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a Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által ellátott feladatok 

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség általi átvételéről és a társaság 

megszüntetéséről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről 
 

 

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 40. pont 

a) és b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 11/A–11/F. §-

ában foglaltak alapján a Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a 

továbbiakban: Digitális Jólét Nkft.) (székhely: 1016 Budapest, Naphegy tér 8.; 

cégjegyzékszám: 01-09-986454; adószáma: 23733251-2-41; főtevékenysége: M.n.s. egyéb 

szakmai, tudományos, műszaki tevékenység) az általa ellátott állami feladatokat a Kormányzati 

Informatikai Fejlesztési Ügynökség részére adja át. 

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti jogutódlás és a gazdasági társaság munkavállalói tekintetében 

beálló jogállásváltozás  

a) az (1) bekezdés szerinti feladatok ellátásához kapcsolódó jogosultságokra és 

kötelezettségekre, valamint az ezekhez kapcsolódó jogviszonyokra, 

b) az (1) bekezdés szerinti feladatokkal összefüggő vagyoni jogokra és kötelezettségekre, 

c) az (1) bekezdés szerinti feladatokkal összefüggő ingó állományra, 

d) az (1) bekezdés szerinti feladatokat és azok támogatását ellátó alkalmazottak feletti 

munkáltatói jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére, foglalkoztatási 

jogviszonyára 

terjed ki. 

 

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti eljárásra 

a) az Áht. 11/A. § (1), (2) és (4)-(6) bekezdését, 11/B. § (1)-(4) bekezdését, 11/C. §-át és  

11/E. §-át megfelelően, 

b) az Áht. 11/A. § (3) bekezdését, 11/F. § (1)-(11) bekezdését 

alkalmazni kell. 

 

(4) Az (1) bekezdés szerinti feladatok tekintetében átvételi felelősként a Miniszterelnöki 

Kabinetirodát vezető miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kijelölt személy jár el. 

 

(5) Az államot az Áht. 11/C. § (2) bekezdése szerinti esetben a miniszter képviseli. 

 



 

(6) A Digitális Jólét Nkft. által ellátott (1) bekezdés szerinti feladatok átvételének és a Digitális 

Jólét Nkft. megszűnésének időpontja: 2023. május 1. 

 

2. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

3. § 

 

E rendelet rendelkezéseit az (1) bekezdés szerinti feladat átvételének időpontjában folyamatban 

lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

 

 

 

 

 

 

Orbán Viktor s.k. 
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