

politikáért felelõs miniszter ellenõrzi a központi államigaz-
gatási szerveknél, azok területi és helyi szerveinél a telje-
sítményértékelés szabályainak érvényesülését, azok meg-
sértése esetén jelzéssel fordul a szerv vezetõjéhez és felhív-
ja a jogsértés orvoslására. A szerv vezetõje tájékoztatja a
közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért
felelõs minisztert a megtett intézkedésekrõl.�

20. § A Ktv. a következõ 40/C. §-sal egészül ki:
�40/C. § (1) A miniszterelnök döntése alapján � az érin-

tett miniszterek véleményének kikérését követõen � kor-
mányzati érdekbõl a központi államigazgatási szerv vezetõ
megbízású köztisztviselõje ideiglenesen kirendelhetõ másik
központi államigazgatási szervhez a végzettségének, kép-
zettségének és vezetõi megbízásának megfelelõ munkakör-
be. A miniszterelnök döntése alapján � az érintett miniszte-
rek véleménynek kikérését követõen � minisztériummal
közszolgálati jogviszonyban álló nem vezetõ beosztású
köztisztviselõ másik minisztériumba, kormányhivatallal és
központi hivatallal közszolgálati jogviszonyban álló köz-
tisztviselõ minisztériumba ideiglenesen kormányzati érdek-
bõl kirendelhetõ a végzettségének és képzettségének megfe-
lelõ munkakörbe. A kirendelésrõl, illetve annak várható
idõtartamáról a köztisztviselõt legalább tíz munkanappal
korábban írásban tájékoztatni kell.

(2) A kormányzati érdekbõl történõ kirendeléshez a köz-
tisztviselõ hozzájárulása nem szükséges. A kormányzati
érdekbõl történõ kirendelés a köztisztviselõre nézve � külö-
nösen beosztására, korára, egészségi állapotára vagy egyéb
körülményeire tekintettel � aránytalan sérelemmel nem jár-
hat. Nem rendelhetõ ki a köztisztviselõ, ha a kirendelés

a) a korábbi kötelezõ heti munkaidejéhez képest hosz-
szabb heti kötelezõ munkaidõvel együtt járó munkakört kell
ellátnia,

b) a kirendelés szerinti új munkahely és a lakóhely kö-
zött � tömegközlekedési eszközzel � történõ oda- és visz-
szautazás ideje naponta a két órát, illetve 10 éven aluli
gyermeket nevelõ köztisztviselõ esetében a másfél órát
meghaladja, továbbá nem rendelhetõ ki
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c) a nõ terhessége megállapításának kezdetétõl gyermeke
hároméves koráig,

d) kiskorú gyermekét egyedül nevelõ köztisztviselõ,
e) tartósan ápolásra szoruló közeli hozzátartozóját gon-

dozó köztisztviselõ.
(3) Ha a (2) bekezdésben meghatározott okok bármelyi-

ke a kirendelés ideje alatt következik be, akkor a kirende-
lést meg kell szüntetni.

(4) A kormányzati érdekbõl történõ kirendelés idõtarta-
ma nem haladhatja meg az egy évet, melynek lejártát köve-
tõen a köztisztviselõt eredeti munkakörébe kell visszahe-
lyezni. A kirendelés ugyanarra a feladatra egy alkalommal,
legfeljebb egy évvel meghosszabbítható.

(5) A kormányzati érdekbõl kirendelt köztisztviselõ il-
letménye és juttatásai nem csökkenhetnek a kirendelést
követõen. Ha a köztisztviselõ a kirendelés helye szerinti
közigazgatási szervnél kedvezõbb illetményre lenne jogo-
sult, akkor illetményét ennek megfelelõen kell megállapí-
tani. Hasonlóan kell eljárni a külön és egyéb juttatások
tekintetében is. A kirendelt köztisztviselõ illetményét, kü-
lön és egyéb juttatását, az ezzel járó közterheket és a kiren-
deléssel felmerülõ költségeket az a közigazgatási szerv
viseli, amelyhez a köztisztviselõt kirendelték.

(6) A kirendelésrõl írásban kell rendelkezni és meg kell
határozni:

a) a kirendelés idõtartamát,
b) az (5) bekezdés szerinti illetményt, külön és egyéb

juttatást,
c) a kirendeléssel felmerült költségeket,
d) a munkáltatói jogok gyakorlójának személyét,
e) a kirendeléssel kapcsolatos egyéb lényeges kérdéseket.
(7) A kinevezés, a közszolgálati jogviszony megszünte-

tése kivételével a kirendelt köztisztviselõ felett a munkálta-
tói jogokat annak a közigazgatási szervnek a vezetõje gya-
korolja, ahova a köztisztviselõt kirendelték.�

21. § (1) A Ktv. 41/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

�(1) A munkáltatói jogkör gyakorlója, a köztisztviselõ
igényének megismerése után, a tárgyévben február végéig
köteles szabadságolási tervet készíteni a szabadságok
tárgyévi ütemezésérõl, s arról a köztisztviselõt tájékoztatja.
A szabadságokat a tervben foglaltaknak megfelelõen kell
kiadni, azoktól csak rendkívül indokolt esetben lehet eltér-
ni, de a köztisztviselõ ezzel összefüggésben felmerülõ
kárát, költségeit � kivéve, ha az eltérésre a köztisztviselõ
kérelmére került sor � köteles megtéríteni. A köztisztviselõ
kérelmére az alapszabadság kettõötödét � a közszolgálati
jogviszony elsõ három hónapját kivéve � a tervtõl eltérõen
a köztisztviselõ által kért idõpontban kell kiadni. A köz-
tisztviselõnek erre vonatkozó igényét a szabadság kezdete
elõtt legkésõbb tizenöt nappal be kell jelentenie.�

(2) A Ktv. 41/A. §-a a következõ új (6) bekezdéssel
egészül ki, ezzel egyidejûleg az eredeti (6) és (7) bekezdés
számozása (7) és (8) bekezdésre változik:

�(6) Az (5) bekezdés a) pontjában meghatározott szolgá-
lati érdeknek minõsül különösen, ha a szabadság kiadása
miatt nem biztosítható

a) a szervezet alapfeladatainak folyamatos mûködése,
b) elõre nem tervezhetõ, rendkívüli feladatok határidõre

történõ ellátása,
kivételesen fontos szolgálati érdeknek minõsül a köz-

igazgatási szerv mûködési körében fellépõ veszélyhelyzet
(baleset, elemi csapás, súlyos kár).�

(3) A Ktv. 41/A. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
�(9) A Kormány a központi államigazgatási szervekre,

azok területi és helyi szerveire nézve igazgatási területen-

ként az adott évre rendeletben megállapíthatja azt az idõ-
szakot (igazgatási szünet), amely alatt a szabadságot ki kell
adni, illetve ki kell venni. A közigazgatási szerv vezetõje, a
Kormány által megállapított igazgatási szünet idõtartamán
belül, az egyes szervezeti egységek esetében eltérõ idõ-
szakban, illetve idõtartamban határozhatja meg a szabadság
kiadását, illetve kivételét. A képviselõ-testület � a Kormány
ajánlásának figyelembevételével � igazgatási szünetet ren-
delhet el. Az ilyen módon kiadott, illetve kivett szabadság
nem haladhatja meg a köztisztviselõ adott évre megállapí-
tott alapszabadságának a háromötödét.�

22. § (1) A Ktv. 43. §-ának (4) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

�(4) A hivatali szerv vezetõje � az (5) bekezdésben fog-
laltak kivételével � át nem ruházható hatáskörében, a
megállapított személyi juttatások elõirányzatán belül tárgy-
évet megelõzõ év szakmai munkája értékelése alapján � ide
nem értve, ha a köztisztviselõ kinevezése év közben törté-
nik, vagy áthelyezésére kerül sor � a tárgyévre vonatkozóan
a köztisztviselõ besorolása szerinti fizetési fokozathoz
tartozó alapilletményét � a hivatali szervezet vezetõje ese-
tében a kinevezésre jogosult, jegyzõ, fõjegyzõ esetében a
polgármester � december 31-ig � helyi önkormányzatnál
tárgyév március 1-jétõl következõ év február végéig �
terjedõ idõszakra legfeljebb 30%-kal megemelheti, vagy
legfeljebb 20%-kal csökkentett mértékben állapíthatja meg.
Az eltérítésrõl a hivatali szervezet vezetõje minden év
január 31-ig � helyi önkormányzatnál március 1-jéig �
dönt. Az így megállapított eltérítés mértéke tárgyévben nem
módosítható. A fõjegyzõ, illetve a jegyzõ részére a polgár-
mester � a teljesítményértékeléstõl függõen � személyi
illetmény megállapítására is jogosult.�

(2) A Ktv. 43. §-ának (5) bekezdése a következõ mon-
dattal egészül ki:

�E bekezdés eltérõ rendelkezése hiányában a (4) bekez-
désben foglaltakat is megfelelõen alkalmazni kell.�

23. § A Ktv. 45. §-a a következõ (13) bekezdéssel
egészül ki:

�(13) A regionális államigazgatási szerv � ide nem értve
a regionális közigazgatási hivatal �

a) vezetõjének illetményét az államigazgatási szervet
közvetlenül irányító vagy felügyelõ miniszter, ennek hiá-
nyában a kinevezési jogkör gyakorlója � a közigazgatási
minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs minisz-
ter egyetértésével � legfeljebb az illetményalap 22-
szeresében,

b) vezetõ-helyettesének illetményét a munkáltatói jogkör
gyakorlója legfeljebb az illetményalap 17-szeresében, a
szervezet feladat- és hatásköreinek, létszámának, valamint
az általa vezetett szervezeti egységek számának figyelem-
bevételével állapítja meg.�

24. § A Ktv. 49/N. §-a a következõ (3) és (4) bekezdés-
sel egészül ki:

�(3) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott pénzju-
talom a Kormány által meghatározott teljesítményértékelési
rendszert alkalmazó közigazgatási szervnél kizárólag a
teljesítményértékelés alapján fizethetõ ki.

(4) Az (1) bekezdés d) és e) pontjában meghatározott el-
ismeréssel járó, köztisztviselõnek kifizetett pénzjutalom
összege a naptári évben nem haladhatja meg az illetmény-
alap 10-szeresét.�

25. § (1) A Ktv. 49/O. § (2) bekezdésének a) pontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az adatszolgáltatás kiterjed:]
�a) a köztisztviselõ technikai azonosító kódjára,�
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(2) A Ktv. 49/O. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
�(7) A közigazgatási minõségpolitikáért és személyzet-

politikáért felelõs miniszter ellenõrzi a minisztériumoknál a
Kormány rendeletében meghatározott kötelezõ eloszlás
szabályainak érvényesülését, azok megsértése esetén jel-
zéssel fordul a miniszterhez és felhívja a jogsértés orvoslá-
sára. A miniszter a közigazgatási minõségpolitikáért és
személyzetpolitikáért felelõs minisztert tájékoztatja a meg-
tett intézkedésekrõl.�

26. § A Ktv. 61. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:
�(2) A minisztériumok, a Miniszterelnöki Hivatal köz-

szolgálati alapnyilvántartásának adatait elektronikus for-
mában a szolgáltató központ tárolja. A szolgáltató központ
a nyilvántartás adatain csak olyan adatkezelési mûveleteket
végezhet, amelyek a számítástechnikai rendszer fenntartása,
zavartalan mûködésének biztosítása és védelme érdekében
szükségesek. A minisztérium, a Miniszterelnöki Hivatal a
szolgáltató központ elektronikus nyilvántartásában tárolt
adatok esetében csak a vele közszolgálati jogviszonyban
álló köztisztviselõ adataiba tekinthet be. A szolgáltató köz-
pont � az adatátvétel naplózásával � az elektronikus nyil-
vántartásból felhasználhatja azokat az adatokat, amelyek
törvényben meghatározott feladatai ellátásához szüksége-
sek.�

27. § A Ktv. 62. §-ának (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

�(1) A közszolgálati alapnyilvántartásnak a 4. számú
mellékletben szereplõ alapadatairól és változásairól, továb-
bá a közigazgatási szerv szervezeti adatairól évente a szep-
tember 1-jei állapotnak megfelelõen a Kormány által rende-
letben meghatározottak szerint a közigazgatási szervek,
valamint a szolgáltató központ � a minisztériumok és a
Miniszterelnöki Hivatal tekintetében � adatszolgáltatást
végeznek a központi közszolgálati nyilvántartás részére.�

28. § A Ktv. 62/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
�62/A. § A tartalékállományba helyezett köztisztviselõk-

nek az 5. számú melléklet szerinti adatairól a közigazgatási
szerv a Kormány által meghatározott adatgyûjtõk útján
folyamatos adatszolgáltatást végez � a Kormány által meg-
határozott rendben � a szolgáltató központ részére.�

29. § (1) A Ktv. 63. §-ának (1) bekezdése a következõ l)
ponttal egészül ki:

[A közigazgatási szervnél vezetett közszolgálati alapnyil-
vántartásba - eljárásában indokolt mértékig jogosult bete-
kinteni, illetõleg a központi közszolgálati nyilvántartáson
túlmenõen abból adatokat átvenni:]

�l) a feladatai ellátásához szükséges mértékig adategye-
zés, adatösszevetés, adatkorrigálás érdekében a minisztéri-
umokra, illetve a Miniszterelnöki Hivatalra vonatkozó
adatok tekintetében a szolgáltató központ vezetõje, vala-
mint az általa meghatározott körben, az általa feljogosított,
szolgáltató központnál alkalmazásban álló személy.�

(2) A Ktv. 63. §-ának (2) bekezdése a következõ e)
ponttal egészül ki:

[A központi közszolgálati nyilvántartásba jogosult bete-
kinteni:]

�e) a feladatai ellátásához szükséges mértékig a minisz-
tériumokra, illetve a Miniszterelnöki Hivatalra vonatkozó
adatok tekintetében a szolgáltató központ vezetõje, vala-
mint az általa meghatározott körben, az általa feljogosított,
szolgáltató központnál alkalmazásban álló személy.�

(3) A Ktv. 63. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

�(4) A szolgáltató központ által vezetett minisztériumi,
miniszterelnöki hivatali közszolgálati alapnyilvántartásból

� kormányrendeletben meghatározott módon � közszolgá-
lati jogviszonnyal összefüggõ adatkezelés céljából, sze-
mélyazonosításra alkalmas módon a minisztériumok, illetve
a Miniszterelnöki Hivatal részére a vele közszolgálati jog-
viszonyban álló köztisztviselõk adatai tekintetében adat-
szolgáltatás végezhetõ.�

30. § A Ktv. 71. § (2) bekezdésének a) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[A Munka Törvénykönyve rendelkezéseit az alábbiak
szerint kell megfelelõen alkalmazni:]

�a) 3. §-ának (1)�(4) bekezdését, 4. §-át, 5�12. §-át, 15�
19/A. §-át, 21�28. §-át, 70/A. §-át, 74. §-át, 77. §-át, 84/A. §-
át, 85. §-át, 86/B�86/D. §-át, 97. §-át, 102. §-ának (1)�(3)
bekezdését, 103. §-ának (1)�(2) és (4) bekezdését, 104. §-
ának (4)�(5) bekezdését, 107. §-át, 117. §-ának (1) és (3)
bekezdését, 117/A. §-ának (4) bekezdését, 117/B. §-ának (5)
bekezdését, 118. §-ának (2) bekezdését, 118/A. §-ának (4)�(5)
bekezdését, 119. §-ának (1)�(2) bekezdését és az (5) bekez-
dését, 119/A. §-át, 120�121. §-át, 123�126. §-át, 127. §-ának
(1)�(2) és (6)�(7) bekezdését, 128. §-ának (1) bekezdését,
129. §-át, 130. §-ának (2) bekezdését, 132. §-ának (1)�(3) be-
kezdését, 133. §-át, 134. §-ának (11) bekezdését, 135�140/A.
§-át, 142/A. §-át, 144. §-ának (1) bekezdését, 144/A. §-át,
151. §-ának (2)�(4) bekezdését, 152�153. §-át, 154. §-a (1)
bekezdésének elsõ és harmadik mondatát, 155�157. §-át,
159�164. §-át, 165. §-ának (2) bekezdését, 166. §-ának (2)
bekezdését, 167. §-ának (1) és (3) bekezdését, 168�169. §-át,
171�172. §-át, 174. §-át, 176�183. §-át, 184. §-ának (1)�(2)
bekezdését, 185�187. §-át, 192/C�192/G. §-át, 193�193/A. §-
át, 204�205. §-át, 207. §-át;�

31. § A Ktv. 72. § (1) bekezdésének elsõ mondata helyé-
be a következõ mondat lép:

�A köztisztviselõ besorolásánál (23. §) a munkaviszony-
ban, állami vezetõi szolgálati jogviszonyban, közszolgálati,
közalkalmazotti jogviszonyban, bírósági szolgálati, igaz-
ságügyi alkalmazotti szolgálati, illetve munkaviszonyban,
ügyészségi, hivatásos (szerzõdéses) szolgálati jogviszony-
ban, ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban, munkavég-
zésre irányuló egyéb jogviszonyban töltött idõt kell alapul
venni azzal, hogy a munkavégzési kötelezettséggel nem
járó, megszakítás nélkül hat hónapot meghaladó idõtartam-
ból hat hónapot kell beszámítani.�

32. § A Ktv. 78. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
�78. § (1) A hivatali szervezet vezetõje � ide nem értve a

helyettesítést � rendkívüli, célhoz köthetõ feladatot állapít-
hat meg a köztisztviselõ részére, amelynek teljesítése a
munkakör ellátásából adódó általános munkaterhet jelentõ-
sen meghaladja (a továbbiakban: célfeladat). A hivatali
szervezet vezetõje a célfeladat eredményes végrehajtásáért
� a köztisztviselõ illetményén felül � céljuttatást határoz
meg a megállapított személyi juttatások elõirányzatán belül.
A céljuttatás kifizetésérõl, annak összegérõl, a köztisztvise-
lõk besorolása szerinti megoszlásáról a hivatali szervezet
vezetõje tájékoztatja a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ
minisztert.

(2) A köztisztviselõ számára tárgyévben megállapított
céljuttatások együttes összege nem haladhatja meg a köz-
tisztviselõ egyévi illetményének 50%-át.

(3) A köztisztviselõ a céljuttatásra akkor jogosult, ha a
célfeladat eredményesen teljesült és azt a hivatali szervezet
vezetõje igazolta.

(4) A hivatali szervezet vezetõje alatt, az (1)�(4) bekez-
dés szerinti jogosultság gyakorlása szempontjából, a 43. §
(4)�(5) bekezdésében foglaltakat kell érteni.
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(5) A célfeladat nem lehet azonos a teljesítményértékelés
során a köztisztviselõ részére megállapított feladattal.�

33. § A Ktv. a következõ 78/A. §-sal egészül ki:
�78/A. § (1) A stratégiai kormányzati célok elérése érde-

kében a miniszter, illetve a kormánybiztos javaslatára a
miniszterelnök összkormányzati projekt indításáról dönthet.
Az a projekt tekinthetõ összkormányzati projektnek, amely
legalább három minisztériumot érint � ideértve a Miniszte-
relnöki Hivatalt is �, és idõtartama legalább három hónap.
A projektet vezetõ minisztert vagy kormánybiztost a mi-
niszterelnök jelöli ki. Az összkormányzati projektben
résztvevõ köztisztviselõ személyérõl � a köztisztviselõt
foglalkoztató miniszter véleményének kikérését követõen �
a miniszterelnök dönt.

(2) Az összkormányzati projektben résztvevõ köztisztvi-
selõk díjazására fordítható keretösszeget a központi költ-
ségvetés Miniszterelnökség fejezete tartalmazza.

(3) A projektet vezetõ miniszter vagy kormánybiztos � a
miniszterelnök által az adott projekt tekintetében meghatá-
rozott összegen belül � dönt a projekttagok egyéni prémiu-
mainak összegérõl, amelyek kifizetésérõl a Miniszterelnöki
Hivatalt vezetõ miniszter gondoskodik.

(4) A köztisztviselõ számára tárgyévben megállapított
projekt-prémium együttes összege nem haladhatja meg a
köztisztviselõ egyévi illetményének 50%-át.

(5) A projekt-feladat nem lehet azonos a teljesítményér-
tékelés során a köztisztviselõ részére megállapított feladat-
tal, valamint a célfeladattal. Nem fizethetõ projekt-
prémium, ha a köztisztviselõ a 40/C. §-ban megállapított
kormányzati kirendelés keretében látja el a feladatot.

(6) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendelet-
ben állapítsa meg az összkormányzati projektre vonatkozó
részletszabályokat.�

34. § A Ktv. 80. §-ának (1) bekezdése a következõ j)�l)
ponttal egészül ki:

[A Kormány rendeletben határozza meg]
�j) a közigazgatási versenyvizsga rendjére, szervezésére,

lebonyolítására, teljesítésére, költségeire, a vizsgakövetel-
mények szintjére, valamint tartalmára, a versenyvizsga alóli
mentesítésre, valamint a közigazgatási versenyvizsga vizs-
gaszabályzatára,

k) a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellá-
tó szerv által, e törvény alapján vezetett nyilvántartásokra,
adatkezelésre és adatszolgáltatásra,

l) a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellá-
tó szerv által lefolytatott pályáztatás rendjére, annak szer-
vezésére és lebonyolítására, a pályázati eljárás alól adott
mentesítésre, a kompetencia-vizsgálatra és a toborzási
adatbázisra�

35. § (1) A Ktv. 3. számú mellékletének IV. pontja a kö-
vetkezõ szövegrésszel egészül ki:

�- közigazgatási versenyvizsga adatai�
(2) A Ktv. 3. számú mellékletének V. pontja a következõ

szövegrésszel egészül ki:
�- pályázatának adatai
- próbaidejének adatai�
(3) A Ktv. 3. számú melléklet V. pontjának ötödik fran-

cia bekezdése helyébe a következõ szövegrész lép:
�- vezetõi kinevezésének, megbízásának, valamint annak

meghosszabbításának és megszûnésének adatai�
(4) A Ktv. 3. számú mellékletének VII. pontja a követ-

kezõ szövegrésszel egészül ki:
�- kormányzati kirendelésének adatai�
(5) A Ktv. 3. számú mellékletének VIII. pontja a követ-

kezõ szövegrésszel egészül ki:

�a felmentési idõtartam adatai.�
36. § (1) A Ktv. 4. számú mellékletének IV. pontja a kö-

vetkezõ szövegrésszel egészül ki:
�- közigazgatási versenyvizsga adatai�
(2) A Ktv. 4. számú mellékletének V. pontja a következõ

szövegrésszel egészül ki:
�- pályázatának adatai
- próbaidejének adatai
- kormányzati kirendelésének adatai�
(3) Ktv. 4. számú melléklet V. pontjának harmadik fran-

cia bekezdése helyébe a következõ szövegrész lép:
�- jelenlegi besorolása, vezetõi kinevezésének, megbízá-

sának, valamint annak meghosszabbításának és megszûné-
sének adatai�

(4) A Ktv. 4. számú mellékletének VII. pontja a követ-
kezõ szövegrésszel egészül ki:

�a felmentési idõtartam adatai�
37. § A Ktv. 5. számú melléklete helyébe e törvény 1.

melléklete lép.
38. § A Ktv. kiegészül e törvény 2. mellékletében foglalt

7. számú melléklettel.
39. § (1) Ez a törvény � a (2)�(5) bekezdésben foglalt

kivétellel � a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.
(2) E törvény 53�56. §-a a kihirdetését követõ napon

lépnek hatályba.
(3) A Ktv.-nek e törvény 7. §-ával megállapított 10. §

(1), (3)�(7), (9)�(15) és (18) bekezdése 2007. szeptember
1-jén lépnek hatályba.

(4) E törvény 7. §-ával megállapított Ktv. 10. § (2), (16)
és (17) bekezdése; 13. §-a, 22. §-a, 26. §-a, 27. §-a és 29.
§-a 2008. január 1-jén lépnek hatályba.

(5) E törvény 7. §-ával megállapított Ktv. 10. § (8) be-
kezdése; 10. §-a, 14. §-a, 16. §-a és 28. §-a 2009. január 1-
jén lépnek hatályba.

40. § (1) E törvény 8�9. §-át a minisztérium, a Miniszte-
relnöki Hivatal vezetõire és a kormányhivatal vezetõjére
2008. január 1-jétõl, a központi hivatal és kormányhivatal
vezetõire 2008. július 1-jétõl, a minisztérium, a Miniszte-
relnöki Hivatal és a kormányhivatal köztisztviselõire 2009.
január 1-jétõl, a központi államigazgatási szervek területi
szerveinek vezetõire, helyi szerveit vezetõkre, a közigazga-
tási hivatalok vezetõire 2009. július 1-jétõl kell alkalmazni.

(2) E törvény 7. §-ával módosított Ktv. 10. § (11) bekez-
dését és a 16. §-át 2009. március 1-jétõl kell alkalmazni.

(3) Versenyvizsga 2009. január 1-jétõl szervezhetõ. E
törvény 10. §-ában foglalt Ktv. 10/C. § (1) bekezdését a
központi államigazgatási szervek vezetõire 2009. március
1-jétõl, a központi államigazgatási szervek területi szervei-
nek vezetõire és helyi szerveit vezetõkre 2009. július 1-
jétõl, a köztisztviselõkre 2009. december 1-jétõl kell alkal-
mazni.

41. § E törvény 5. §-ának (1) bekezdését a központi ál-
lamigazgatási szervek vezetõire 2009. március 1-jétõl, a
központi államigazgatási szervek területi szerveinek vezetõ-
ire és helyi szerveit vezetõkre 2009. július 1-jétõl, a köz-
tisztviselõkre 2009. december 1-jétõl kell alkalmazni.

42. § A törvény hatálybalépésekor közszolgálati jogvi-
szonyban állóknál a jogviszony fenntartásához nem feltétel
a közigazgatási versenyvizsga.

43. § Az a köztisztviselõ, akinek a közszolgálati jogvi-
szonya e törvény hatálybalépése elõtt keletkezett és köz-
igazgatási alapvizsgára kötelezett, de ezen kötelezettségé-
nek e törvény hatálybalépéséig nem tett eleget, 2009. de-
cember 31-éig alapvizsgát köteles tenni, kivéve ha 2009.
december 31-éig az alapvizsga alól a Ktv. e törvény hatály-
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balépésekor hatályos szabályai szerint mentesül. Az alap-
vizsga költségeit a munkáltató viseli. Ha a köztisztviselõ az
alapvizsgát az elõírt határidõig nem teljesíti, vagy az alól
nem mentesül, közszolgálati jogviszonya megszûnik. A
közigazgatási alapvizsga letételére elõírt határidõbe nem
számít be a 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság,
valamint a keresõképtelenség, továbbá a 30 napot meghala-
dó hivatalos kiküldetés idõtartama.

44. § Az, aki e törvény hatálybalépést követõen, de még
a közigazgatási versenyvizsga kötelezettség hatálybalépése
elõtt vezetõi megbízást, kinevezést, köztisztviselõi kineve-
zést kap, közigazgatási alapvizsgára kötelezett, kinevezését
követõ egy éven belül közigazgatási alapvizsgát köteles
tenni, kivéve, ha ezen idõpontig az alapvizsga alól a Ktv. e
törvény hatálybalépésekor hatályos szabályai szerint men-
tesül. Az alapvizsga költségeit a munkáltató viseli. Ha ezen
kötelezettségét ez idõ alatt nem teljesíti, vagy az alól e §
szerint nem mentesül, közszolgálati jogviszonya megszû-
nik. A közigazgatási alapvizsga letételére elõírt határidõbe
nem számít be a 30 napot meghaladó fizetés nélküli sza-
badság, valamint a keresõképtelenség, továbbá a 30 napot
meghaladó hivatalos kiküldetés idõtartama.

45. § (1) E törvény hatálybalépését követõ 15 napon be-
lül a korábban fõtisztviselõi kinevezéssel rendelkezõ köz-
tisztviselõt beosztásának megfelelõen be kell sorolni, illet-
ményét meg kell állapítani azzal, hogy az illetménye � ide
nem értve a Ktv. 43. § (4) bekezdés alkalmazását � nem
lehet kevesebb, mint a törvény hatálybalépését megelõzõen
számára megállapított fõtisztviselõi illetménye. Ha a fõ-
tisztviselõ alapilletményét a kinevezésre, illetve munkálta-
tói jogkör gyakorlására jogosult vezetõ szakmai munkája
értékelése alapján eltérítette (legfeljebb 30%-kal), akkor e
munkáltatói intézkedés 2007. december 31-ével hatályát
veszti, azonban a munkáltatói jogkör gyakorlója ismételten
intézkedhet az eltérítésrõl a Ktv. 43. § (4) bekezdésében
foglaltak szerint azzal, hogy az eltérítés alapjául szolgáló
alapilletményen a fõtisztviselõi alapilletményt (illetmény-
alap tizenháromszorosa) kell érteni.

(2) A rendelkezési állományban lévõ fõtisztviselõ köz-
szolgálati jogviszonya e törvény hatálybalépésével meg-
szûnik, a fõtisztviselõ részére hat havi fõtisztviselõi alapil-
letményét és a törvény alapján � a fõtisztviselõi alapillet-
ménye alapulvételével � járó végkielégítését kell kifizetni.

46. § (1) A 13. §-ban meghatározott rendelkezést a tör-
vény hatálybalépését követõen közölt felmentésekre kell
alkalmazni.

(2) E törvény 24. §-ával megállapított 49/N. § (4) bekez-
désében foglaltakat csak e törvény hatálybalépését követõ-
en alapított elismerésekre kell alkalmazni.

47. § (1) E törvény hatálybalépésével a központi állami-
gazgatási szerveket, valamint területi és helyi szerveiket
vezetõknek, továbbá a minisztériumi és a miniszterelnöki
hivatalbeli fõosztályvezetõknek a vezetõi kinevezése,
megbízása � hozzájárulásuk esetén � határozott idejû veze-
tõi kinevezéssé, megbízássá alakul át � a (2) bekezdésben
foglalt kivétellel � a törvény hatálybalépését követõ 30.
napon. A Ktv. 31. § (10) bekezdése szerinti hat éves meg-
bízást e törvény hatálybalépését követõ 30. naptól kell
számítani. A vezetõi megbízás átalakításához történõ hoz-
zájárulás hiányában a vezetõi megbízást vissza kell vonni,
és a Ktv. 31. § (8) és (9) bekezdését kell alkalmazni azzal
az eltéréssel, hogy a köztisztviselõi munkakör felajánlásá-
val egyidejûleg szakmai fõtanácsadói címet � a Miniszte-
relnöki Hivatal esetében kormány-fõtanácsadói címet � is
fel kell ajánlani számára. Ez esetben a szakmai fõtanács-

adói cím adományozásakor a Ktv. 30/A. § (1) bekezdésé-
ben meghatározott létszámkorlátot nem kell figyelembe
venni.

(2) A törvény hatálybalépését követõ 30 napon belül a
hivatali szervezet vezetõje visszavonhatja az (1) bekezdés-
ben meghatározott vezetõk megbízását, kinevezését és
pályázatot írhat ki a vezetõi megbízásra, illetve kinevezés-
re. A vezetõi megbízás, kinevezés visszavonása esetén az
(1) bekezdésben meghatározottakat kell alkalmazni.

48. § A kormányzati szervezetalakítással összefüggõ tör-
vénymódosításokról szóló 2006. évi CIX. törvény 174. §-
ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

�(5) Az állami vezetõi szolgálati jogviszonyának vagy
állami vezetõi jogviszonyának létesítését közvetlenül meg-
elõzõen közszolgálati jogviszonnyal rendelkezõ államtitkár
és szakállamtitkár részére az állami vezetõi szolgálati jog-
viszonyának megszûnését követõen, ha azt harminc napon
belül írásban kéri, annál a szervnél (jogutód szervénél),
amelynél állami vezetõi szolgálati jogviszonya fennállt,
vezetõi megbízással járó, ennek hiányában más megfelelõ
köztisztviselõi munkakört és szakmai fõtanácsadói címet �
Miniszterelnöki Hivatal esetében kormányfõtanácsadói
címet � kell felajánlani. Ez esetben a szakmai fõtanácsadói
cím adományozásakor a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 30/A. § (1) bekezdésében megha-
tározott létszámkorlátot nem kell figyelembe venni.�

49. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 25.
§-ának (8) és (10) bekezdésében a �közigazgatási alapvizs-
gát� szövegrész helyébe a �közigazgatási versenyvizsgát�
szövegrész, a 44/A. § (1) bekezdésének a) pontjában a
�30%-a� szövegrész helyébe a �40%-a� szövegrész, a b)
pontjában a �10%-a� szövegrész helyébe a �20%-a� szö-
vegrész, a c) pontjában a �20%-a� szövegrész helyébe a
�30%-a� szövegrész, a 44/A. §-ának (2) bekezdésében a
�10%� szövegrész helyébe a �20%� szövegrész lép.

50. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 17.
§ (2) bekezdésének d) pontja, 22/A. § (8) bekezdésének b)
pontja, 25. §-ának (3)�(6) bekezdése, 29. §-ának (2) bekez-
dése, 31/A�31/F. §-a, 46. § (1) bekezdésének b) pontja, 62.
§ (5) bekezdésének c) pontja, 63. § (2) bekezdésének c)
pontja, 80. § (1) bekezdésének h) pontja, 3. számú mellék-
letének X. pontja, 4. számú melléklet VIII. pontja, valamint
a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány
tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII.
törvény 71. § (2) bekezdésének a) pontja hatályát veszti.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti
a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
7. §-ának (7) bekezdésében a �fõtisztviselõi� szövegrész, 14.
§-ának (3) bekezdésében a �� a szabadság kivételével ��
szövegrész, 22/A. §-ának (10) bekezdésében a
�fõtisztviselõi� szövegrész, 31/A. §-át megelõzõ �A kiemelt
fõtisztviselõi kar� alcím, 46. § (1) bekezdésének felvezetõ
szövegében az �illetve a közigazgatási hivatalvezetõjénél és
helyettesénél� szövegrész, 46. § (1) bekezdésének c) pontjá-
ban az �a közigazgatási hivatal hivatalvezetõ helyettes� szö-
vegrész, 61. §-ának (4) bekezdésében a �és a 63. § (4) bekez-
désében� szövegrész, 62. §-ának (7) bekezdésében a �és a
31/A�31/F. §-ban� szövegrész, 71. §-ának (3) bekezdésében
a �fõtisztviselõnél a fõtisztviselõi alapilletményt és a fõtiszt-
viselõi illetménypótlékot�, 4. számú mellékletének II. pontjá-
ban a �a fõtisztviselõ neve� szövegrész.
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51. § A prémiumévek programról és a különleges foglal-
koztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény 1. §-
a a következõ új (3) bekezdéssel egészül ki:

�(3) E törvény rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni
kell arra a 2006. június 30-án közigazgatási vagy helyettes
államtitkári kinevezéssel rendelkezõ személyre is, akinek
államtitkári vagy szakállamtitkári állami vezetõi szolgálati
jogviszonya felmentéssel szûnik meg és megfelel a 3. § (1)
bekezdésének a), b) és d) pontjában foglalt feltételeknek.�

52. § A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006.
évi LVII. törvény 72. §-a a következõ új (5) bekezdéssel
egészül ki, egyben az (5)�(8) bekezdések számozása (6)�
(9) bekezdésre változik:

�(5) Ha törvény eltérõen nem rendelkezik, a kormányhi-
vatal vezetõjét a kormányhivatalt felügyelõ miniszter javas-
latára a miniszterelnök, a kormányhivatal vezetõjének he-
lyettesét a kormányhivatal vezetõjének javaslatára a kor-
mányhivatalt felügyelõ miniszter nevezi ki és menti fel.�

53. § (1) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2006. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 29. §-
ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

�(2) A tárca nélküli minisztert tevékenységének ellátásá-
ban a Miniszterelnöki Hivatalban mûködõ titkárság, vala-
mint a Miniszterelnöki Hivatalnak a (4) bekezdésben meg-
határozott vezetõ által vezetett szervezeti egysége segíti.�

(2) A Ksztv. 29. §-a a következõ új (4) bekezdéssel
egészül ki és ezzel egyidejûleg az eredeti (4) bekezdés
számozása (5) bekezdésre változik:

�(4) A tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló kormányrendeletben kell kijelölni a Miniszterelnöki
Hivatal azon államtitkárát, szakállamtitkárát, valamint
egyéb szervezeti egységének vezetõjét, aki a tárca nélküli
miniszter irányítási jogkörébe tartozik.�

54. § A Ksztv. 31. §-ának (4) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

�(4) A tárca nélküli minisztert az államtitkár akadályoz-
tatása esetén az Országgyûlés bizottsága ülésén a Miniszte-
relnöki Hivatal állományába tartozó, az irányítása alatt álló
szakállamtitkár vagy vezetõi megbízatással rendelkezõ
személy helyettesíti.�

55. § A Ksztv. 53. §-ának (3) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

�(3) A Miniszterelnöki Hivatalban mûködõ államtitkár
közremûködik az összkormányzati érdekek érvényesítésé-
ben, valamint ellátja a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ
miniszter, illetve a tárca nélküli miniszter feladat- és hatás-
körérõl szóló kormányrendeletben meghatározott feladato-
kat.�

56. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a központi
államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az
államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 31.
§-ának (1) bekezdésében a �(2)�(3) bekezdésben� szöveg-
rész helyébe a �(2)�(4) bekezdésben� szövegrész, 69. §-
ának (2) bekezdésében az �a miniszter hatáskörébe� szö-
vegrész helyébe �a miniszter, illetve a 29. § (4) bekezdésé-
ben meghatározott esetben a tárca nélküli miniszter hatás-
körébe� szövegrész, 76. §-ának (3) bekezdésében az �a
minisztert helyettesítõ� szövegrész helyébe az �a miniszter
hatáskörét gyakorló� szövegrész és az �a kormánybiztost�
szövegrész helyébe az �a tárca nélküli minisztert és a kor-
mánybiztost� szövegrész lép.

1. melléklet a 2007. évi LXXXIII. törvényhez

 �5. számú melléklet az 1992. évi XXIII. törvényhez

A tartalékállományba helyezett közszolgálati
 jogviszonyban állók nyilvántartásának adatköre

A köztisztviselõ
I.
� neve
� technikai azonosítója
� születési ideje
� lakcím adatai (lakóhelye, tartózkodási helye), telefon-

száma
II.
� iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi)
� képzõ intézmény megnevezése (kar, szak megjelölésé-

vel)
� képzés idõtartama, végzés idõpontja
� szakképzettségei
� iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szak-

képesítései
� tudományos fokozata
� idegen nyelv ismerete (szintje, típusa)
� közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga és

közigazgatási versenyvizsga megszerzésének idõpontja,
oklevél száma

III.
� a munkáltató megnevezése, tevékenységi területe
� a korábbi munkaviszonyban töltött idõtartamok
� szakmai tapasztalat
� beosztás
� besorolás
� feladatkör/munkakör megnevezése, célja
� feladatkörhöz/munkakörhöz tartozó fõbb feladatok
� a megszûnés módja
IV.
� az alkalmazó közigazgatási szerv neve és címe
� a tartalékállományba helyezés idõpontja
� a tartalékállományba helyezés idõtartama
� kompetenciavizsgálat adatai
V.
� közszolgálati jogviszonyának idõtartama
� besorolási osztálya, fokozata
� fizetési fokozata
� illetménye
� adományozott címe�

2. melléklet a 2007. évi LXXXIII. törvényhez

�7. számú melléklet az 1992. évi XXIII. törvényhez

A toborzási adatbázis adatköre
I.
� név
� születési hely, idõ
� lakcím, telefonszám, e-mail cím
II.
� szakmai tapasztalat
� munkáltató megnevezése, tevékenységi területe
� betöltött feladatkör/munkakör
� idõtartam
III.
� iskolai végzettség
� képzõ intézmény megnevezése (kar, szak megjelölésével)
� képzés idõtartama, végzés idõpontja
� idegen nyelv ismerete (szintje, típusa)
� közigazgatási versenyvizsga megszerzésének idõpontja,

oklevél száma, eredménye
� informatikai ismeretek
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IV.
� területek, amelyekrõl pályázat kiírása esetén hírlevélben

értesülni szeretne.�

2007. évi C. törvény
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

törvény módosításáról

1. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 1. §-a a következõ
(5)�(6) bekezdéssel egészül ki:

�(5) A 26. § (4) bekezdése, a 30/A. §, a 30/D. §, a 44/A.
§, az 53/A. § és 54/A. § � az ott meghatározottak szerint �
kiterjed a munkáltató fenntartójára is.

(6) E törvény alkalmazásában fenntartó a munkáltató
alapító szerve vagy az a szerv, amelyre e jogot átruházták,
illetve a jogszabály által kijelölt szerv vagy személy. A
munkáltató fenntartójának kell tekinteni az önkormányzati
társulást és azt az önkormányzatot is, amely megállapodás
alapján gyakorolja a fenntartói jogokat.�

2. § (1) A Kjt. 6. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[A munkaügyi kapcsolatokat és a közalkalmazotti jogvi-
szonyt érintõ]

�b) területi és települési jelentõségû, ezen belül egyes
ágazatokba tartozó közalkalmazottak jogviszonyát érintõ
kérdésekben az önkormányzat az érintett, helyi-területi
szinten reprezentatív szakszervezetekkel önkormányzati
érdekegyeztetõ fórumban�

[egyeztet.]
(2) A Kjt. 6. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:
�(3) Az önkormányzat döntése elõtt az érintett, megfele-

lõ szintû szakszervezetekkel véleményezteti
a) a közalkalmazotti illetmény-elõmeneteli rendszer

pénzügyi fedezetéül szolgáló költségvetés, valamint
b) a közalkalmazottak nagyobb, illetve egyes ágazatokba

tartozó csoportját érintõ intézkedés
tervezetét.�
3. § A Kjt. a következõ 20/A�20/B. §-sal egészül ki:
�20/A. § (1) Közalkalmazotti jogviszony pályázat alap-

ján létesíthetõ. Csak olyan közalkalmazottat lehet kinevez-
ni, aki a pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek
megfelelt.

(2) A 30/C. § (3) bekezdése szerinti áthelyezés esetén
pályázat kiírása nélkül létesíthetõ közalkalmazotti jogvi-
szony akkor is, ha egyébként a munkakör betöltéséhez
pályázat kiírása kötelezõ.

(3) A pályázati felhívásban meg kell jelölni:
a) a munkáltató és a betöltendõ munkakör, vezetõi meg-

bízás megnevezését,
b) a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással (a

továbbiakban együtt: munkakör) járó lényeges feladatokat,
c) a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét,
d) a pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazoláso-

kat, továbbá
e) a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának

határidejét.
(4) A pályázati felhívást a Kormányzati Személyügyi

Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (a további-
akban: Személyügyi Központ) internetes oldalán kell köz-
zétenni. Ezen túlmenõen a pályázati felhívást, valamint a

munkáltatónál közalkalmazotti jogviszony keretében pályá-
zat nélkül betölthetõ munkakört és a kinevezés feltételeit

a) a fenntartó az internetes oldalán, ezen túlmenõen, ha a
fenntartó

aa) önkormányzat, a székhelyén,
ab) önkormányzati társulás, a társulásban részt vevõ ön-

kormányzatok székhelyén is, továbbá
b) a munkáltató a székhelye és telephelye szerinti telepü-

lésen
a helyben szokásos módon köteles közzétenni. A pályá-

zat benyújtásának határideje legkorábban a közzétételtõl
számított tizenöt nap lehet. Felhatalmazást kap a Kormány
arra, hogy a pályázatnak a Személyügyi Központ internetes
oldalán való közzétételére vonatkozó részletes szabályokat
rendeletben állapítsa meg.

(5) A pályázat elbírálásának rendjét a munkáltató hatá-
rozza meg.

(6) A benyújtott pályázat tartalma � törvény eltérõ ren-
delkezése hiányában � csak a pályázó beleegyezésével
közölhetõ harmadik személlyel.

20/B. § (1) A miniszter � különösen az ellátandó felada-
tokra és a felelõsség terjedelmére tekintettel � meghatároz-
hatja munkakörönként, illetõleg magasabb vezetõi, vagy
vezetõi beosztásonként a pályázati eljárás egyes szabályait,
valamint a 20/A. § (3) bekezdésben foglaltakon túlmenõen
a pályázati felhívás tekintetében további feltételeket írhat
elõ.

(2) A 20/A. § (1) bekezdésétõl eltérõen, a miniszter
meghatározhatja azt a munkakört, vezetõi beosztást,
amelyben nem kötelezõ pályázat kiírása a közalkalmazotti
jogviszony létesítéséhez, illetve vezetõi beosztással történõ
megbízáshoz.�

4. § A Kjt. a következõ 21/A. §-sal egészül ki:
�21/A. § (1) A kinevezésben a közalkalmazotti jogvi-

szony létesítésekor � a (4)�(5) bekezdésben foglalt kivétel-
lel � három hónap próbaidõ megállapítása kötelezõ.

(2) A kinevezésben a közalkalmazotti jogviszony létesí-
tésekor három hónapot meghaladó próbaidõ köthetõ ki,
melynek tartama legfeljebb négy hónapig terjedhet.

(3) A próbaidõ meghosszabbítása tilos. A próbaidõ tar-
tama alatt a közalkalmazotti jogviszonyt bármelyik fél
azonnali hatállyal indokolás nélkül megszüntetheti.

(4) Áthelyezés, illetve meghatározott munka elvégzésére
vagy feladat ellátására szóló határozott idejû kinevezés
esetén az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés nem alkal-
mazható. Azonos felek közötti újabb kinevezés esetén nem
lehet próbaidõt megállapítani. Ettõl eltérõen, próbaidõt kell
megállapítani, ha

a) a közalkalmazotti jogviszony a 22. § (12) bekezdése
szerint szûnt meg, és az újabb közalkalmazotti jogviszony
létesítésekor a gyakornoki idõ kikötése kötelezõ, vagy

b) a kinevezést megelõzõ közalkalmazotti, közszolgálati,
ügyészségi, illetve bírói szolgálati, igazságügyi alkalmazotti
szolgálati jogviszony, a fegyveres szervek hivatásos állomá-
nyának, továbbá a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdé-
ses állományú katonáinak szolgálati jogviszonya fegyelmi
büntetéssel vagy � ide nem értve az egészségügyi alkalmat-
lanságot � tartós alkalmatlanság, illetve nem megfelelõ mun-
kavégzés miatt felmentéssel került megszüntetésre.

(5) A miniszter megállapíthatja munkakörönként azt a
szakmai gyakorlatot, amelynek megléte esetén az (1) be-
kezdés szerinti próbaidõt nem lehet megállapítani.�

5. § A Kjt. 22. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
�22. § (1) Az E�H fizetési osztályba sorolt, a munkáltató

alaptevékenységének ellátásával összefüggõ munkakörbe
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történõ határozatlan idõre szóló kinevezés esetén � ideértve
az ilyen tartalmú áthelyezést is � a gyakornoki idõ kikötése
kötelezõ, ha a közalkalmazott nem rendelkezik a munka-
köréhez szükséges iskolai végzettséget és szakképzettséget,
szakképesítést igénylõ, a három évet meghaladó idõtartamú
szakmai gyakorlattal.

(2) A gyakornoki idõ folyamatosságát nem érinti a 25. §
(2) bekezdés b) pont 1. alpontja szerinti áthelyezés. Ha a
közalkalmazotti jogviszony a gyakornoki idõ alatt megszûnt,
annak tartamát a szakmai gyakorlat megállapításakor abban
az esetben kell figyelembe venni, ha a közalkalmazott jogvi-
szonya megszûnését követõen a korábbival azonos vagy � a
(4) bekezdésben foglaltak megfelelõ alkalmazása alapján �
azzal egyenlõ értékû munkakörre közalkalmazotti jogvi-
szonyt létesít. Ettõl eltérõen, nem lehet a szakmai gyakorlat
megállapításakor beszámítani a közalkalmazotti jogviszony
idõtartamát, ha az a gyakornoki idõ alatt

a) a (12) bekezdésben foglaltak szerint megszûnik, vagy
b) rendkívüli felmentéssel, illetve a közalkalmazott mun-

kaköri feladatainak ellátására való � az egészségügyi al-
kalmatlanság kivételével � tartós alkalmatlansága vagy nem
megfelelõ munkavégzése miatt felmentéssel megszüntetés-
re került.

(3) A szakmai gyakorlat
a) a 87/A. § (1) bekezdésében és (3) bekezdése a) pont-

jában felsorolt jogviszonyok, valamint
b) munkavégzésre irányuló további jogviszonyban, így

különösen vállalkozási és megbízási szerzõdésen alapuló
jogviszonyban, személyes közremûködéssel járó gazdasági
és polgári jogi társasági viszonyban, továbbá ügyvédi és
egyéni vállalkozói tevékenység

során szerezhetõ meg. Az a)�b) pont szerinti, több jogvi-
szonyban megszerzett szakmai gyakorlat idõtartamát össze
kell számítani. Az összeszámításkor egy évnek 365 nap
felel meg.

(4) Az (1)�(2) bekezdés alkalmazásával kapcsolatban a
miniszter állapítja meg a munkáltató alaptevékenységének
ellátásával összefüggõ munkakört, továbbá meghatározhat-
ja munkakörönként azt az iskolai végzettséget és szakkép-
zettséget, szakképesítést, amely a szakmai gyakorlat tekin-
tetében az (1)�(2) bekezdés alkalmazása esetén a kineve-
zéshez szükséges végzettséggel, illetve képesítéssel egyenlõ
értékûnek tekintendõ. A szakmai gyakorlat meglétét a köz-
alkalmazott köteles igazolni.

(5) A gyakornoki idõ az E fizetési osztályba tartozó
munkakörben két, az F�H fizetési osztályba tartozó mun-
kakörökben három év. A miniszter meghatározhatja azokat
a munkaköröket, ahol � az egyenértékû követelményrend-
szer, vizsga, illetõleg továbbképzések miatt � nem kell
gyakornoki idõt kikötni.

(6) A gyakornoki idõ tartamát a kinevezéskor kell elõír-
ni. A gyakornoki idõ kikötésekor a munkáltató köteles
tájékoztatni a közalkalmazottat a gyakornoki idõ alatti
szakmai vezetõ személyérõl.

(7) Ha a kinevezés módosításakor vagy az áthelyezés
idõpontjában a közalkalmazott megváltozott munkaköre
tekintetében nem rendelkezik az (1)�(4) bekezdés szerinti
feltételekkel, a gyakornoki idõ kikötését mellõzni kell,
amennyiben a 87/A. § (1) bekezdése szerinti közalkalma-
zotti jogviszonyban töltött idõ tartama a tíz évet megha-
ladja. Ekkor a közalkalmazott és a munkáltató köteles a
(6) bekezdés második mondatában, valamint a (8)�(11)
bekezdésben foglaltakat teljesíteni azzal, hogy a �nem
megfelelt� minõsítés a közalkalmazotti jogviszony fennál-
lását nem érinti.

(8) A gyakornoki idõ tartamába nem számít be:
a) a harminc napot meghaladó keresõképtelenséggel járó

betegség,
b) a harminc napot meghaladó fizetés nélküli szabadság,

valamint
c) a szabadságvesztés, a szigorított javító-nevelõ munka, a

javító-nevelõ munka, valamint a közérdekû munka tartama.
(9) A miniszter által meghatározott követelmények

alapján a munkáltató állapítja meg a gyakornoki idõvel
kapcsolatos szakmai kötelezettségeket, a gyakornoki idõ
alatti számonkérés feltételeit, a gyakornok szakmai vezetõ-
jének feladatait, valamint a gyakornoki minõsítés különös
szabályait.

(10) A gyakornoknak és szakmai segítõjének munkavég-
zési kötelezettségét úgy kell megállapítani, hogy ennek
teljesítése mellett rendes munkaidõben a gyakornoki idõvel
kapcsolatos kötelezettségének is eleget tehessen.

(11) A gyakornoki idõ lejártának hónapjában a közal-
kalmazottat minõsíteni kell. A minõsítés során a 40. §-t
azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy

a) a munkáltatói jogkör gyakorlója a közalkalmazott
közvetlen felettese mellett � ha személyük nem azonos � a
szakmai segítõ javaslatát is köteles meghallgatni, valamint

b) a minõsítés eredményeként �megfelelt� és �nem meg-
felelt� eredmény adható.

(12) A közalkalmazotti jogviszony e törvény erejénél
fogva megszûnik, ha a közalkalmazott �nem megfelelt�
minõsítést kap. A közalkalmazotti jogviszony a minõsítés
eredményének 40. § (5) bekezdés szerinti ismertetését
követõ tizedik napon szûnik meg.�

6. § A Kjt. a következõ 22/A. §-sal egészül ki:
�22/A. § A közalkalmazottra a gyakornoki idõ tartama

alatt a 30/A�30/D. §-ban, valamint a 45�53. és az 54/A. §-
ban foglalt szabályok nem alkalmazhatók.�

7. § (1) A Kjt. 23. §-ának (1)�(3) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

�(1) A magasabb vezetõi, illetve vezetõi feladat ellátása
önálló munkakörben, illetõleg magasabb vezetõi, illetve
vezetõi beosztásban történik. A magasabb vezetõi, illetve
vezetõi beosztás feltétele, hogy a közalkalmazott � a kine-
vezés szerinti munkaköre mellett � látja el a magasabb
vezetõi, illetve vezetõi beosztásból eredõ feladatait. A
megbízást és annak elfogadását írásba kell foglalni. A mi-
niszter meghatározhatja azokat � a munkáltató mûködése
szempontjából meghatározó jelentõségû � magasabb veze-
tõi munkaköröket, amelyek betöltésére a Munka Törvény-
könyve vezetõ állású munkavállalóra vonatkozó rendelke-
zései alkalmazásával munkaviszonyt kell létesíteni. E mun-
kakörök meghatározása során figyelemmel kell lenni

a) a munkáltató által foglalkoztatott közalkalmazotti lét-
számra,

b) a munkáltató szervezeti összetettségére, továbbá
c) a munkakörbe tartozó vezetõi hatáskör terjedelmére.
(2) A magasabb vezetõ, valamint a vezetõ munkaköröket,

illetve beosztásokat, továbbá a kinevezés, illetve a megbízás
feltételeit a miniszter határozza meg. A magasabb vezetõ
munkakör betöltésére, illetõleg a beosztás ellátására pályáza-
tot kell kiírni. Ha a 20/B. § alapján a vezetõi munkakör vagy
beosztás betöltésére pályázat kiírása nem kötelezõ, a munkál-
tató állapíthatja meg azt a vezetõi beosztást, illetõleg munka-
kört, amely betöltése pályázat alapján történik.

(3) A magasabb vezetõ, valamint a vezetõ munkakörre
történõ kinevezés, illetõleg a beosztás ellátásával történõ
megbízás határozatlan idõre szól. Jogszabály határozott
idõre szóló kinevezést vagy megbízást is elõírhat.�
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(2) A Kjt. 23. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

�(5) A magasabb vezetõ, valamint vezetõ beosztás ellátá-
sáról a közalkalmazott lemondhat. A lemondást követõen a
közalkalmazottat a kinevezése szerinti munkakörében kell
továbbfoglalkoztatni.�

(3) A Kjt. 23. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

�(7) A megbízás visszavonása, valamint a határozott idõ-
re szóló megbízás esetén a határozott idõ letelte után a
közalkalmazottat a kinevezése szerinti munkakörében kell
továbbfoglalkoztatni.�

8. § A Kjt. 24. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

�(2) A közalkalmazotti jogviszony tekintetében a Munka
Törvénykönyvének

a) a munkaviszony alanyairól, a munkaviszony létesíté-
sérõl és a munkaszerzõdés módosításáról szóló rendelkezé-
sei (Harmadik rész, I�III. fejezet) közül a 71. §-a, a 76. §-
ának (1)�(2) és (4)�(5) bekezdése, a 79. §-ának (1) és (4)
bekezdése, (7) bekezdésének elsõ fordulata, valamint 80�
81. §-a nem, továbbá

b) a vezetõ munkavállalókra vonatkozó Harmadik rész
X. fejezete (188�192/B. §) az e törvény szerinti eltéréssel
alkalmazható.�

9. § (1) A Kjt. 25. §-a (1) bekezdésének d) pontja helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

[(1) A közalkalmazotti jogviszony megszûnik:]
�d) a 22. § (12) bekezdésében és a 25/A. § (1) bekezdé-

sében meghatározott esetben,�
(2) A Kjt. 25. §-a (2) bekezdésének g) pontja helyébe a

következõ rendelkezés lép, egyúttal a (2) bekezdés a követ-
kezõ h) ponttal egészül ki:

[(2) A közalkalmazotti jogviszony megszüntethetõ:]
�g) elbocsátással, továbbá
h) rendkívüli felmentéssel a gyakornoki idõ alatt.�
10. § (1) A Kjt. 25/B. §-ának (3) bekezdése helyébe a

következõ rendelkezés lép:
�(3) Ha az átvevõ munkáltatónál közszolgálati jogvi-

szony létesül, a közalkalmazottat a közszolgálati jogvi-
szonyra vonatkozó szabályok szerint kell besorolni. Ha a
közalkalmazott az átadást közvetlenül megelõzõ illetmé-
nyének összege meghaladja a jogszabály alapján megál-
lapítható alapilletmény, illetménykiegészítés és vezetõi
pótlék együttes összegét, az alapilletményt oly módon
kell megnövelni, hogy a köztisztviselõi alapilletmény,
illetménykiegészítés és vezetõi pótlék együttes összege
elérje közalkalmazotti illetmény összegét. E rendelkezés
alkalmazása során a köztisztviselõi alapilletmény eltéríté-
se nem haladhatja meg a közszolgálati jogviszonyra vo-
natkozó szabályban erre vonatkozóan elõírt legmagasabb
mértéket.�

(2) A Kjt. a következõ 25/C. §-sal egészül ki:
�25/C. § (1) A 25/A�25/B. §-t nem kell alkalmazni, ha a

25/A. § (2) bekezdése szerinti idõpont elõtt
a) tett munkáltatói vagy közalkalmazotti egyoldalú jog-

nyilatkozat, illetve
b) megkötött megállapodás � ideértve az áthelyezést is �
alapján a közalkalmazotti jogviszony a 25/A. § (2) be-

kezdése szerinti idõpontot követõen megszûnik. Az a)�b)
pont szerinti, a 25/A. § (1) bekezdésében foglalt idõpont
elõtti jognyilatkozattal vagy megállapodással kapcsolatban
a közalkalmazott által kezdeményezett munkaügyi jogvita
esetén a 25/A. § (1) bekezdésében foglalt idõpontot köve-
tõen az átadó helyébe az átvevõ munkáltató lép, illetõleg

ezen idõpont után a keresetlevelet az átvevõ munkáltató
ellen kell elõterjeszteni.

(2) Az átadás 25/A. § (1) bekezdésben meghatározott
idõpontját követõen a közalkalmazottat az átvevõ munkál-
tatónál munkavégzési kötelezettség nem terheli. Ekkor a
korábbi megszüntetõ nyilatkozat vagy megállapodás alap-
ján az átadás és a jogviszony megszûnésének idõpontja
közötti idõtartam alatt esedékes díjazást, illetõleg juttatást
az átadó munkáltatónak � a jogviszony megszûnésével
összefüggõ juttatások kifizetésére vonatkozó szabályok
alkalmazásával � legkésõbb az átadás idõpontjában ki kell
fizetnie. Ezek összegét � a közalkalmazotti jogviszonyra
vonatkozó szabály vagy a felek eltérõ rendelkezése hiányá-
ban � a távolléti díj figyelembevételével kell meghatározni.

(3) A folyamatban lévõ fegyelmi eljárást, illetve a mun-
káltató fegyelmi határozatával összefüggõ munkaügyi pert
� a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel � meg kell
szüntetni, ha a munkáltató egésze vagy a közalkalmazottat
foglalkoztató része a Munka Törvénykönyve hatálya alá
tartozó munkáltató számára kerül átadásra. Ha a munkáltató
egésze vagy a közalkalmazottat foglalkoztató része a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
hatálya alá tartozó munkáltató számára kerül átadásra, a
fegyelmi eljárásban a 25/A. § (1) bekezdésében foglalt
idõpontot megelõzõen kijelölt vizsgálóbiztos, illetve fe-
gyelmi tanácstag személyére ezen idõpontot követõen is e
törvény szabályait kell megfelelõen alkalmazni.

(4) Ha a munkaügyi per fegyelmi elbocsátás tekintetében
folyik, a munkavállalói kereset elbírálásánál

a) a rendkívüli felmondás szabályait kell megfelelõen al-
kalmazni, ha a munkáltató egészének vagy a közalkalma-
zottat foglalkoztató részének a Munka Törvénykönyve,

b) a hivatalvesztés fegyelmi büntetés szabályait kell
megfelelõen alkalmazni, ha a munkáltató egészének vagy a
közalkalmazottat foglalkoztató részének a köztisztviselõk
jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó munkáltató
számára történõ átadására kerül sor.

(5) A fegyelmi büntetés végrehajtását meg kell szüntetni,
ha a munkáltató egészének vagy a közalkalmazottat foglal-
koztató részének a Munka Törvénykönyve hatálya alá tar-
tozó munkáltató számára történõ átadására kerül sor.

(6) A 34. § alkalmazásakor � amennyiben a közalkalma-
zottat eredeti munkakörében kell továbbfoglalkoztatni � az
átvevõ munkáltató köteles az ítélet jogerõre emelkedésekor
a 25/A�25/B. §-ban foglaltak megfelelõ alkalmazásával az
állásfelajánlási és foglalkoztatási kötelezettséget teljesíteni.
Az átvevõ munkáltató a 25/A. § (2)�(3) bekezdése szerinti
tájékoztatási kötelezettséget a jogerõs ítélet közlésétõl
számított tizenöt napon belül köteles teljesíteni.�

11. § A Kjt. 26. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
�(4) A munkáltató fenntartója � törvény eltérõ rendelke-

zése hiányában � az általa fenntartott, e törvény hatálya alá
tartozó munkáltatók között kezdeményezheti a közalkalma-
zott határozatlan idõre szóló áthelyezését. Erre rendkívül
indokolt esetben, így különösen akkor kerülhet sor, ha
annak a munkáltatónak, ahová az áthelyezés irányul, a
feladatai � különösen a munka� és pihenõidõ, illetõleg a
rendes szabadság kiadása szabályaira tekintettel � munka-
szervezési eszközök alkalmazásával sem teljesíthetõk.�

12. § A Kjt. 27. §-ának (2) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

�(2) A határozott idejû közalkalmazotti jogviszonyt a 30.
§ (1) bekezdésének a)�d) pontjában foglalt okok alapján a
munkáltató � a 25. § (2) bekezdésétõl eltérõen � azonnali
hatállyal megszüntetheti; a közalkalmazott részére azonban
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egyévi, ha a határozott idõbõl még hátralévõ idõ egy évnél
rövidebb, a hátralévõ idõre jutó átlagkeresetét köteles elõre
megfizetni.�

13. § A Kjt. 30. §-ának helyébe a következõ rendelkezés
lép, ezzel egyidejûleg a Kjt. a következõ 30/A�30/F. §-sal
egészül ki:

�30. § (1) A munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt �
a 30/A�30/B. §-ban foglalt korlátozással � felmentéssel
akkor szüntetheti meg, ha

a) megszûnt a munkáltatónak az a tevékenysége, amely-
ben a közalkalmazottat foglalkoztatták;

b) az Országgyûlés, a Kormány, a költségvetési fejezet
felügyeletét ellátó szerv vezetõje, a központi költségvetési
szerv vezetõje vagy az önkormányzati képviselõ-testület
döntése alapján a munkáltatónál létszámcsökkentést, illetve
átszervezést kell végrehajtani, és emiatt a közalkalmazott
további foglalkoztatására nincs lehetõség;

c) a közalkalmazott munkaköri feladatainak ellátására
tartósan alkalmatlanná vált vagy munkáját nem végzi meg-
felelõen; továbbá

d) a közalkalmazott a felmentés közlésének, illetõleg
legkésõbb a felmentési idõ kezdetének napján nyugdíjasnak
minõsül [37/B. §].

(2) A munkáltató a felmentést köteles megindokolni. Az
indokolásból a felmentés okának világosan ki kell tûnnie,
és a munkáltatónak kell bizonyítania, hogy a felmentés
indoka valós és okszerû.

(3) Ha az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott al-
kalmatlanság a közalkalmazott munkavégzésével vagy
magatartásával függ össze, a felmentés elõtt lehetõséget
kell adni számára a vele szemben felhozott kifogások elleni
védekezésre, kivéve, ha az eset összes körülményeibõl
következõen ez a munkáltatótól nem várható el.

30/A. § (1) A 30. § (1) bekezdés a)�b) pontjában megha-
tározott esetben, valamint, ha a 30. § (1) bekezdés c) pont-
jában foglalt alkalmatlanság egészségügyi ok következmé-
nye, a munkáltató a közalkalmazottat írásban tájékoztatja

a) a munkáltatón belül,
b) a munkáltató irányítása alatt álló másik munkáltató-

hoz, illetve
c) a munkáltató fenntartója által fenntartott más, e tör-

vény hatálya alá tartozó munkáltatóhoz
az iskolai végzettségének és szakképzettségének, szak-

képesítésének, továbbá � egészségügyi alkalmatlanság
esetén � egészségi állapotának megfelelõ másik betöltetlen
munkakör felajánlásának lehetõségérõl. A közalkalmazott a
tájékoztatás közlésétõl számított két munkanapon belül
írásban nyilatkozik a munkakör-felajánlási lehetõség
igénybevételérõl. Ha a közalkalmazott a határidõ leteltéig a
nyilatkozattételt elmulasztja, azt úgy kell tekinteni, mintha
a munkakör-felajánlási lehetõséget nem igényelte volna. A
munkakör-felajánlási lehetõség igénybevételekor a közal-
kalmazotti jogviszony felmentéssel történõ megszüntetésé-
re csak akkor kerülhet sor, ha az a)�c) pontban foglalt
munkáltatónál a közalkalmazott az iskolai végzettségének
és szakképzettségének, szakképesítésének, továbbá �
egészségügyi alkalmatlanság esetén � egészségi állapotának
megfelelõ másik betöltetlen munkakör nincs, vagy ha a
közalkalmazott az ilyen munkakörbe történõ áthelyezéshez,
illetve kinevezése módosításához nem járul hozzá.

(2) Ha a közalkalmazott az (1) bekezdés szerint kéri be-
töltetlen munkakör felajánlását, a munkáltató a fenntartóját,
illetõleg az (1) bekezdés b) pontjában említett munkáltatót
köteles haladéktalanul megkeresni. A megkeresés kizárólag
az érintett közalkalmazottnak az e törvény 5. számú mellék-

lete szerinti közalkalmazotti alapnyilvántartás II�VII.
pontjaiban foglalt adatait és az általa betöltött munkakör
megnevezését tartalmazza.

(3) A munkáltató fenntartója a 30/E. § szerinti nyilván-
tartás felhasználásával a megkereséstõl számított öt napon
belül közvetlenül tájékoztatja a közalkalmazott munkáltató-
ját azokról a betöltetlen munkakörökrõl, amelyek az (1)
bekezdés alapján a közalkalmazott részére felajánlhatók.
Másik munkáltatónál betöltetlen munkakörrõl csak e mun-
káltató vezetõjének egyetértésével adható tájékoztatás.

30/B. § (1) A 30. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti
létszámcsökkentést elrendelõ döntés esetén nem szüntethe-
tõ meg felmentéssel azoknak az azonos munkakört betöltõ
közalkalmazottaknak a jogviszonya, akik együttesen írás-
ban, egy nyilatkozatba foglaltan kérik kinevezésükben a
munkaidõ mértékének olyan tartalmú módosítását, hogy
munkaidejük együttes mértéke ne haladja meg a tervezett
felmentéssel esetlegesen érintett közalkalmazotti létszám-
hoz kapcsolódó, a kérelem benyújtásakor érvényes munka-
idõ mértékének a felét. A kérelmet valamennyi érintett
közalkalmazottnak alá kell írnia, megjelölve a kinevezésé-
ben kikötendõ munkaidõ mértékét.

(2) A munkáltató köteles a kérelemben foglaltak szerint a
kinevezést módosítani. Az illetmény összegét � a felek
közalkalmazottra kedvezõbb megállapodásának hiányában
� a kinevezés módosítását közvetlenül megelõzõ illetmény
alapulvételével, a rész- és a teljes munkaidõ arányában kell
megállapítani.

30/C. § (1) A munkáltató a 30/A. §-ban foglalt állásfel-
ajánlás során a felmentés közlésének tervezett idõpontja
elõtt legalább tíz nappal köteles írásban tájékoztatni a köz-
alkalmazottat

a) a 30/A. § (3) bekezdése szerinti felajánlható munka-
körrõl (munkakörökrõl) vagy a pályázat lehetõségérõl,
továbbá

b) a 30/B. § szerinti lehetõségrõl és a tervezett felmen-
téssel esetlegesen érintettek nevérõl, valamint munkakörük
megnevezésérõl, továbbá a 30/B. § (1) bekezdése szerinti
kinevezés
módosítással megállapítható munkaidõ mértékének felsõ
határáról.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást követõ öt na-
pon belül

a) a közalkalmazott írásban nyilatkozik a felajánlott
munkakör elfogadásáról, illetve

b) a 30/B. § (1) bekezdés szerinti kérelmet a munkáltató-
val közölni kell.

(3) A munkakör elfogadása esetén a munkáltató gondos-
kodik a kinevezés megfelelõ módosításáról, illetve kezde-
ményezi a közalkalmazott áthelyezését. Ha felajánlható
munkakör nincs vagy a közalkalmazott a felajánlott mun-
kakört elutasította, ezt a felmentést tartalmazó iratban a
munkáltatónak fel kell tüntetnie. A (2) bekezdés szerinti
nyilatkozat elmaradását a munkakör elutasításának kell
tekinteni.

(4) A 30/A. §-ban foglaltak teljesítésével felajánlott
munkakör elfogadását a kinevezés módosításához vagy az
áthelyezéshez történõ közalkalmazotti hozzájárulásnak kell
tekinteni. A (2) bekezdés a) pontjában foglalt nyilatkozat
elmaradását a felajánlott munkakör elutasításának kell
tekinteni.

30/D. § (1) Két vagy több helyi önkormányzat írásban
megállapodást köthet a 30/A. §-ban foglaltak szerinti tájé-
koztatás teljesítésére a megállapodásban részes helyi ön-
kormányzat által fenntartott munkáltatónál a 30. § (1) be-
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kezdésének a)�b) pontja szerinti, valamint az egészségügyi
alkalmatlanság miatti felmentés megelõzése érdekében.

(2) A megállapodás hatálya kiterjed az azt kötõ önkor-
mányzatok fenntartásában lévõ, e törvény hatálya alatt
mûködõ valamennyi munkáltatóra, melyeknél a helyben
szokásos módon kell a megállapodásról a közalkalmazotta-
kat tájékoztatni. A megállapodásban továbbá rendelkezni
kell annak idõbeli hatályáról.

(3) A megállapodás alapján a 30/A. és 30/C. §-ban fog-
laltakat az önkormányzat, illetve a munkáltató azzal az
eltéréssel köteles teljesíteni, hogy a tájékoztatás teljesítése
érdekében a munkáltató fenntartója mellett a megállapo-
dásban részes többi önkormányzatot is köteles megkeresni,
amelyek a munkáltatót közvetlenül értesítik az álláshelyek-
rõl, illetve azok hiányáról.

30/E. § (1) Az e törvény hatálya alá tartozó munkáltató
fenntartója elektronikus adatnyilvántartást vezet

a) a munkáltató, továbbá
b) a saját munkáltatói szervezete e törvény hatálya alá

tartozó betöltetlen munkaköreirõl.
(2) A munkáltató legkésõbb a közalkalmazotti jogvi-

szony megszûnésekor köteles tájékoztatni a fenntartót a
megszûnés következtében betöltetlenné váló munkakör

a) megnevezésérõl, továbbá
b) a betöltéséhez szükséges iskolai végzettségrõl, szak-

képzettségrõl és szakképesítésrõl, illetve egészségügyi
alkalmassági feltételekrõl.

30/F. § A 30/A�30/E. § rendelkezéseit a közoktatási
ágazatban a külön törvény alapján megállapított, a munka-
erõ-gazdálkodásra vonatkozó szabályokban foglalt eltérés-
sel kell alkalmazni.�

14. § A Kjt. a következõ 31/A. §-sal egészül ki:
�31/A. § A felmentési védelem fennállása szempontjából

a felmentés közlésének idõpontja az irányadó. Ettõl eltérõ-
en

a) a 30/A. § (1) bekezdésében foglalt munkakör-
felajánlási lehetõség, illetve

b) a 30/B. § (1) bekezdése szerinti kinevezésmódosítási
lehetõség esetén az errõl szóló tájékoztatás közlésének
idõpontja irányadó a felmentési védelem fennállása tekinte-
tében.�

15. § A Kjt. 32. §-ának (2) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

�(2) Ha a 30/A. § (1) bekezdése szerinti munkáltatónál
van olyan munkakör, amelynek ellátására az (1) bekezdés-
ben említett közalkalmazott alkalmas, a közalkalmazotti
jogviszonyt mindaddig nem lehet felmentéssel megszün-
tetni, amíg a közalkalmazott ilyen munkahelyre áthelyezhe-
tõ, feltéve, hogy ezt elvállalja. Nem terheli ez a kötelezett-
ség a munkáltatót, ha a felmentés indoka � az egészségügyi
alkalmatlanság esetét kivéve � a 30. § (1) bekezdésének c)�
d) pontján alapul. A munkáltató munkakör-felajánlásával
kapcsolatban a 30/A. § és a 30/C. § szerint köteles eljárni.�

16. § (1) A Kjt. 33. §-ának (1) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

�(1) Felmentés esetén a felmentési idõ legalább hatvan
nap, de a nyolc hónapot nem haladhatja meg. Ettõl eltérõ-
en, ha a felmentés � az egészségügyi alkalmatlanság esetét
kivéve � a 30. § (1) bekezdésének c) pontján alapul, a fel-
mentési idõ harminc nap.�

(2) A Kjt. 33. §-ának (2) bekezdése a következõ mondat-
tal egészül ki:

�Kollektív szerzõdés 8 hónapnál hosszabb felmentési
idõt nem állapíthat meg.�

17. § A Kjt. a következõ 33/A. §-sal egészül ki:

�33/A. § (1) A munkáltató a gyakornoki idõ tartama alatt
a közalkalmazotti jogviszonyt rendkívüli felmentéssel meg-
szüntetheti, ha a közalkalmazott

a) a közalkalmazotti jogviszonyból eredõ lényeges köte-
lezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelen-
tõs mértékben megszegi, vagy

b) olyan magatartást tanúsít, amely a közalkalmazotti
jogviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

(2) A munkáltató köteles a rendkívüli felmentést a 30. §
(2) bekezdése szerint megindokolni. Vita esetén a rendkí-
vüli felmentés indokának valóságát és okszerûségét a mun-
káltatónak kell bizonyítania. A rendkívüli felmentés közlé-
se elõtt lehetõséget kell adni a közalkalmazottnak a terve-
zett intézkedés indokainak megismerésére és a vele szem-
ben felhozott kifogások elleni védekezésre, kivéve, ha az
eset összes körülményeibõl következõen ez a munkáltatótól
nem várható el.

(3) A rendkívüli felmentés jogát az annak alapjául szol-
gáló okról való tudomásszerzéstõl számított tizenöt napon
belül, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétõl számított
egy éven belül, bûncselekmény elkövetése esetén a bünte-
tõeljárás megindítására nyitva álló elévülési idõ alatt lehet
gyakorolni.

(4) Rendkívüli felmentés esetén � e törvényben elõírt ki-
vételektõl eltekintve � a felmentés szabályai nem alkalmaz-
hatók.�

18. § A Kjt. 34. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
�34. § (1) Ha a bíróság megállapítja, hogy a munkáltató a

közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyát jogellenesen
szüntette meg, a közalkalmazott abban az esetben kérheti az
eredeti munkakörében történõ továbbfoglalkoztatását, ha

a) a munkáltató általi felmentés, elbocsátás vagy próba-
idõ alatti azonnali hatályú munkaviszony-megszüntetés a
rendeltetésszerû joggyakorlás követelményébe (Munka
Törvénykönyve 4. §), az egyenlõ bánásmód követelményé-
be (Munka Törvénykönyve 5. §), illetve felmentési véde-
lembe [31. §, valamint Munka Törvénykönyve 90. §-ának
(1) bekezdése] ütközik, vagy a munkáltató megszegi a
felmentési korlátozásokra vonatkozó rendelkezéseket
[30/A�30/D. §; 32. § (2) bekezdése], vagy

b) a munkáltató a választott szakszervezeti tisztségviselõ,
illetve a közalkalmazotti tanács tagjának (elnökének) kö-
zalkalmazotti jogviszonyát a 45�53. és az 54/A. §-okba,
illetõleg a Munka Törvénykönyve 28. §-ába ütközõ módon
szüntette meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt esetben meg kell téríteni a
közalkalmazott elmaradt illetményét (egyéb járandóságait),
továbbá a jogviszony jogellenes megszüntetésével össze-
függésben felmerült kárát is.

(3) Ha a közalkalmazotti jogviszony (1) bekezdésben
foglalt módon történõ jogellenes megszüntetése esetén a
közalkalmazott az eredeti munkakörébe való visszahelye-
zést nem kéri, a közalkalmazotti jogviszony a jogellenessé-
get megállapító határozat jogerõre emelkedésének napján
szûnik meg. Ekkor � a (2) bekezdésben foglaltakon felül a
bíróság a munkáltatót � az eset összes körülményeinek, így
különösen a jogsértés és annak következményei súlyának
mérlegelésével � a közalkalmazott legalább két, legfeljebb
tizenkét havi átlagkeresetének megfelelõ összeg megfizeté-
sére kötelezi.

(4) Ha a közalkalmazotti jogviszonyt nem az (1) bekez-
désben foglalt módon szüntették meg jogellenesen, a kö-
zalkalmazotti jogviszony a megszüntetésrõl szóló jognyi-
latkozat idõpontjában megszûnik, de a közalkalmazott
részére � az eset összes körülményeinek, így különösen a
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jogsértés és annak következményei súlyának mérlegelése
alapján � legalább tizenkét, legfeljebb huszonnégy havi
átlagkeresetét meg kell fizetni.

(5) A (2) bekezdésben foglalt esetben nem kell megtérí-
teni az illetménynek (egyéb járandóságnak), illetve a kár-
nak azt a részét, amely máshonnan megtérült vagy kellõ
gondosság mellett megtérülhetett volna. A kellõ gondosság
elmulasztásának különösen azt kell tekinteni, ha a közal-
kalmazott az állami foglalkoztatási szervvel nem mûködik
együtt a munkavégzésre irányuló jogviszony létesítése
érdekében, nem köt álláskeresési megállapodást, illetve az e
szerv által felajánlott � a foglalkoztatás elõsegítésérõl szóló
jogszabályban foglalt feltételekre tekintettel � megfelelõ
munkahelyet elutasítja. A bíróság a kellõ gondosság elmu-
lasztásának az elmaradt illetmény, egyéb járandóságok,
illetve a közalkalmazotti kár megtérítésével kapcsolatos
következményét az eset összes körülményének mérlegelése
alapján állapítja meg.

(6) A közalkalmazottat, ha közalkalmazotti jogviszonya
nem felmentéssel szûnt meg � a (2)�(5) bekezdésben fog-
laltakon kívül � megilleti a munkavégzés alóli felmentés
idejére járó átlagkeresete és a felmentés esetén járó végki-
elégítés is.

(7) Ha a közalkalmazotti jogviszony a 22. § (12) bekez-
dése alapján e törvény erejénél fogva megszûnt, és a bíró-
ság megállapította a közalkalmazott �nem megfelelt� mi-
nõsítésének jogellenességét,

a) ha a munkáltató eljárása a rendeltetésszerû joggyakor-
lás vagy az egyenlõ bánásmód követelményébe ütközött, az
(1)�(6) bekezdésben foglaltakat,

b) az a) pontba nem tartozó esetben a (4) és (6) bekez-
désben foglaltakat kell megfelelõen alkalmazni.�

19. § A Kjt. 35. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

�35. § (1) Amennyiben a közalkalmazotti jogviszonyt a
közalkalmazott valamely közalkalmazotti jogviszonyra
vonatkozó szabály rendelkezéseinek megszegésével szün-
teti meg, azt úgy kell elbírálni, mintha közalkalmazotti
jogviszonya elbocsátás folytán szûnt volna meg. A közal-
kalmazott ekkor köteles a munkáltató részére a lemondási
idõre járó átlagkeresetének megfelelõ összeget megfizetni.
Amennyiben a közalkalmazotti jogviszony megszüntetése
kizárólag azért jogellenes, mert a közalkalmazott lemondási
idõ egy részét nem tölti le, megtérítési kötelezettsége a le
nem töltött idõvel arányos.

(2) Ha a közalkalmazott a határozott idõtartamú jogvi-
szonyát szünteti meg jogellenesen, az (1) bekezdésben
meghatározottakat megfelelõen kell alkalmazni. Ha azon-
ban a határozott idõbõl még hátralévõ idõtartam rövidebb,
mint az (1) bekezdés szerinti idõtartam, a munkáltató csak a
hátralévõ idõre járó átlagkereset megfizetését követelheti.

(3) A munkáltató jogosult az (1), illetve (2) bekezdés-
ben meghatározott mértéket meghaladó kárának érvé-
nyesítésére is.

(4) A munkáltató (1)�(3) bekezdés alapján keletkezett
igényeinek érvényesítésére a Munka Törvénykönyve mun-
kavállaló által okozott kár megtérítésére vonatkozó szabá-
lyai (Mt. 173. §) az irányadók.�

20. § A Kjt. 37. §-ának (9) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

�(9) A végkielégítés összegének a felére jogosult a köz-
alkalmazott, ha felmentésére azért került sor, mert kérelme
alapján a munkáltató által felajánlott, a 30/A. § szerinti
munkakörbe helyezéséhez szükséges kinevezés módosítá-
sához, illetõleg áthelyezéséhez nem járult hozzá, kivéve, ha

a hozzájárulását alapos indokkal tagadta meg, így különö-
sen, ha

a) a felajánlott illetmény összege kevesebb a korábbi il-
letménye 80%-ánál,

b) teljes munkaidõre szóló kinevezés esetén hat óránál
rövidebb részmunkaidõben történõ foglalkoztatást, illetve
hat óránál rövidebb részmunkaidõ esetén teljes munkaidõ-
ben történõ foglalkoztatást ajánlanak fel, és utóbbi esetben
a munkaidõ mértékének növekedése a közalkalmazott sze-
mélyes, illetve családi körülményeire figyelemmel arányta-
lan sérelemmel járna,

c) a korábbi határozatlan idejû helyett határozott idejû
közalkalmazotti jogviszonyt ajánlanak fel, vagy

d) az új munkahely és a lakóhely között � tömegközleke-
dési eszközzel � történõ oda- és visszautazás ideje naponta
a két órát, illetve 10 éven aluli gyermeket nevelõ közalkal-
mazott esetében a másfél órát meghaladja, kivéve, ha az
utazási idõ mértéke közalkalmazotti jogviszonyában az
említett idõtartamot elérte.

Az a) pont alkalmazásakor a felajánlott illetmény a köz-
alkalmazott fizetési osztálya és fokozata szerinti garantált
illetménye mértékénél nem lehet alacsonyabb összegû.�

21. § A Kjt. 38. §-ának (1) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

�(1) A közalkalmazotti jogviszony tekintetében a Munka
Törvénykönyvének a munkaviszony megszûnésérõl és
megszüntetésérõl szóló rendelkezései közül (Harmadik
rész, IV. fejezet), a 85/A. §-ának (5)�(6) bekezdése, a 86�
86/A. §, a 87. §-ának (1) bekezdése, a 87/A. §, a 88. §, a
89. §-ának (1)�(6) bekezdése, a 90. § (4) bekezdése, a 92.
§-a, a 93. §-ának (1)�(2) bekezdése, a 95�96. §-a, a 98. §-
ának (1) bekezdése, a 99�101. §-a nem alkalmazható.�

22. § A Kjt. 38/A. §-ának (2) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

�(2) A Munka Törvénykönyve csoportos létszámcsök-
kentésre vonatkozó szabályait azzal az eltéréssel kell al-
kalmazni, hogy

a) rendes felmondáson felmentést, illetve a Munka Tör-
vénykönyve 88. §-ának (2) bekezdése szerinti munkáltatói
intézkedésen az e törvény 27. §-ának (2) bekezdése által
szabályozott azonnali hatályú megszüntetést kell érteni, ha
ezek közlésére a 30. § (1) bekezdésének a)�c) pontja alap-
ján kerül sor,

b) a Munka Törvénykönyve 94/E. §-ának (1) bekezdésé-
ben foglalt tájékoztatással egyidejûleg a munkáltató intéz-
kedik a 30/A. § (2) bekezdésében szereplõ kötelezettsége
teljesítése érdekében,

c) a Munka Törvénykönyve 94/E. §-ának (1) bekezdésé-
ben foglalt tájékoztatást megelõzõen a munkáltató intézke-
dik a 30/C. § (1) bekezdése b) pontja szerinti kötelezettsége
teljesítésének érdekében.�

23. § A Kjt. a következõ 44/A. §-sal egészül ki:
�44/A. § A Munka Törvénykönyve 106. §-a (1) bekezdé-

sének alkalmazásakor tulajdonosnak tekintendõ a munkálta-
tó fenntartója is, amely kezdeményezheti a közalkalmazott
kirendelését, illetve a Munka Törvénykönyve 150. §-ának
(1) bekezdése szerinti intézkedés megtételét az e törvény
hatálya alá tartozó munkáltatónál történõ átmeneti foglal-
koztatás érdekében.�

24. § A Kjt. 47. §-ának (1) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

�(1) A fegyelmi eljárás során vizsgálatot kell tartani. En-
nek lefolytatására a fegyelmi eljárás megindítója az eljárás
megindításától számított öt napon belül, írásban vizsgáló-
biztost jelöl ki a munkáltató közalkalmazottai közül. Vizs-
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gálóbiztosnak � e törvény eltérõ rendelkezése hiányában �
magasabb vezetõ, illetve vezetõ munkakört vagy beosztást
betöltõ, ennek hiányában az eljárás alá vontnál magasabb
vagy vele azonos besorolású közalkalmazottat kell kijelöl-
ni. A magasabb vezetõ, illetve vezetõ munkakört vagy
beosztást betöltõvel szemben indított fegyelmi eljárás ese-
tén vizsgálóbiztos az eljárás alá vontnál magasabb, ennek
hiányában azonos szintû vezetõi munkakört vagy beosztást
betöltõ közalkalmazott lehet.�

25. § A Kjt. 49. §-ának (2) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

�(2) A fegyelmi tanács elnöke a fegyelmi eljárás meg-
indítója, aki ezt a jogkörét a munkáltatónak az eljárás alá
vont

a) magasabb vezetõi, illetve vezetõi munkakört vagy be-
osztást betöltõ közalkalmazott esetén magasabb vagy azzal
azonos szintû vezetõi munkakört vagy beosztást,

b) az a) pontba nem tartozó közalkalmazott esetén maga-
sabb vezetõ vagy vezetõ munkakört, illetve beosztást,

betöltõ közalkalmazottra ruházhatja át. A fegyelmi ta-
nács tagjait a fegyelmi tanács elnöke a munkáltatónak a 47.
§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõ közalkalmazot-
tai közül jelöli ki.�

26. § A Kjt 51. §-ának (1) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

�(1) A fegyelmi tanács az elsõ tárgyalástól számított leg-
késõbb harminc napon belül zárt ülésen, szótöbbséggel
határoz, döntését indokolt írásbeli határozatba foglalja.
Felmentõ határozatot kell hozni, ha az eljárás alá vont a
terhére rótt fegyelmi vétséget nem követte el. Az eljárást
megszüntetõ határozatot kell hozni az 51/A. §-ban foglaltak
esetén, továbbá, ha nem bizonyítható, hogy az eljárás alá
vont a fegyelmi vétséget elkövette.�

27. § A Kjt. 52. §-ának (1) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

�52. § (1) A fegyelmi határozatot az ellene benyújtott ke-
reset jogerõs elbírálásáig végrehajtani nem szabad. Ha
azonban a közalkalmazott a kereset benyújtására nyitva álló
határidõ eltelte vagy a kereset jogerõs elbírálása elõtt a
közalkalmazotti jogviszonyát megszünteti, a határozat
végrehajthatóvá válik. Ettõl eltérõen, az elbocsátás fe-
gyelmi büntetésrõl szóló határozat végrehajtására az ellene
benyújtott keresetnek nincs halasztó hatálya.�

28. § A Kjt. a következõ új 54/A. §-sal egészül ki:
�54/A. § (1) E törvény eltérõ rendelkezése hiányában a

munkáltató vezetõje elleni fegyelmi eljárást a kinevezési
jogkör gyakorlója, illetve a magasabb vezetõi vagy vezetõi
megbízást adományozó személy vagy szervezet, illetve
testület vezetõje köteles megindítani és lefolytatni azzal,
hogy a vizsgálóbiztost, a fegyelmi tanács tagjait és elnökét
a fegyelmi eljárást megindító személyt foglalkoztatóval

a) közalkalmazotti jogviszonyban állók közül e törvény
szerint, vagy

b) közszolgálati jogviszonyban álló személyek közül kell
kijelölni.

(2) Ha az e törvényben foglalt követelmények alapján a
fegyelmi eljárás során a vizsgálóbiztos, a fegyelmi tanács
elnöke vagy tagja nem biztosítható, a munkáltató fenntartó-
ja mérlegelési jogkörében eljárva köteles gondoskodni a
megfelelõ, az ügyben elfogulatlan személy kijelölésérõl.�

29. § A Kjt. 66. §-ának (4) bekezdése a következõ mon-
dattal egészül ki:

�Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a közoktatási ága-
zatban a további szakképesítés hasznosításának a kötelezõ
óraszámra esõ mértékét meghatározza.�

30. § A Kjt. 5. számú mellékletének III. pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatköre:]
�III.
� a korábbi, 87/A. § (1) és (3) bekezdése szerinti jogvi-

szonyban töltött idõtartamok megnevezése,
� a munkahely megnevezése,
� a megszûnés módja, idõpontja�
31. § (1) E törvény 2007. szeptember 1-jén lép hatályba.
(2) Az (1) bekezdéstõl eltérõen a Kjt.-nek az e törvény 3.

§-ával megállapított 20/A. § (4) bekezdése, a 7. §-ával
megállapított 23. § (1)�(3) bekezdése, (5) és (7) bekezdése,
16. §-ával megállapított 33. § (1)�(2) bekezdése, valamint e
törvény 32. §-ának (3) bekezdése 2008. január 1-jén lép
hatályba.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a Kjt. 48. §-ának (2) bekezdése, valamint 61. §-a (1)

bekezdésének ba) és cb) pontja, továbbá a 83/A. § (5) be-
kezdésébõl az �a 30. § (1) bekezdésének c) pontja és (6)
bekezdése, (3) bekezdésébõl a c) pontra utaló szövegrész,�
szövegrész hatályát veszti,

b) a Kjt. 78. §-ának (3) bekezdésében a �30. § (1) bekez-
dés e) pontja alapján� szövegrész helyébe a �30. § (1) be-
kezdés d) pontja alapján� szövegrész lép.

(4) A Kjt.-nek az e törvény
� 3. §-ával megállapított 20/A. §-át,
� 4. §-ával megállapított 21/A. §-át,
� 5. §-ával megállapított 22. §-át
az e törvény hatálybalépését követõ közalkalmazotti

jogviszony-létesítés tekintetében kell alkalmazni.
(5) A Kjt.-nek az e törvény 10. §-ával megállapított

25/B. § (3) bekezdését és 25/C. §-át az e törvény hatályba-
lépését követõ, a 25/A. § (1) bekezdése szerinti közalkal-
mazotti jogviszony-megszûnéssel kapcsolatban kell alkal-
mazni.

(6) A Kjt.-nek az e törvény
� 13. §-ával megállapított 30�30/B. §-át,
� 14. §-ával megállapított 31/A. §-át,
� 15. §-ával megállapított 32. § (2) bekezdését,
� 16. §-ával megállapított 33. § (1)�(2) bekezdését,
� 20. §-ával megállapított 37. § (9) bekezdését
az e törvény hatálybalépését követõen közölt felmentés

tekintetében kell alkalmazni.
(7) A Kjt.-nek az e törvény 18. §-ával megállapított 34.

§-át az e törvény hatálybalépését követõen kezdeményezett
munkaügyi jogvitában kell alkalmazni.

(8) A Kjt.-nek az e törvény 19. §-ával megállapított 35.
§-át az e törvény hatálybalépését követõ közalkalmazotti
jogviszony-megszüntetés esetén kell alkalmazni.

(9) A Kjt.-nek az e törvény
� 24. §-ával megállapított 47. § (1) bekezdését,
� 25. §-ával megállapított 49. § (2) bekezdését,
� 26. §-ával megállapított 51. § (1) bekezdését,
� 28. §-ával megállapított 54/A. §-át
az e törvény hatálybalépését követõen indult fegyelmi

eljárásban kell alkalmazni.
(10) A Kjt.-nek e törvény 27. §-ával megállapított 52. §

(1) bekezdésének harmadik mondatát az e törvény hatály-
balépését követõen kiszabott elbocsátás fegyelmi büntetés
esetén kell alkalmazni.

(11) A közalkalmazott által betöltött magasabb vezetõ,
illetve vezetõ beosztás a Kjt. � e törvény 7. §-a (1) bekez-
désével megállapított � 23. § (2) bekezdése szerinti minisz-
teri döntés alapján alakul át 2008. január 1-jével magasabb
vezetõ vagy vezetõ munkakörré.
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(12) Az e törvény hatálybalépésekor fennálló közalkal-
mazotti jogviszonyt nem érinti, ha a közalkalmazott által
betöltött magasabb vezetõi munkakörre a Kjt. � e törvény
7. §-a (1) bekezdésével megállapított � 23. §-ának (1) be-
kezdése szerinti miniszteri döntés alapján munkaviszonyt
kell létesíteni. Ebben az esetben a határozott idõre szóló
magasabb vezetõi megbízás nem hosszabbítható meg.

(13) Az e törvény hatálybalépése és 2007. december 31.
között a munkáltató a magasabb vezetõ, illetve vezetõ be-
osztás ellátásával történõ megbízás visszavonását, határo-
zott idõre szóló megbízás esetén a határozott idõ leteltét
követõen a közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel akkor
szüntetheti meg, ha a közalkalmazott eredeti vagy más,
iskolai végzettségének, szakképzettségének vagy szakké-
pesítésének megfelelõ munkakörben való továbbfoglalkoz-
tatására nincs lehetõség.

(14) A Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII.
törvény (a továbbiakban: Mt.) e törvény 32. §-ával megál-
lapított 86/C. és 86/E. §-át az e törvény hatálybalépését
követõ átadásra kell alkalmazni.

32. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az Mt.
86/C. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

�(2) A munkavállalót közalkalmazotti, illetve közszolgá-
lati jogviszonyra vonatkozó szabályok szerint kell beso-
rolni. Közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén a kine-
vezés alapján megállapított illetmény és illetménypótlékok
együttes összege nem lehet alacsonyabb mértékû, mint az
átadást közvetlenül megelõzõ személyi alapbér összege.
Közszolgálati jogviszony létesítése esetén, ha az átadást
közvetlenül megelõzõ személyi alapbér összege meghaladja
a jogszabály alapján megállapítható alapilletmény, illet-
ménykiegészítés és vezetõi pótlék együttes összegét, az
alapilletményt oly módon kell megnövelni, hogy a köz-
tisztviselõi alapilletmény, illetménykiegészítés és vezetõi
pótlék együttes összege elérje a személyi alapbér összegét.
E rendelkezés alkalmazása során a köztisztviselõi alapil-
letmény eltérítése nem haladhatja meg a közszolgálati jog-
viszonyra vonatkozó szabályban erre vonatkozóan elõírt
legmagasabb mértéket.�

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az Mt. a kö-
vetkezõ 86/E. §-sal egészül ki:

�86/E. § (1) A 86/B�86/D. §-t nem kell alkalmazni, ha a
85/B. § (1) bekezdésében, illetve a 86/B. § (2) bekezdésé-
ben meghatározott idõpont elõtt

a) tett munkáltatói vagy munkavállalói egyoldalú jognyi-
latkozat, illetve

b) megkötött megállapodás
alapján a munkaviszony ezen idõpontot követõen meg-

szûnik. Az a)�b) pont szerinti, a 86/B. § (1) bekezdésében
foglalt idõpont elõtti jognyilatkozattal vagy megállapodás-
sal kapcsolatban a munkavállaló által kezdeményezett
munkaügyi jogvita esetén a 86/B. § (1) bekezdésében fog-
lalt idõpontot követõen az átadó helyébe az átvevõ munkál-
tató lép, illetõleg ezen idõpont után a keresetlevelet az
átvevõ munkáltató ellen kell elõterjeszteni.

(2) Az átadás 86/B. § (1) bekezdésben meghatározott
idõpontját követõen a munkavállalót az átvevõ munkáltató-
nál munkavégzési kötelezettség nem terheli. Ekkor a ko-
rábbi megszüntetõ nyilatkozat vagy megállapodás alapján
az átadás és a jogviszony megszûnésének idõpontja közötti
idõtartam alatt esedékes díjazást, illetõleg juttatást az átadó
munkáltatónak � a jogviszony megszûnésével összefüggõ
juttatások kifizetésére vonatkozó szabályok alkalmazásával
� legkésõbb az átadás idõpontjában ki kell fizetnie. Ezek
összegét � a munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a

felek eltérõ rendelkezése hiányában � a távolléti díj figye-
lembevételével kell meghatározni.

(3) A munkáltató rendkívüli felmondásával összefüggõ
munkaügyi perben a munkavállalói kereset elbírálásánál

a) az elbocsátás szabályait kell megfelelõen alkalmazni,
ha a munkáltató egészének vagy a munkavállalót foglalkoz-
tató részének a közalkalmazottak jogállásáról szóló tör-
vény,

b) a hivatalvesztés fegyelmi büntetés szabályait kell
megfelelõen alkalmazni, ha a munkáltató egészének vagy a
munkavállalót foglalkoztató részének a köztisztviselõk
jogállásáról szóló törvény

hatálya alá tartozó munkáltató számára történõ átadására
kerül sor. Ettõl eltérõen, ha a munkavállaló az átadást köve-
tõen a XII. fejezet hatálya alá kerül, e rendelkezést nem kell
alkalmazni.

(4) A 109. § alapján megállapított hátrányos jogkövet-
kezmény végrehajtását, illetve az ezzel kapcsolatos pert
meg kell szüntetni.

(5) A 100. § alkalmazásakor � amennyiben a munkavál-
lalót eredeti munkakörében kell továbbfoglalkoztatni � az
átvevõ munkáltató köteles az ítélet jogerõre emelkedésekor
a 86/B. §-ban és a 86/C. §-ban foglaltak megfelelõ alkal-
mazásával az állásfelajánlási és foglalkoztatási kötelezett-
séget teljesíteni. Az átvevõ munkáltató a 86/B. § (2)�(3)
bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettséget a jogerõs
ítélet közlésétõl számított tizenöt napon belül köteles tel-
jesíteni.�

(3) Az Mt. � az egyes foglalkoztatási jogviszonyokat
szabályozó törvények munka- és pihenõidõre vonatkozó
rendelkezéseinek módosításáról szóló 2007. évi LXXIII.
törvény 4. §-ával megállapított � 119. §-ának (4) bekezdé-
sében �a (3) és a (8) bekezdés� szövegrész helyébe a �a (3)
és a (7) bekezdés� szöveg lép.

33. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

1993. évi III. törvény 92/D. § (4) bekezdésében a �30. §-a
(1) bekezdésének d) pontjára hivatkozással� szövegrész
helyébe a �30. §-a (1) bekezdésének c) pontjára hivatko-
zással�, valamint
b) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 19. §-a
(8) bekezdésében a �30. §-ának (1) bekezdésének d) pont-
jára hivatkozással� szövegrész helyébe a �30. §-a (1) be-
kezdésének c) pontjára hivatkozással� szövegrész lép.

_________

Az Országgyûlés
61/2007. (VI. 27.) OGY határozata

a Kutatási és innovációs eseti bizottság
tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról*

A Kutatási és innovációs eseti bizottság létrehozásáról
szóló 56/2007. (VI. 20.) OGY határozat 4. pontja alapján
az Országgyûlés az eseti bizottság tisztségviselõinek és
tagjainak a következõket választja meg:

Elnök: dr. Magda Sándor (MSZP)
Társelnök: dr. Pálinkás József (FIDESZ)
Tagjai: dr. Józsa István (MSZP)

dr. Kapolyi László (MSZP)
Kormos Dénes (MSZP)
dr. Orosz Sándor (MSZP)

                                                          
* A határozatot az Országgyûlés a 2007. június 25-i ülésnapján fogadta el.
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dr. Szabó Zoltán (MSZP)
Tatai-Tóth András (MSZP)
dr. Sándor Klára (SZDSZ)
dr. Ángyán József (FIDESZ)
dr. Gógl Árpád (FIDESZ)
dr. Pósán László (FIDESZ)
Tellér Gyula (KDNP)
dr. Latorcai János (FIDESZ)
Almássy Kornél (MDF)

KÖZLEMÉNYEK

A Magyar Tudományos Akadémia fõtitkárának
4/2007. (A. É. 8.) MTA�F szabályzata

a Magyar Tudományos Akadémia jóléti intézményei
igénybevételi rendjének módosított és egységes

szerkezetben történõ közzétételérõl

1. A Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII.
törvény 165. §-ában és a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 49/H. §-ában foglaltakra tekintet-
tel a Magyar Tudományos Akadémia jóléti intézményeit a
jelen szabályzatnak a Szociális Bizottsággal egyeztetett
1. számú mellékletében foglalt módosított és egységes
szerkezetbe foglalt rend* szerint lehet igénybe venni.

2. A szabályzat 2007. szeptember hó 1. napján lép ha-
tályba, egyidejûleg a Magyar Tudományos Akadémia fõtit-
kárának a Magyar Tudományos Akadémia jóléti intézmé-
nyei igénybevételi rendjének és az akadémiai üdülõk mó-
dosított alapító okiratainak közzétételérõl szóló
1/2006. (A. É. 1.) MTA�F szabályzata 1. számú mellékle-
teként közzétett a Magyar Tudományos Akadémia üdülõi
és az Akadémiai Óvoda és Bölcsõde igénybevételének
rendje hatályát veszti.

Dr. Meskó Attila s. k.,
fõtitkár

A 4/2007. (A. É. 8.) MTA�F szabályzat 1. számú melléklete

A Magyar Tudományos Akadémia üdülõi és
 az Akadémiai Óvoda és Bölcsõde igénybevételének rendje

1. Az igénybevételi rendet a Balatonalmádi Akadémiai
Tudós Üdülõ, a Balatonvilágosi Akadémiai Tudós Üdülõ, a
Mátraházai Akadémiai Tudós Üdülõ, a Mátrafüredi Aka-
démiai Üdülõ és telephelye, az Erdõtarcsai Akadémiai
Üdülõ, a Siófoki Akadémiai Üdülõ (a továbbiakban: üdü-
lõ), valamint az Akadémiai Óvoda és Bölcsõde (a további-
akban: Óvoda és Bölcsõde) igénybevétele során kell alkal-
mazni. Az igénybevételi rend hatálya a felsorolt költségve-
tési szervekre, illetve az üdülõk és az Óvoda és Bölcsõde
szolgáltatásait igénybe vevõkre terjed ki.

2. Az igénybevételi rend alkalmazásában:
a) igényjogosult személy:
aa) a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban:

MTA) tagjai, az MTA Doktora címmel, a tudományos

                                                          
* A módosításokat dõlt betûvel jeleztük.

fokozattal rendelkezõk (együtt: tudósok), azok hozzátarto-
zói, továbbá az elhunyt tudósok hozzátartozói,

ab) az MTA Titkárságával közszolgálati jogviszonyban,
munkaviszonyban, illetve az MTA által fenntartott köztes-
tületi költségvetési szervekkel közalkalmazotti jogviszony-
ban állók, valamint a szóban forgó intézményektõl nyugál-
lományba vonult személyek (munkatársak), azok hozzátar-
tozói, továbbá az elhunyt munkatársak hozzátartozói;

b) nem igényjogosult: az a) pontban fel nem sorolt, az
üdülõ szolgáltatásait igénybe vevõ személy;

c) hozzátartozó: az igényjogosult házastársa, élettársa,
önálló keresettel nem rendelkezõ gyermeke � ideértve az
örökbefogadott, a mostoha és a nevelt gyermeket �, vala-
mint az igényjogosulttal vagy az igényjogosult házastársá-
val, élettársával együtt üdülõ, önálló keresettel nem rendel-
kezõ unokája;

d) férõhely: az üdülõ befogadóképességének ágyban
meghatározott természetes mérõszáma;

e) szabad férõhely: az üdülõ adott idõpontban le nem
kötött férõhelyeinek száma;

f) turnus: egybefüggõ 7 nap 6 éjszaka, vagy 14 nap 13
éjszaka, amely elsõ nap 12 órától utolsó nap 10 óráig tart;

g) fõidény: a szezonálisan üzemelõ üdülõk esetében a
július 1. és augusztus 31. közötti idõszak, az egész évben
üzemelõ üdülõk esetében a július 1. és augusztus 31. kö-
zötti idõszak, valamint a húsvéti, a karácsonyi és az újévi
turnus;

h) elõ- és utószezon: a g) pontban megjelölt idõszakon
kívüli, az üdülõ által meghatározott idõszak;

i) üdülési jegy: az üdülõ által az igényjogosult számára
kiállított, részére az üdülési férõhelyet biztosító értesítés;

j) térítési díj: a kedvezményes üdülés keretében az
igényjogosultak és hozzátartozóik által igénybe vett férõhe-
lyek, valamint az üdülõ által nyújtott szolgáltatásoknak az
önköltségnél alacsonyabb mértékben, forintban megállapí-
tott ellenértéke (Ft/fõ/nap);

k) önköltség:
ka) üdülõi ellátás önköltsége: az üdülõ által biztosított

férõhelyek és szolgáltatások forintban megállapított teljes
költsége (Ft/fõ/nap),

kb) óvodai és bölcsõdei ellátás önköltsége: az Óvoda és
Bölcsõde által biztosított férõhelyek és szolgáltatások fo-
rintban megállapított teljes költsége (Ft/fõ/nap), az étkezési
költség nélkül;

l) gyermek térítési díj: az üdülés igénybevételének évé-
ben betöltött 18 éves korig illeti meg az igényjogosultak
önálló keresettel nem rendelkezõ gyermekét � ideértve az
örökbefogadott, a mostoha és a nevelt gyermeket �, továb-
bá az igényjogosulttal, vagy az igényjogosult házastársával,
élettársával együtt üdülõ, önálló keresettel nem rendelkezõ
unokáját;

m) teljes ellátás: a turnus elsõ napján ebéd és vacsora, a
turnus befejezõ napján reggeli; a turnus többi napján: reg-
geli, ebéd és vacsora, az üdültetési intézmény által megha-
tározott idõpontban;

n) külön juttatás: az m) ponton túli, az üdülõ szervezeti
és mûködési szabályzatában meghatározott szolgáltatás
igénybevétele;

o) üdülési kedvezmény: az önköltség és a kedvezményes
térítési díj különbsége;

p) üdülési felelõs: az akadémiai intézmények által a
munkatársak üdültetésével kapcsolatos feladatok végrehaj-
tására kijelölt személy
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Az üdülõk igénybevétele

3. A Balatonalmádi Akadémiai Tudós Üdülõ, a
Balatonvilágosi Akadémiai Tudós Üdülõ, az Erdõtarcsai
Akadémiai Üdülõ (a Mátrafüredi Akadémiai Üdülõ telep-
helye), valamint a Mátraházai Akadémiai Tudós Üdülõ
igénybevétele esetében a 2/aa) alpontban megjelölt szemé-
lyeket kell elõnyben részesíteni, majd a 2/ab) alpontban
megjelölt személyek igényének kielégítése után fennmara-
dó üres férõhelyeket a nem igényjogosultak részére lehet
értékesíteni, az igénybevételi rendben meghatározott felté-
telekkel.

4. A Mátrafüredi Akadémiai Üdülõ (kivéve telephelye, az
Erdõtarcsai Akadémiai Üdülõ) és a Siófoki Akadémiai
Üdülõ igénybevételekor a 2/ab) alpontban megjelölt szemé-
lyeket kell elõnyben részesíteni, majd a 2/aa) alpontban
megjelölt személyek igényének kielégítése után fennmara-
dó üres férõhelyeket a nem igényjogosultak részére lehet
értékesíteni, az igénybevételi rendben meghatározott felté-
telekkel.

5. Az üdülõket az igényjogosultak kedvezményes térítési
díjjal vehetik igénybe. A kedvezményes térítési díjakat az
üdülõk éves költségvetésének melléklete tartalmazza. A
tudós üdülõk kedvezményes térítési díjainak megállapítá-
sához az MTA Szociális Bizottságának elõzetes véleményét
is ki kell kérni.

6. Az igényjogosult önálló keresettel rendelkezõ gyer-
meke és annak hozzátartozója, illetve a nem igényjogosult
személyek teljes önköltség megfizetése mellett is csak
abban az esetben vehetik igénybe az üdülõ szolgáltatásait,
ha szabad férõhely áll rendelkezésre.

7. A 18 év fölötti, nappali tagozaton felsõoktatási intéz-
ményben tanulmányokat folytató, önálló keresettel nem
rendelkezõ gyermek � ideértve az örökbefogadott, a mosto-
ha és a nevelt gyermeket � és unoka felnõtt kedvezményes
térítési díjjal üdülhet, a felsõoktatási intézmény által kiállí-
tott érvényes diákigazolvány bemutatásával.

8. Az üdülõk a vendégek étkeztetésénél a 12 év alatti
gyermekek számára a gyermek térítési díj összegével ará-
nyos mértékû gyermek étkezési adagot biztosítanak. Az
igényjogosultak 13�18 éves korú gyermekét felnõtt étke-
zési adag illeti meg. A szülõk külön kérésére, amennyiben a
felnõtt és a gyermek adag ára közötti különbözetet kifizetik,
a 12 év alatti gyermek számára is felnõtt adagot kell biz-
tosítani.

9. Az üdülõk általános esetben teljes panziós ellátást
nyújtanak. Az ettõl eltérõ étkezési igényt (az elsõ napon
reggeli, az utolsó napon ebéd és vacsora igénylése) az
igénybejelentõ lapon kell megadni.

10. Az üdülõk az alapellátáson túl - vendégkörük igé-
nyeit figyelembe véve - bevezethetnek félpanzió, �szállás
és reggeli�, valamint csak szállás szolgáltatást is, emellett
differenciált szobaárakat állapíthatnak meg elõ- és utósze-
zonra, illetõleg a szobák fekvésétõl, komfort és egyéb
adottságaitól függõen, ennek megfelelõen állapítva meg az
önköltség és a kedvezményes térítési díj nagyságát, továbbá
alacsony kihasználtságú idõszakokban nyugdíjas és ún.
kismama-turnusokat hirdethetnek meg, a felnõtt kedvezmé-
nyes térítési díj további csökkentésével. A fentiek figye-
lembevételével kalkulált kedvezményes térítési díjakat az
üdülõk éves költségvetése mellékletének szintén tartal-
maznia kell.

11. Az igényjogosultak minden évben négy hetet üdül-
hetnek kedvezményes térítési díjjal, amely idõtartam több
részletben és különbözõ akadémiai üdülõkben is eltölthetõ.

Az akadémiai üdülõk ezen idõszakot meghaladóan is
igénybe vehetõk, önköltség megtérítése mellett.

12. Szabad férõhelyek esetén az igényjogosultak és hoz-
zátartozóik számára lehetõség van egy hétnél rövidebb
idõtartamú (hét közbeni, vagy hétvégi) üdülésre, kedvez-
ményes térítési díj fizetésével.

13. Az üdülõk az igényjogosultak üdülési igényének ki-
elégítése után fennmaradt szabad férõhelyeikkel önállóan
gazdálkodhatnak. Az üdülõvezetõ köteles minden tõle
elvárható megtenni az üdülõ bevételeinek növelése érdeké-
ben, az önköltséges külsõ vendéglátás és étkeztetés lehetõ-
ségeinek kihasználásával.

14. Az üdülési lehetõségeket az MTA Titkársága Jogi és
Igazgatási Fõosztályának Humánpolitikai Osztálya (a to-
vábbiakban: Humánpolitikai Osztály) hirdeti meg a 15.
pontban foglaltak szerint, az üdülõk adatszolgáltatása
alapján, a tárgyév január 31-ig. Az üdülõk adatszolgáltatási
határideje tárgyév január 15.

15. Az üdülési lehetõségekrõl az MTA rendes és levele-
zõ tagjai névre szóló levélben, a 2/ab) pontban meghatáro-
zott igényjogosultak az üdülési felelõsöktõl kapnak tájékoz-
tatást. Az MTA tiszteleti és külsõ tagjai, az MTA Doktora
címmel, illetve a tudományos fokozattal rendelkezõ, de
nem akadémiai intézményeknél foglalkoztatott igényjogo-
sultak az MTA internetes honlapján tájékozódhatnak az
üdülési lehetõségekrõl.

16. Az igényjogosultak üdülési igényeiket közvetlenül a
kiválasztott üdülõnek küldik meg, az igénybejelentõ lap
kitöltésével, postán, elektronikus postán vagy faxon, a
szezonálisan üzemelõ üdülõk, valamint a húsvéti, a kará-
csonyi és az újévi turnusok esetében a megadott határidõig,
egyébként a kiválasztott üdülési idõszakot megelõzõen. Az
igénybejelentõ lap mintáját az igénybevételi rend 1. számú
függeléke tartalmazza.

Az üdülõ telefonon történõ jelentkezést is elfogadhat, de
ebben az esetben igénybejelentõ lapot kell kiállítani, ame-
lyen fel kell tüntetni azt is, hogy a jelentkezés telefonon
történt.

17. Az üdülési igények a férõhelyek számától függõen
elégíthetõk ki. Abban az esetben, ha az igény teljesítése a
megjelölt idõszakban férõhely hiányában nem lehetséges,
az igénylõ által megjelölt idõszakhoz közeli üdülési lehetõ-
séget kell felajánlani.

Azokban az esetekben, amikor a megadott jelentkezési
határidõig beérkezõ igények meghaladják a rendelkezésre
álló férõhelyek számát, és az igényelt idõszakhoz közeli
idõszakban nincs szabad férõhely vagy az igényjogosult a
felajánlott lehetõséget nem fogadja el, az üdülõ a Humán-
politikai Osztály útján az MTA Szociális Bizottságának
elnökétõl kérhet döntést, az adott turnusra jelentkezõk
igénybejelentõ lapjának megküldésével.

18. Az üdülõ - a megadott jelentkezési határidõ letelte
után, egyéb esetben az igény beérkezése után azonnal -
levélben visszaigazolja az elfogadott üdülési igényt, meg-
küldi az üdülési jegyet, valamint az üdülési díj befizetésére
szolgáló készpénz átutalási megbízást, illetve megadja az
üdülõ bankszámlaszámát, megjelölve a befizetés vagy az
átutalás végsõ idõpontját. Megállapodhat az üdülõ az
igénylõvel abban is, hogy az üdülési díjat a helyszínen, az
üdülés megkezdésének idõpontjában, készpénzben fizeti be
a házipénztárba. Ebben az esetben az üdülés visszaigazolá-
sa is telefonon, fax, vagy elektronikus posta útján történhet,
az üdülési jegy megküldése nélkül. Az üdülési jegy kötele-
zõ tartalmát az igénybevételi rend 2. számú függeléke tar-
talmazza.
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A fentiektõl az üdülõk eltérhetnek, szervezeti és mûkö-
dési szabályzatukban határozva meg, hogy az üdülési térí-
tési díj befizetését az üdülést megelõzõen milyen határidõ-
vel kérik, vagy az üdülés megkezdésének napján készpénz-
ben történik a befizetés, illetve esetenként mindkét eljárást
alkalmazhatják, de az erre vonatkozó adatokat az üdülési
igény elfogadását visszaigazoló üdülési jegyen kötelesek
feltüntetni.

19. Az üdülés csak a térítési díj teljes összegének befize-
tése - azaz a térítési díj befizetését igazoló feladóvevény
bemutatása, a banki átutalás megtörténtének pénzintézeti
igazolása, vagy a teljes térítési díjnak az üdülõ házipénztá-
rába történõ befizetése - esetén kezdhetõ meg.

20. Az üdülõvezetõ joga eldönteni, hogy a vendéget az
üdülõ melyik szobájában helyezi el. Amennyiben az üdü-
lési jegyen a szobaszámot megjelölték, a vendéget abban a
szobában kell elhelyezni.

21. Akadémikus és az elhunyt akadémikus özvegyének
jelentkezése esetén amennyiben gépkocsit igényel, az
igénylést az üdülõ megküldi a Magyar Tudományos Aka-
démia Akadémiai Létesítmények Fenntartása és Üzemelte-
tése (MTA ALFA) Gépkocsiszolgálat részére. (Sürgõs eset-
ben az igénylés feladásával párhuzamosan telefon, fax,
vagy elektronikus posta útján értesíti az MTA ALFA
Gépkocsiszolgálatot.)

22. Az üdülõ által üdülési jeggyel visszaigazolt szolgálta-
tást - orvosi, vagy hatósági igazolás esetét kivéve - az
igénybevétel kezdõ napját megelõzõ 10 napon belül csak a
térítési díj egy napra esõ értékének befizetése mellett lehet
lemondani (lemondási díj). Ha az igénybejelentõ a térítési
díjat már befizette, az üdülõ � a lemondási díjjal csökken-
tett összegben � fizeti vissza azt. Amennyiben a térítési díj
befizetése még nem történt meg, a lemondási díj befizetését
az üdülõ levélben kéri az igényjogosulttól, a készpénz átu-
talási megbízás megküldésével vagy a bankszámlaszám
megadásával. Amennyiben az üdülés lemondásának megfe-
lelõ igazolása nem történik meg, és az üdülõ által a vendég-
tõl igényelt lemondási díj nem kerül befizetésre, az igény-
jogosult három évre elveszti a kedvezményes üdülés lehe-
tõségét az akadémiai üdülõkben. Errõl az üdülõ jelentést
küld a Humánpolitikai Osztálynak, amely ezen eseteket
rögzíti, és a következõ évben a kedvezményt elvesztettek
listáját megküldi az üdülõknek.

A teljes térítési díj befizetése mellett megkezdett üdülés
megszakítása esetén - ha az nem orvosi vagy hatósági
igazolás indoklásával történik - a hátralévõ térítési díj nem
igényelhetõ vissza.

23. Az üdülõ a beérkezett igényekrõl és az üdültetést
igénybevett személyekrõl részletes jegyzéket köteles ve-
zetni, amelyet a szezonálisan üzemelõ üdülõk az idény
befejeztével október 31-ig, az egész évben üzemelõ üdülõk
december 31-ig megküldenek a Humánpolitikai Osztály-
nak.

24. Az MTA üdülõinek kedvezményes térítési díjjal tör-
ténõ igénybevételére a személyi jövedelemadóról szóló
1995. évi CXVII. törvénynek a természetbeni juttatásra
vonatkozó, az igénybevételi rend kiadásakor hatályos ren-
delkezéseit kell alkalmazni. A törvény szerint az MTA által
biztosított üdülési kedvezmény a mindenkori minimálbér
mértékéig adómentes az igényjogosultak és hozzátartozóik
számára (az unokákat kivéve), amennyiben nem rendelkez-
nek a munkáltatótól kapott üdülési csekkel.

Az üdülési kedvezmény adómentes határt meghaladó
mértékû igénybevételénél az önköltség és a térítési díj kö-
zötti különbözet mint természetbeni juttatás, adóköteles

jövedelemnek számít. Ennek fennállása esetén az igényjo-
gosult és hozzátartozói után a személyi jövedelemadót,
valamint az egyéb járulékokat az üdülõ fizeti be az adóha-
tóság számlájára.

A törvényben elõírt adó- és járulékbefizetési kötelezett-
ség teljesítése érdekében az igényjogosultak és családtagja-
ik által egy éven belül igénybe vett üdülési kedvezmények-
rõl naprakész központi nyilvántartást kell vezetni a
Mátrafüredi Akadémiai Üdülõben. Az igényjogosult és
hozzátartozói adatait az üdülõk az üdülés megkezdésekor
kötelesek elektronikus posta útján megküldeni, az MTA
Üdülésnyilvántartási Rendszer Üzemeltetõjének, amely az
adó és járulékbefizetési kötelezettség megállapítása céljából
közli az üdülõvel a bejelentett igényjogosultra vonatkozó
összesített tárgyévi üdülés-igénybevételi adatokat.

25. Ha az igénybevételi rend lehetõséget biztosít az elté-
rõ szabályozásra, akkor azt az üdülõ szervezeti és mûködési
szabályzatában kell szabályozni.

Az Óvoda és Bölcsõde igénybevétele

26. Az Óvoda és Bölcsõdében a 2/ aa)�ab) alpontokban
meghatározott igényjogosultak 18 hónapostól 3 éves korú
gyermekei, illetve unokái bölcsõdei ellátásban, 3 éves kor-
tól 7 éves korú gyermekei, illetve unokái óvodai nevelés-
ben részesülhetnek.

27. Az elõzõ pontban említettek elsõbbségének megtartá-
sával a fennmaradt férõhelyekkel az óvoda vezetõje rendel-
kezhet, az önköltséges (100%-os) térítési díj befizetésével.

28. Az MTA tagjai és a 2/ab) alpontban megjelölt
igényjogosultak 18 hónapostól 3 éves korú gyermekei böl-
csõdei, 3 éves kortól 7 éves korú gyermekei óvodai ellátá-
sának az önköltséggel azonos térítési díját az MTA köz-
ponti költségvetési támogatás keretében teljes egészében
biztosítja, e jogosulti kör számára az Óvoda és Bölcsõde
100%-os kedvezménnyel vehetõ igénybe.

29. Az MTA tagjai és a 2/ab) alpontban megjelölt
igényjogosultak 18 hónapostól 3 éves korú unokái bölcsõ-
dei, 3 éves kortól 7 éves korú unokái óvodai ellátásának az
önköltséggel azonos térítési díját az MTA központi költ-
ségvetési támogatás keretében 50%-ban biztosítja, e
jogosulti kör számára az óvoda 50%-os kedvezménnyel
vehetõ igénybe.

30. A 28�29. pontokban felsoroltak igénye a sorrend
megtartásával, a további igényekhez képest elsõbbségi
jogosultságot is kifejez.

31. Az MTA 28�29. pontokban nem említett köztestületi
tagjai 18 hónapostól 3 éves korú gyermekei és unokái böl-
csõdei ellátása, 3 éves kortól 7 éves korú gyermekei és
unokái óvodai nevelése esetén önköltséges térítési díjat kell
fizetni.

32. Az önköltséget az Óvoda és Bölcsõdének az MTA
fõtitkára által jóváhagyott költségvetési terve tartalmazza.

33. Az igényjogosultak a térítési díjon túl havonta élelme-
zési költséget kötelesek befizetni az óvoda házipénztárába.

34. A központi támogatás kiterjed az alapellátáson kívüli
programokra (kirándulások, múzeumlátogatás, báb- és
zenei mûsorok szervezése stb.), azok az igényjogosult elõze-
tes hozzájárulásával, külön térítés nélkül vehetõk igénybe.

35. Az óvodai és bölcsõdei elhelyezés lehetõségét a Hu-
mánpolitikai Osztály hirdeti meg az Óvoda és Bölcsõde
adatszolgáltatása alapján, a tárgyév március 31-ig. Az
Óvoda és Bölcsõde adatszolgáltatási határideje tárgyév
február 28.
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36. Az óvodai és bölcsõdei elhelyezési lehetõségekrõl
szóló tájékoztatást az igényjogosultak teljes köre megkapja.
A 2/ab) alpont szerinti igényjogosultakat a munkáltatónak
írt levéllel, az MTA köztestületének nem akadémiai állo-
mányú tagjait az MTA honlapján keresztül tájékoztatja a
Humánpolitikai Osztály.

Az óvodai férõhelyigény bejelentését a Humánpolitikai
Osztálynak kell megküldeni, a tárgyév május 31-ig. A férõ-
helyigény bejelentését szolgáló nyomtatvány mintáját az
igénybevételi rend 3. számú függeléke tartalmazza.

37.  A határidõre beérkezett igényeket a Humánpolitikai
Osztály nyilvántartásba veszi, majd az Óvoda és Bölcsõde
vezetõje által megadott üres férõhelyek számának megfele-
lõen, a 28�30. pontokban megjelölt elsõbbségi sorrend
figyelembevételével meghatározza a felvételt nyertek szá-
mát.

A Humánpolitikai Osztály a felvételt nyert és az elutasított
gyermekek szüleit levélben értesíti a döntésrõl, és az Óvoda
és Bölcsõdének megküldi az újonnan felvett gyermekek
jegyzékét.

38. Az igénybevételi rendben foglaltaktól eltérõ igénybe-
jelentés esetén, valamint vitás elhelyezési kérdésekben az
MTA fõtitkára dönt. A szóban forgó esetekkel kapcsolatos
kérelmeket a Humánpolitikai Osztály vezetõjéhez kell
benyújtani, aki a fõtitkári döntést követõen tájékoztatja a
kérelmezõt.

Budapest, 2007. július 3.
 Dr. Meskó Attila s. k.,

a Magyar Tudományos Akadémia
 fõtitkára



2007. augusztus 17. AKADÉMIAI ÉRTESÍTÕ 113

 1. számú függelék
�����������������
          üdülõ neve, címe, telefonszáma

ÜDÜLÉSI IGÉNY BEJELENTÉSE

Igényjogosult neve: ............................................................................................................................................

Tudományos fokozat:...........................................................................................................................................

Adóazonosító jel: ................................................................................................................................................

Lakáscím: .............................................................................................................................................................

Telefonszám:........................................................................................................................................................

Munkáltató neve és címe:.....................................................................................................................................

Mikor kíván üdülni: ........................év     .................................   hónap      ............   naptól

                                 ....................... év     ................................    hónap      ............    napig

Összesen hányan kívánják igénybe venni az üdülést (fõ): ..................................................................................

Ebbõl:

Házastárs/élettárs neve: .......................................................................................................................................

Gyermekek (unokák)      neve       születési dátuma

........................................................ ..................................................

........................................................ ..................................................

........................................................ ..................................................

Egyéb, önköltség megtérítésével üdülõ hozzátartozó (szülõ, testvér stb.) neve:

.............................................................................................................................................................................

Az igényelt ellátás megjelölése: teljes panzió � félpanzió � szállás és reggeli1.

Mikor üdült utoljára MTA üdülõben: .............   év.

Büntetõjogi felelõsségem tudatában nyilatkozom, hogy

· az MTA fõtitkárának a Magyar Tudományos Akadémia üdülõi és az Akadémiai Óvoda és Bölcsõde igénybevé-
telének rendjérõl kiadott szabályozása alapján jogosult vagyok kedvezményes üdülés igénybevételére,
· ebben az évben eddig összesen ��.. nap kedvezményes üdülést vettem igénybe az MTA üdülõiben,
· ebben az évben a munkáltatómtól nem kaptam üdülési csekket2

· az üdülés elsõ napján reggelit igényelek: igen nem
az üdülés utolsó napján ebédet igényelek: igen nem
az üdülés utolsó napján vacsorát igényelek: igen nem

Kelt: ����, 200� év ����. hónap �. nap.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 aláírás

1 Amennyiben a választás lehetõségét az üdülési igényeket meghirdetõ körlevél adott üdülõre vonatkozó adatai tartalmazzák.
2 A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. számú törvény természetbeni juttatásra vonatkozó elõírásai szerint amennyiben az

igényjogosult munkáltatójától üdülési csekket kap, nem jogosult az üdülési adókedvezmény igénybevételére.



114 AKADÉMIAI ÉRTESÍTÕ 2007. augusztus 17.

2. számú függelék

AZ ÜDÜLÉSI JEGY KÖTELEZÕ TARTALMA

 1. Az üdülõ neve, címe, telefon és fax száma, e-mail címe, adószáma.
 2. Az üdülési jegy iktatási száma (sorszáma).
 3. Az üdülõ személy(ek) neve.
 4. Az üdülés kezdõ és befejezõ napja, összes napok száma.
 5. Az ellátás megjelölése (teljes panzió, félpanzió, szállás és reggeli).
 6. A vendég számára biztosított szoba jellemzõi.
 7. Az üdülési díjak részletezése, és a szolgáltatás teljes összege.
 8. Tájékoztatást arról, hogy az idegenforgalmi adót az üdülõ házipénztárában kell befizetni.
 9. Tájékoztatás a térítési díj befizetésének módjáról és határidejérõl.
10. Tájékoztatás az üdülés lemondásának, illetve megszakításának feltételeirõl.
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 3. számú függelék

AKADÉMIAI ÓVODA ÉS BÖLCSÕDE
1022 Budapest, Barsi út 3.

ÓVODAI-BÖLCSÕDEI FÉRÕHELY-IGÉNY BEJELENTÉSE

1. Igényjogosult neve: .........................................................................................................................................

Munkahelye: ..................................................................................................................................................

Munkahely címe: .................................................................................................................................................

Foglalkozása: ..................................................................................................................................................

2. A gyermek neve: .............................................................................................................................................

A gyermek születési ideje:                  ����� év              ���������� hónap      ��� nap

A gyermek az igényjogosult: � gyermeke � unokája

3.A gyermek apja neve:

Munkahelye: ..................................................................................................................................................

Munkahely címe: ..................................................................................................................................................

Foglalkozása: ..................................................................................................................................................

Lakáscíme: ..................................................................................................................................................

Telefonszáma: ..................................................................................................................................................

4. A gyermek anyja neve: ....................................................................................................................................

Munkahelye: ..................................................................................................................................................

Munkahely címe: ..................................................................................................................................................

Foglalkozása: ..................................................................................................................................................

Lakáscíme: ..................................................................................................................................................

Telefonszáma: ..................................................................................................................................................

Kelt: ������, 200�� év ����. hónap �� nap.

       .........................................................                    .........................................
 Az igényjogosult aláírása A szülõ aláírása

MTA intézmény esetén a munkahely igazolása és javaslata:
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