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II. Törvények

2013. évi LXXVII. törvény
a felnőttképzésről*

Annak érdekében, hogy a  hazánkban élő személyek meg tudjanak felelni a  gazdasági, kulturális és technológiai fejlődés 
kihívásainak, eredményesen kapcsolódhassanak be a  munka világába, sikeresek lehessenek életük során, és a  felnőttkori 
tanulás és képzés segítségével az  életvitel minősége javulhasson, szükség van a  szakmai, a  nyelvi és a  támogatott képzések 
szervezettségének növelésére, tartalmuk minőségének és megvalósításuk ellenőrzésének erősítésére. E  célkitűzések elérése 
érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

I. fejezet
ÁltalÁnos rendelkezések

1. A törvény személyi és tárgyi hatálya

1. § (1) E törvény hatálya kiterjed
a) a felnőttképzésben részt vevő és a felnőttképzést kiegészítő tevékenységet igénybevevő felnőttre,
b) a  tankötelezettsége teljesítése mellett felnőttképzésben is részt vevő – az  a)  pont hatálya alá nem 

tartozó – személyre,
c) a  felnőttképzési tevékenységet folytató jogi személyekre, jogi személyiség nélküli gazdasági 

társaságokra, egyéni cégekre, egyéni vállalkozókra, a  nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti állami 
intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézményre,

d) a felnőttképzési szakértőkre és felnőttképzési programszakértőkre,
e) a  gazdasági kamarákról szóló törvény alapján megalakított Magyar Kereskedelmi és Iparkamarára 

(a  továbbiakban: kamara), valamint a  Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarára 
(a továbbiakban: agrárkamara),

f ) a támogatást nyújtóra,
g) a gyakorlati képzést szervező és a gyakorlati képzést folytató szervezetre,
h) az állami szakképzési és felnőttképzési szervre (a továbbiakban: hatóság),
i) az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központjára (a továbbiakban: NYAK).

 (2) E  törvény alkalmazásában felnőttképzési tevékenység az  (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogalanyoknak 
az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott természetes személyek iskolarendszeren kívüli képzésére irányuló 
tevékenysége, amely az (5)–(6) bekezdésben foglaltak kivételével
a) a  szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítés (a  továbbiakban: OKJ szerinti 

szakképesítés) megszerzésére irányuló szakmai képzés,
b) az a) pont hatálya alá nem tartozó, támogatott egyéb szakmai képzés,
c) általános nyelvi képzés és támogatott egyéb nyelvi képzés,
d) az a)–c) pont hatálya alá nem tartozó, támogatott egyéb képzés
lehet.

 (3) E  törvény alkalmazásában – a  (2)  bekezdésben foglaltakon kívül – felnőttképzési tevékenység az  (1)  bekezdés 
c)  pontjában meghatározott jogalanyoknak a  (2)  bekezdés b)–d)  pontja szerinti nem támogatott képzési 
tevékenysége, amennyiben a jogalany a képzést e törvényben foglaltak alapján szervezi.

 (4) A  felnőttképzés e  törvényben nem szabályozott kérdéseiben a  szakképzésről szóló törvény, a  szakképzési 
hozzájárulásról és a  képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvény, valamint a  szolgáltatási tevékenység 
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. június 3-i ülésnapján fogadta el.
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 (5) E  törvény hatálya – a  23.  § (1)–(3)  bekezdésében, a  25.  §-ban, a  26.  § a) és d)  pontjában foglaltak kivételével,  
a (7)–(8) bekezdésben foglalt eltéréssel – nem terjed ki
a) a  honvédelemért, a  büntetés-végrehajtásért, a  rendészetért és a  katasztrófa elleni védekezésért, 

valamint a  polgári titkosszolgálatok irányításáért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó, a  hivatásos 
beosztások betöltésére jogosító szakképzések és szakmai képzések körébe tartozó egyéb képzésekre és 
továbbképzésekre, valamint a vállalkozás keretében végezhető tevékenységek végzésére felkészítő képzések 
kivételével a  kényszerintézkedések és kényszerítő eszközök alkalmazására is felkészítő képzésekre és 
továbbképzésekre,

b) az  (1)  bekezdés c)  pontjában meghatározott jogalanyok képzési tevékenységére, amennyiben az  nem 
minősül a (2)–(3) bekezdés szerinti felnőttképzési tevékenységnek, továbbá e jogalanyoknak az OKJ szerinti 
szakképesítés megszerzésére irányuló és az államilag elismert nyelvvizsgára felkészítő képzések befejezését 
követő vizsgaszervezésre és vizsgáztatásra irányuló tevékenységére,

c) a  belső egyházi jogi személyre és a  belső egyházi jogi személy által létesített és fenntartott egyházi 
intézményre, kivéve, ha a  szakképzésről szóló törvény, a  nemzeti köznevelésről szóló törvény vagy 
a  nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozik, és e  törvény hatálya alá tartozó felnőttképzési 
tevékenységet folytat, vagy az alapítása kizárólag ilyen tevékenység folytatása céljából történik,

d) a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény alapján szervezett képzésre, továbbképzésre,
e) az egészségügyről szóló törvény szerinti ágazati szakmai képzésekre,
f ) a  pedagógus-továbbképzésről, a  pedagógus-szakvizsgáról, valamint a  továbbképzésben részt vevők 

juttatásairól és kedvezményeiről szóló kormányrendelet alapján szervezett továbbképzésre,
g) a kultúráért felelős miniszter által akkreditált, tanfolyam jellegű szakmai továbbképzésekre,
h) a hatósági jellegű képzésekre,
i) az  állami felnőttképzési intézmény jogszabályban meghatározott kötelező állami feladatai ellátásának 

keretében szervezett képzéseire,
j) a  Magyar Igazságügyi Akadémia által bírák, igazságügyi alkalmazottak, valamint az  igazságszolgáltatásban 

közreműködő más személyek részére szervezett jogi tárgyú és az  ítélkezési tevékenységhez közvetlenül 
kapcsolódó nem jogi tárgyú szakmai képzésekre.

 (6) E  törvény hatálya – a  13.  § (1)–(2)  bekezdésében, a  13.  § (3)  bekezdés b), c), e)–g) és j)  pontjában, a  16.  § a) és 
f ) pontjában, a 21. § (4) bekezdésében, valamint a 23. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak kivételével – nem terjed 
ki a  2.  § 2.  pontjában meghatározott belső képzésekre azzal, hogy e  képzési tevékenységet végzők képzéseiket 
kötelesek a 12. § b), d)–g) és i) pontjában foglalt tartalmú képzési program alapján végezni.

 (7) Az (5) bekezdés a) és d)–j) pontjában foglalt képzésekről a képzés szabályozásáért felelős miniszter adatot szolgáltat 
a hatóság részére. Az adatszolgáltatás a képzés megnevezését, valamint a képzés szervezésére jogosult intézmény 
nevének és székhelyének megjelölését tartalmazza.

 (8) A  21.  § (4)  bekezdését az  (5)  bekezdés a)–b) és d)–j)  pontjában, valamint a  (6)  bekezdésben foglalt képzési 
tevékenységet végzőkre is alkalmazni kell.

2. Értelmező rendelkezések

2. §  E törvény alkalmazásában:
1. általános nyelvi képzés: az  Európa Tanács Közös Európai Referenciakeretben ajánlott hatfokozatú rendszer 
szintjeiben megfogalmazott követelmények teljesítésére irányuló, további kimeneti szintekre osztott nyelvi képzés;
2. belső képzés: a  munkáltató által a  saját munkavállalói részére saját munkaszervezetén belül, nem üzletszerűen 
szervezett, a  23.  § (1)  bekezdés c)  pontjában foglalt forrás terhére megvalósuló képzés, amely nem lehet az  1.  § 
(2)  bekezdés a)  pontjában, valamint a  2.  § 1.  pontjában meghatározott képzés. A  belső képzés szempontjából 
munkavállaló a  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58.  § 
(5) bekezdés b) pontjában munkavállalóként meghatározott személy;
3. bemeneti kompetencia: a képzés megkezdéséhez szükséges kompetencia;
4. bemeneti kompetenciamérés: a bemeneti kompetenciával való rendelkezést igazoló dokumentum hiánya esetén 
annak felmérése, hogy a  képzésre jelentkező birtokában van-e azoknak a  kompetenciáknak, amelyek a  képzés 
megkezdéséhez és annak sikeres elvégzéséhez feltétlenül szükségesek;
5. egyéb képzés: olyan képzés, amely az  általános műveltség növelését, megnevezhető szakképesítéshez, szakmai 
végzettséghez vagy nyelvi képzettséghez nem köthető kompetenciák fejlesztését célozza, hozzájárul a  felnőtt 
személyiségének fejlődéséhez, a társadalmi esélyegyenlőség és az állampolgári kompetencia kialakulásához;
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6. egyéb szakmai képzés: olyan, államilag el nem ismert szakmai végzettség megszerzésére irányuló képzés, amely 
valamely foglalkozás, munkakör vagy munkatevékenység végzéséhez szükséges kompetencia megszerzésére, 
fejlesztésére irányul és nem a 16. pont szerinti hatósági jellegű képzés;
7. elméleti tanóra: a  képzésnek a  megszerezni kívánt képesítéshez, kompetenciához szükséges elméleti tudás 
megszerzését biztosító, 45 percet elérő időtartamú egysége;
8. előzetes tudás mérése: annak felmérése, hogy a képzésre jelentkező dokumentumokkal nem igazolt tanulmányai 
vagy megszerzett gyakorlati tapasztalatai alapján képes-e a  képzés során elsajátítandó tananyagegység 
követelményeinek teljesítésére, amelynek eredményeként a  követelmények megfelelő szintű teljesítése esetén 
a tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész alól a képzésre jelentkezőt fel kell menteni;
9. felnőtt: a  felnőttképzésben részt vevő természetes személy, aki a  nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján 
a tankötelezettségét teljesítette;
10. felnőttképzést folytató intézmény: az  1.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerinti jogalany, ha az  1.  § (2)  bekezdésében 
meghatározott képzésre irányuló tevékenységet e törvény szerint kiadott engedély alapján folytatja;
11. felnőttképzést kiegészítő tevékenység: olyan tevékenység, amely a felnőttképzésben folytatott képzések egyénre 
szabott kialakításának elősegítésére, a  képzés hatékonyságának javítására vagy a  munkavállalás elősegítésére 
irányul;
12. fogyatékos felnőtt: a  fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi 
XXVI. törvény 4.  § a)  pontjában meghatározott, a  súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, 
valamint a  fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló kormányrendeletben szereplő mértékű 
fogyatékossággal rendelkező személy, amennyiben e törvény alkalmazásában felnőttnek minősül;
13. gyakorlati képzés: a  képzés azon része, amely a  megszerezni kívánt képesítéshez, kompetenciához szükséges 
ismeretek gyakorlatban történő alkalmazását, magatartásformák, készségek fejlesztését, elsajátítását biztosítja;
14. gyakorlati képzést folytató: az a szervezet, amely a gyakorlati képzési tevékenységet ténylegesen megvalósítja;
15. gyakorlati képzést szervező: a  gyakorlati képzés feltételeinek biztosításáért felelős szervezet, amely lehet 
a gyakorlati képzés folytatója is;
16. hatósági jellegű képzés: jogszabályban szabályozott tartalmú és célú olyan, az  Országos Képzési Jegyzékben 
(a  továbbiakban: OKJ) nem szereplő képesítés megszerzésére irányuló képzés, amelynek eredményeként 
dokumentum kiadására kerül sor, és e  dokumentum hiányában jogszabályban meghatározott tevékenység, 
munkakör nem folytatható, nem tölthető be, vagy tevékenység, munkakör a  képzést megelőző szakmai szinthez 
képest magasabb követelményeknek megfelelően folytatható, tölthető be, vagy a dokumentum a képzésben részt 
vevő számára a  képzést megelőző állapothoz képest többletjogosultságot biztosít jogszabályban meghatározott 
tevékenység, munkakör végzésével, betöltésével összefüggésben;
17. iskolarendszeren kívüli képzés: olyan képzés, amelynek résztvevői nem állnak a képző intézménnyel – a nemzeti 
köznevelésről szóló törvényben vagy a  nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott – tanulói vagy 
hallgatói jogviszonyban;
18. képzési forma: az egyéni felkészítés, a csoportos képzés és a távoktatás;
19. képzési tevékenység: szervezetten megvalósuló, célirányos kompetenciakialakítás és kompetenciafejlesztés;
20. kompetencia: a  felnőttképzésben részt vevő személy azon ismereteinek, készségeinek, képességeinek, 
magatartási, viselkedési jegyeinek összessége, amely által a  személy képes lesz egy meghatározott feladat 
eredményes teljesítésére;
21. konzultáció: az  elsajátítandó ismeret átadását, megerősítését elősegítő, a  képzésben részt vevő felnőtt(ek) és 
az oktató, tutor közötti megbeszélés, amely elektronikus úton is megvalósulhat;
22. modul: a képzési program olyan képzési tananyagegysége, amely egy logikailag összetartozó ismeretanyagnak 
önállóan kezelhető, meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel rendelkező, mérhető kimenetű, önállóan is 
tanítható része. A  modul ismeretanyagának elsajátítását követően a  képzésben részt vevő személy képes lesz 
az  ismereteket, készségeket, képességeket, tulajdonságokat meghatározott szinten alkalmazni, illetve további 
tanulmányai során felhasználni;
23. moduláris rendszer: meghatározott, összekapcsolható egységekből, modulokból álló képzési program, 
tananyag, amely lehetővé teszi a  képzés kimeneti követelményének teljesítéséhez szükséges ismeretek 
részenkénti elsajátítását, biztosítja a  szakmák, képzési szintek közötti átjárhatóságot, az  eltérő tudásszintekhez, 
munkatapasztalatokhoz való alkalmazkodást, a képzések különböző irányú specializálását. A modulok egymáshoz 
illesztésével, cseréjével különböző moduláris képzési programok, tananyagok állíthatók össze;
24. tananyagegység: a képzési program felépítését adó, önálló tartalommal bíró képzési egység;
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25. támogatást nyújtó: a  23.  § (1)  bekezdésben megjelölt források felett rendelkezni jogosult szervezet, amellyel 
a támogatott a pénzeszközök képzési célú felhasználására támogatási szerződést köt;
26. támogatott képzés: részben vagy egészben központi költségvetési vagy európai uniós forrás terhére megvalósuló 
képzés;
27. távoktatás: az  oktatásnak az  a  formája, ahol a  résztvevő a  képzési idő több mint felében egyedül, önállóan, 
a  távoktatási tananyagba épített iránymutatás mellett tanul, a  képzési idő kevesebb mint felében pedig 
konzultációkon vesz részt. Az  elsajátítási folyamat önálló megvalósításához szükséges tananyaghordozó, felmérő 
és útmutató anyagokat tartalmazó tanulócsomagot a képző intézmény bocsátja rendelkezésére. A konzultációkon, 
amelyek a  kapcsolattartás bármely formájában – különösen személyes megbeszélés, internet, telefon – 
megvalósulhatnak, a résztvevők az önállóan szerzett ismereteiket pontosítják, illetve elmélyítik. A távoktatás minden 
fázisát infokommunikációs technológiai adathordozók felhasználása is segítheti.

II. fejezet
a felnőttképzésI tevékenységhez kapcsolódó eljÁrÁs és Intézményrendszer

3. A felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezése

3. § (1) Az  1.  § (1)  bekezdés c)  pontjában meghatározott jogalanyok felnőttképzési tevékenységet akkor folytathatnak, 
ha megfelelnek az  e  törvény, valamint a  felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban foglalt feltételeknek. 
Felnőttképzési tevékenység határozatlan időre szóló engedély (a  továbbiakban: engedély) birtokában végezhető. 
Az  engedély célja, hogy a  felnőttképzést folytató intézmény a  felnőttképzési tevékenységét az  e  törvényben, 
valamint a  felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott magasabb minőségi követelményeknek 
megfelelően végezze.

 (2) Az  engedély kiadására, módosítására, kiegészítésére irányuló kérelmet vagy az  engedély kiegészítésére irányuló 
bejelentést a hatóságnál kell benyújtani. Az engedélyezési eljárásra egyebekben a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a  hatóság az  engedély 
kiadására, módosítására vagy kiegészítésére irányuló kérelemről hatvan napon belül dönt, míg a bejelentés alapján 
az  engedélyt a  bejelentést követő tizenöt napon belül kiegészíti. Az  engedély kiegészítésének bejelentés alapján 
történő eseteit az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet állapítja meg.

 (3) Az  (1)–(2)  bekezdésben foglalt rendelkezést a  felnőttképzési tevékenységnek a  szolgáltatási tevékenység 
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szabad szolgáltatásnyújtás jogával 
rendelkező szolgáltató határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő folytatására is alkalmazni kell.

 (4) A  (2)  bekezdésben foglalt kérelem vagy bejelentés benyújtásával egyidejűleg a  képző intézmény a  szakképzésért 
és felnőttképzésért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) rendeletében meghatározott mértékű igazgatási 
szolgáltatási díjat köteles fizetni.

 (5) Az  állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény esetén a  (2)  bekezdés szerinti 
kérelmet és bejelentést az intézmény nyújtja be a hatósághoz.

 (6) Az  1.  § (1)  bekezdés c)  pontjában meghatározott jogalanyok közül – a  gazdasági társaságokról szóló törvény, 
valamint a  nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó jogalanyok kivételével – nem kaphat 
engedélyt az  az intézmény, amelynek képviselője olyan más felnőttképzést folytató intézmény képviselője vagy 
volt képviselője, amely intézmény engedélyét a hatóság– a képviselet időtartama alatt elkövetett jogsértés miatt – 
teljesen visszavonta. Az engedély megszerzésének tilalma a visszavonás időtartamára vonatkozik.

 (7) Nem kaphat engedélyt az a gazdasági társaságokról szóló törvény hatálya alá tartozó 1. § (1) bekezdés c) pontjában 
meghatározott jogalany, amelynek vezető tisztségviselője olyan gazdasági társaság vezető tisztségviselője vagy volt 
vezető tisztségviselője, amelynek engedélyét a hatóság – a vezető tisztség viselésének időtartama alatt elkövetett 
jogsértés miatt – teljesen visszavonta. Az engedély megszerzésének tilalma a visszavonás időtartamára vonatkozik.

 (8) A (6) bekezdésben foglalt rendelkezést alkalmazni kell az engedély visszavonásával érintett intézmény alapítójának, 
vagy köznevelési intézmény érintettsége esetén a  köznevelési törvény szerinti fenntartójának képviselője – 
kivéve az állami intézményfenntartó központ képviselőjét – esetében is azzal, hogy a hatóság teljesen visszavonja 
az  engedélyét annak a  felnőttképzést folytató intézménynek, amelynek esetében az  alapító vagy fenntartó 
képviselőjének személye az eltiltással érintett időszak alatt változatlan.

 (9) Az  1.  § (1)  bekezdés c)  pontjában meghatározott jogalanyok az  engedélyezési eljárás, valamint az  engedélyezési 
eljáráshoz kapcsolódó fellebbezési eljárás során kizárólag elektronikus úton kötelesek a  hatósággal kapcsolatot 
tartani.
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4. § (1) A hatóság – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – szakértői bizottság igénybevételével lefolytatja az engedélyezési 
eljárást, amelynek alapján az  engedélyt kiadja, módosítja vagy kiegészíti. A  hatóság az  engedély kiadásával 
az abban szereplő képzések folytatását az 1. § (2) bekezdés a)–d) pontja szerinti képzési kör (a továbbiakban: képzési 
kör) megjelölésével engedélyezi, az engedély módosításával az intézmény engedélyét új képzési körrel bővíti, míg 
az  engedély kiegészítésével az  intézmény engedélyében szereplő képzéseit – az  engedélyben megjelölt képzési 
körön belüli – új képzéssel bővíti.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti szakértői bizottság tagjait a  hatóság által vezetett felnőttképzési szakértői és a  kamara 
által vezetett felnőttképzési programszakértői nyilvántartásban szereplő szakértők közül rendeli ki a hatóság azzal, 
hogy az  1.  § (2)  bekezdés c)  pontjában foglalt képzések folytatására irányuló kérelem elbírálása során kizárólag 
a felnőttképzési szakértői nyilvántartásban szereplő szakértő rendelhető ki. Ha a kamara által vezetett felnőttképzési 
programszakértői nyilvántartásban nincs olyan szakértő, aki a  felnőttképzési szakterülete szerint az engedélyezési 
eljárás során kirendelhető, vagy a  kirendelhető szakértők tekintetében miniszteri rendeletben meghatározott 
összeférhetetlenség áll fenn, a  hatóság a  szakértői bizottság tagjait kizárólag a  felnőttképzési szakértői 
nyilvántartásban szereplő szakértők közül rendeli ki.

 (3) A  hatóság az  engedélyezési eljárást szakértői bizottság bevonása nélkül folytatja le, ha a  nemzeti köznevelésről 
szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerinti OM-azonosítóval rendelkező köznevelési intézmény 
kérelme olyan, az 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti képzés folytatására irányul, amelynek szakképesítése szerepel 
az  intézmény hatályos alapító okiratában. Az  e  törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet állapítja 
meg azon további esetek körét, ahol a  hatóság szakértői bizottság bevonása nélkül folytatja le az  engedélyezési 
eljárást.

5. § (1) A  hatóság elektronikus nyilvántartást vezet az  engedéllyel rendelkező képző intézményekről. Az  engedéllyel 
rendelkező képző intézmények nyilvántartása
a) a felnőttképzést folytató intézmény

aa) megnevezését, cégjegyzékét vagy nyilvántartását vezető bíróság, hatóság vagy szerv 
megnevezését, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartásba-vételi számát, egyéni vállalkozó esetén 
a vállalkozó nyilvántartását vezető hatóság megnevezését és a nyilvántartásba vétel számát,

ab) székhelyét, a  felnőttképzési tevékenység végzésének telephelyét, levelezési címét, telefon és 
faxszámát, elektronikus levelezési címét, képviselőjének, valamint a  gazdasági társaságokról 
szóló törvény hatálya alá tartozó jogalanyok esetén vezető tisztségviselőjének nevét, anyja 
nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát, képviselői, vezető tisztségviselői jogviszonya 
kezdetének időpontját,

ac) adószámát vagy a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti állami intézményfenntartó központ 
által fenntartott köznevelési intézmény OM-azonosítóját,

ad) adataiban bekövetkezett változást a változás időpontjának megjelölésével,
ae) nyilvántartásba-vételi számát és időpontját,
af ) alapítójának vagy köznevelési intézmény érintettsége esetén a  köznevelési törvény szerinti 

fenntartójának megnevezését és annak – 3.  § (8)  bekezdése szerinti – képviselőjét, alapítója vagy 
fenntartója képviseleti jogviszonya kezdetének időpontját, nevét, anyja nevét, születési helyét és 
idejét, állampolgárságát,

b) az engedéllyel rendelkező képző intézmény nyilvántartásba-vételi számából képzett, a képzésekhez tartozó 
nyilvántartásba vételi számot és az engedély képzési programok szerinti megszerzésének időpontját,

c) a felnőttképzési tevékenység 1. § (2) bekezdése szerinti besorolását, a képzés pontos megnevezését
ca) OKJ szerinti szakképesítés megszerzésére felkészítő képzés esetén a  szakképesítés azonosítási 

számával,
cb) nyelvi képzés esetén a nyelv megjelölésével,

d) a felnőttképzést kiegészítő tevékenység megnevezését,
e) az intézmény nyilvántartásból való törlésének időpontját és okát
tartalmazza.

 (2) A  hatóság elektronikus nyilvántartást vezet azokról az  intézményekről, amelyeknek engedélye részben vagy 
egészben visszavonásra került. A  nyilvántartás a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának 
általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl az  (1)  bekezdés a)  pont ab)  alpontjában szereplő 
természetes személyazonosító adatokat, valamint af ) alpontjában foglalt adatokat is tartalmazza.
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 (3) Az  (1)–(2)  bekezdés szerinti nyilvántartás az  (1)  bekezdés a)  pont ae)  alpontjában, b)–e)  pontjában, valamint 
a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott 
adatok tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

 (4) Az  engedéllyel rendelkező képző intézmények nyilvántartása nyilvános, a  nyilvántartást a  hatóság honlapján 
közzéteszi.

 (5) A  hatóság az  (1)–(2)  bekezdés szerinti nyilvántartásokban szereplő személyes adatokat a  felnőttképzést folytató 
intézmények ellenőrzésével kapcsolatos jogkörének gyakorlása céljából a  felnőttképzést folytató intézménynek 
az  (1) bekezdés szerinti nyilvántartásból történő törlésétől számított öt évig – a  felnőttképzést folytató intézmény 
képviselőjének és alapítója képviselője személyének változása esetén a  változást követő öt évig – kezeli, majd 
az adatokat törli.

 (6) A  felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárás és követelményrendszer részletes 
szabályait, a  kérelem és bejelentés adattartalmát és benyújtásának részletes szabályait, az  engedéllyel rendelkező 
képző intézmények nyilvántartásának vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat és a nyilvántartásból való 
törlés eseteit a Kormány rendeletben határozza meg.

4. A felnőttképzési szakértői rendszer

6. § (1) Ha e  törvény vagy a  felhatalmazása alapján kiadott jogszabály a  felnőttképzési szakterületen felnőttképzési 
szakértő vagy felnőttképzési programszakértő igénybevételét írja elő, vagy az  ilyen szakértő igénybevételéhez 
jogkövetkezményt állapít meg, – az  igazságügyi szakértőkről szóló törvény szerint igazságügyi szakértői 
tevékenység végzésére jogosult szakértő kivételével – szakértőként kizárólag a hatóság vagy a kamara engedélyével 
rendelkező személy vehető igénybe, valamint a  jogszabályban meghatározott jogkövetkezmények csak az  ilyen 
személy igénybevételéhez fűződnek.

 (2) A  felnőttképzési szakértői tevékenység folytatását a  hatóság, felnőttképzési programszakértői tevékenység 
folytatását – a nyelvi programokra irányuló szakértői tevékenység kivételével – a kamara az erre irányuló kérelem 
benyújtása alapján engedélyezi annak, aki büntetlen előéletű és nem áll a  miniszteri rendeletben meghatározott 
felnőttképzési szakterületen szakértői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, rendelkezik 
a  miniszteri rendeletben meghatározott szakmai képesítéssel és szakmai gyakorlattal, és megfelel az  ott 
meghatározott egyéb feltételeknek. A  kamara a  felnőttképzési programszakértői tevékenység engedélyezése 
során a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerinti közigazgatási hatóságként jár el, 
döntésével szemben bírósági felülvizsgálatnak van helye.

 (3) A  (2)  bekezdés szerinti kérelem benyújtásával egyidejűleg a  kérelmező hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt 
a tényt, hogy büntetlen előéletű és nem áll a felnőttképzési szakterületen szakértői tevékenység folytatását kizáró 
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, vagy kéri, hogy e tények fennállására vonatkozó adatokat a bűnügyi nyilvántartó 
szerv a  hatóság vagy a  kamara részére – a  felnőttképzési szakértői vagy felnőttképzési programszakértői 
tevékenység engedélyezése iránti kérelem elbírálása céljából benyújtott adatigénylése alapján – továbbítsa.

7. § (1) A  hatóság a  6.  § (2)  bekezdése szerinti engedéllyel rendelkező felnőttképzési szakértői tevékenység végzésére 
jogosult személyekről, a kamara a 6. § (2) bekezdése szerinti engedéllyel rendelkező, felnőttképzési programszakértői 
tevékenység végzésére jogosult személyekről elektronikus nyilvántartást vezet, amely a  szakértői tevékenység 
végzésére jogosult személy természetes személyazonosító adatait, valamint – a  szolgáltatási tevékenység 
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott adatokon túl – 
a felnőttképzési szakértő és felnőttképzési programszakértő
a) a  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett és 

nyilvántartott értesítési címét,
b) közzétenni kívánt elérhetőségét és a  szakértői tevékenységével összefüggő egyéb adatát, ha hozzájárult 

annak közzétételéhez,
c) szakterülete megjelölését,
d) engedélye megadásának időpontját,
e) nyilvántartásba vételi számát és időpontját,
f ) nyilvántartásból való törlésének időpontját és okát
tartalmazza.

 (2) A felnőttképzési szakértők és a felnőttképzési programszakértők (1) bekezdés szerinti nyilvántartása – a természetes 
személyazonosító, valamint a  lakcím-azonosító adatok kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. 
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A nyilvántartásokból az e törvény szerint nyilvános adatokon felül adat kizárólag a szakértői tevékenység végzésére 
való jogosultság igazolása céljából szolgáltatható.

 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti nyilvántartásban szereplő adatokból a  hatóság és a  kamara a  szolgáltatási tevékenység 
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl honlapján 
közzéteszi a felnőttképzési szakértő és a felnőttképzési programszakértő (1) bekezdés a)–f ) pontjában foglalt adatait.

 (4) A  hatóság és a  kamara az  adatokat a  szakértőnek a  névjegyzékből való kikerülése időpontjától számított öt évig 
kezeli, ezt követően az  adatokat törli. A  nyilvántartásban szereplő szakértők adatait a  nyilvántartásból kikerült 
szakértők adataitól elkülönítetten kell kezelni.

8. § (1) A hatóság és a kamara felnőttképzési szakterületen szakértői tevékenység gyakorlásának időtartama alatt lefolytatott 
hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi, hogy a felnőttképzési szakértő, illetve felnőttképzési programszakértő
a) rendelkezik-e az e törvényben, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletben 

meghatározott, a tevékenység végzéséhez előírt feltételekkel,
b) tevékenysége megfelel-e az  e  törvényben, valamint az  e  törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri 

rendeletben foglalt előírásoknak,
c) büntetlen előéletű-e, és nem áll-e a  felnőttképzési szakterületen szakértői tevékenység folytatását kizáró 

foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. A hatósági ellenőrzés céljából a hatóság, valamint a területi kamara adatot 
igényelhet a  bűnügyi nyilvántartási rendszerből. Az  adatigénylés kizárólag azon adatra irányulhat, hogy 
a  szakértő büntetlen előéletű-e, valamint a  felnőttképzési szakterületen szakértői tevékenység folytatását 
kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll-e.

 (2) Az  (1)  bekezdés alapján megismert személyes adatokat a  hatóság és a  kamara a  szakértő nyilvántartásból való 
törléséről szóló döntés jogerőre emelkedéséig kezeli.

 (3) A  felnőttképzési szakértői és felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeit, 
a felnőttképzési szakterületeket, a szakértői tevékenységre irányuló kérelem adattartalmát, a kérelemre és a nyilvántartás 
vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat, a szakértői tevékenységre jogszabályban vagy hatósági határozatban 
előírt kötelezettségek be nem tartása esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket, továbbá a felnőttképzési szakértők és 
a felnőttképzési programszakértők díjazására vonatkozó rendelkezéseket miniszteri rendelet határozza meg.

9. § (1) A  hatóság felnőttképzési szakértőkkel kapcsolatos feladatai megoldásának támogatása, valamint a  felnőttképzést 
folytató intézmények által alkalmazható minőségbiztosítási rendszerek kialakításának elősegítése céljából legalább 
négy fő felnőttképzési szakértő, továbbá felnőttképzési programszakértő tagokból álló, hattagú Felnőttképzési 
Szakértői Bizottságot (a továbbiakban: FSZB) működtet.

 (2) Az  FSZB a  hatóságnak a  felnőttképzési szakértőkkel és felnőttképzési programszakértőkkel kapcsolatos feladatai 
ellátásával összefüggésben javaslattevő, véleményező, tanácsadó testületeként működik.

 (3) Az FSZB megállapítja, hogy a hozzá benyújtott minőségbiztosítási rendszerek – a képzést folytató intézmény által 
kidolgozott vagy működtetett minőségbiztosítási rendszer kivételével – a  miniszter rendeletében meghatározott 
minőségbiztosítási keretrendszernek megfeleltethetők-e, és javaslatot tesz a miniszternek arra, hogy a megfelelőnek 
ítélt minőségbiztosítási rendszerek közül mely minőségbiztosítási rendszer alkalmazható a  felnőttképzési 
tevékenységet folytató intézményeknél. Az FSZB javaslatáról a miniszter dönt.

 (4) Az  FSZB elnökét és tagjait a  miniszter nevezi ki és menti fel. A  kinevezés négyéves időtartamra szól. A  miniszter 
az FSZB elnökét a felnőttképzési szakértők közül nevezi ki.

 (5) Az  FSZB feladataira és működésére, tagjainak megbízására, felmentésére és díjazására vonatkozó részletes 
szabályokat miniszteri rendelet határozza meg.

III. fejezet
a felnőttképzés tartalmI követelményeI

5. Az engedély feltételei

10. § (1) Engedély – a  (2)  bekezdésben foglalt eltéréssel – annak az  1.  § (1)  bekezdés c)  pontjában meghatározott 
jogalanynak adható, amely
a) rendelkezik

aa) a  12.  §-ban meghatározott tartalmú, a  kérelmében szereplő képzésekhez kidolgozott és 
felnőttképzési szakértő vagy felnőttképzési programszakértő által előzetesen minősített képzési 
programmal,
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ab) a  kérelmében szereplő képzés megvalósításához szükséges, valamint kormányrendeletben 
meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel,

ac) a  miniszter rendeletében meghatározott minőségbiztosítási keretrendszernek megfelelő 
minőségbiztosítási rendszerrel,

ad) felnőttképzési információs rendszer működtetéséhez szükséges feltételekkel,
ae) ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszer működtetéséhez szükséges feltételekkel,

b) tartalmilag ellenőrizhető, számszerűsíthető minőségcélokat határoz meg,
c) igazolja, hogy kormányrendeletben meghatározott vagyoni biztosítékkal rendelkezik.

 (2) Az  (1)  bekezdés a)  pont ac), ae)  alpontjában, valamint b) és c)  pontjában foglalt feltételeket az  1.  § (2)  bekezdés 
d) pontja szerinti képzések esetén a felnőttképzést folytató intézménynek nem kell teljesítenie.

 (3) Felnőttképzési tevékenységet folytató, az  államháztartásról szóló törvény szerinti központi költségvetési szervnek 
az (1) bekezdés c) pontjában foglalt feltételt nem kell teljesítenie.

11. § (1) A  felnőttképzést folytató intézménynek a 10. §-ban foglalt feltételeken túl – a  (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – 
az engedély megadását követő működése során az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:
a) felnőttképzési tevékenységét az  engedélyezett képzéseihez kidolgozott képzési programnak megfelelően 

kell folytatnia,
b) minden felnőttképzésben részt vevő felnőttel a  13.  § (3)  bekezdésében meghatározott tartalmú 

felnőttképzési szerződést kell kötnie, valamint gondoskodnia kell a  személyi adatok 21.  §-ban foglaltaknak 
megfelelő kezeléséről,

c) eleget kell tennie a 17. §-ban foglalt tájékoztatási kötelezettségének,
d) gondoskodnia kell az általa meghatározott minőségcélok évente történő felülvizsgálatáról és szükség szerinti 

módosításáról,
e) a képzések befejezését követően – a támogatott képzések esetén – a támogatást nyújtó bevonásával mérnie 

kell a képzésben részt vevők elégedettségét,
f ) oktatói minősítési rendszert kell működtetnie,
g) az előzetes tudásmérést az 1. § (2) bekezdés a) és c) pontja szerinti támogatott képzések esetén kötelezően, 

az 1. § (2) bekezdés b) és d) pontjában foglalt képzések esetén a képzésre vonatkozó támogatási szerződés 
kötelező előírása alapján, egyébként a jelentkező kérésére kell biztosítania,

h) vezetnie kell a képzés megvalósításával összefüggő, a 16. §-ban meghatározott dokumentumokat,
i) a  képzés támogatója, a  képzésre jelentkező vagy a  képzésben részt vevő részéről felmerülő igény esetén 

felnőttképzést kiegészítő tevékenységet kell nyújtania,
j) az  1.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerinti képzések esetén a  gyakorlati képzést a  szakképzésről szóló törvény 

szerint meghatározott szakmai és vizsgakövetelmények alapján, és a  gyakorlati foglalkozás teljesítésének 
részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint kell szerveznie,

k) felnőttképzési információs rendszert kell működtetnie,
l) ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszert kell működtetnie,
m) a miniszter rendeletében meghatározott minőségbiztosítási keretrendszernek megfelelő minőségbiztosítási 

rendszert kell működtetnie.
 (2) Ha a  felnőttképzést folytató intézmény nem rendelkezik a  gyakorlati képzés folytatásához szükséges  

– a szakképesítésre irányadó szakmai és vizsgakövetelményeket tartalmazó miniszteri rendeletben meghatározott – 
feltételekkel, a gyakorlati képzés megvalósítására szerződést köt a gyakorlati képzést folytató szervezettel.

 (3) Az  (1)  bekezdés d), f ) és m)  pontjában foglalt követelményeket az  1.  § (2)  bekezdés d)  pontja szerinti képzések 
esetén a felnőttképzést folytató intézménynek nem kell teljesítenie.

 (4) A  vallási közösség által fenntartott intézmény e  törvény hatálya alá tartozó felnőttképzési tevékenységének 
engedélyezése során a hittudományokra és kizárólag a hitélet gyakorlására vonatkozó tárgyak, ismeretek tartalma 
nem vizsgálható.

6. A képzési program tartalma

12. § (1) A képzési programnak tartalmaznia kell:
a) a képzés megnevezését és – a képzési program nyilvántartásba vételét követően – a képzés 5. § (1) bekezdés 

b) pontjában szereplő nyilvántartásba vételi számát,
b) a képzés során megszerezhető kompetenciát,
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c) a képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételeit,
d) a tervezett képzési időt,
e) a képzés egyéni felkészülés, csoportos képzés, távoktatás szerinti formájának meghatározását,
f ) a  tananyag egységeit, azok célját, tartalmát, terjedelmét és a  tananyagegységekhez rendelt elméleti és 

gyakorlati óraszámot,
g) a maximális csoportlétszámot,
h) a képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszernek – az 1. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt képzés 

esetén a modulzáró vizsgákat is tartalmazó – leírását,
i) a képzésről, a képzés egyes tananyagegységeinek elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételeit,
j) a  képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, valamint a  képzéshez 

kapcsolódó egyéb speciális feltételeket és ezek biztosításának módját.
 (2) A képzési program

a) az  1.  § (2)  bekezdés a)  pontjában foglalt képzés megvalósítására irányuló kérelem esetén a  szakképzésről 
szóló törvény szerinti szakmai és vizsgakövetelmények és az  iskolai rendszerben oktatható szakképesítések 
esetében a  vonatkozó kerettanterv tartalmi követelményei alapján kidolgozott, a  modulzáró vizsgák 
szervezésének és dokumentálásának rendszerét is bemutató képzési program,

b) az  1.  § (2)  bekezdés b) és c)  pontjában foglalt képzés megvalósítására irányuló kérelem esetén 
a  felnőttképzési szakmai programkövetelmények vagy nyelvi programkövetelmények nyilvántartásában 
szereplő program alapján kidolgozott képzési program

lehet.

7. A felnőttképzési szerződés

13. § (1) A  felnőttképzést folytató intézmény és a képzésben részt vevő felnőtt – a polgári jog általános szabályai szerint – 
felnőttképzési szerződést köt.

 (2) A  felnőttképzési szerződést írásban kell megkötni. A  szerződésen fel kell tüntetni, hogy a  szerződés az  e  törvény 
alapján megkötött felnőttképzési szerződés.

 (3) A felnőttképzési szerződésnek tartalmaznia kell:
a) a  képzésnek az  engedéllyel rendelkező képző intézmények nyilvántartásában szereplő megnevezését, 

nyilvántartásba vételi számát,
b) a képzési csoport

ba) képzésének év, hónap, nap szerinti kezdési időpontját,
bb) haladásának tananyagegységekre bontott, óraszám és helyszín szerinti ütemezését,
bc) képzése befejezésének tervezett időpontjára vonatkozó adatokat, figyelembe véve az  előzetesen 

megszerzett tudás beszámítását,
c) a képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum megjelölését,
d) a  résztvevőnek a  képzés során nyújtott teljesítménye ellenőrzésének, értékelésének módját, a  vizsgára 

történő bocsátás feltételeit,
e) az elméleti tanórákról, a gyakorlati képzésről, illetve a konzultációkról való megengedett hiányzás mértékét 

és ennek túllépése esetén a képzésben részt vevőt érintő következményeket,
f ) a  gyakorlati képzés helyét, időtartamát, ütemezését, valamint a  felnőtt számára a  gyakorlati foglalkozással 

összefüggésben esetlegesen biztosított juttatásokat,
g) a vizsga szervezésének módját, formáját, OKJ szerinti szakképesítés, illetve nyelvi képzés esetén az előírt vagy 

javasolt vizsgaszervező intézmény megnevezését,
h) a képzési díj – külön a g) pont szerinti vizsgaszervező intézmény által megjelölt vizsgadíj és az esetlegesen 

szükséges javítóvizsga díjának – mértékét és fizetésének módját, figyelembe véve az előzetesen megszerzett 
tudás beszámítását, valamint a  képzési díj megfizetésének a  képzés megvalósítása teljesítésével arányban 
álló ütemezését,

i) a  képzéshez nyújtott támogatás összegének költségvetési és európai uniós források szerint történő 
feltüntetését,

j) a  képzésben részt vevő felnőtt, illetve a  felnőttképzést folytató intézmény szerződésszegésének 
következményeit.
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 (4) A felnőttképzést folytató intézmény e törvény 1. § (1) bekezdés b) pontjában megjelölt résztvevőkkel is – a polgári 
jog általános szabályai szerint – szerződést köt a képzésre vonatkozóan a (2) és (3) bekezdésben foglalt tartalommal. 
Tanköteles tanulóval OKJ szerinti szakképesítés megszerzésére irányuló képzésre szerződés nem köthető.

 (5) A felnőttképzést folytató intézmény az 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti képzéseihez kapcsolódó vizsgadíjat csak 
a vizsgára történő jelentkezéskor kérheti a képzésben részt vevőtől.

 (6) A  felnőttképzést folytató intézmény a  (3)  bekezdés h)  pontja szerinti képzési díjat egyösszegben köteles 
meghatározni a  felnőttképzési szerződésben, továbbá a  felnőttképzési szerződésben feltüntetett képzési díjon 
felül más jogcímen – kivéve a vizsgadíjat és a  javítóvizsga díját – további díjat vagy költséget nem állapíthat meg 
a képzésben részt vevő terhére.

8. Minőségbiztosítási rendszer

14. § (1) A  felnőttképzést folytató intézmény képzési tevékenysége minőségének folyamatos javítása céljából a  miniszter 
rendeletében meghatározott minőségbiztosítási keretrendszernek megfelelő minőségbiztosítási rendszert 
működtet.

 (2) A  felnőttképzést folytató intézmény – az  (1)  bekezdés szerinti minőségbiztosítási rendszernek megfelelően – 
kétévenként legalább egyszer elvégezteti az intézmény tevékenységének külső értékelését.

9. A felnőttképzési információs rendszer, a képzés megvalósításával összefüggő dokumentumok

15. § (1) A felnőttképzést folytató intézmény engedélyezett képzéseinek folytatásáról a hatóság részére
a) a  felnőttképzést folytató intézmény megnevezésére, székhelyére, az  engedély megszerzésének időpontjára 

és számára,
b) a  képzés megnevezésére, OKJ szerinti szakképesítés megszerzésére irányuló képzés esetén a  szakképesítés 

azonosító számára és megnevezésére,
c) a képzési csoport

ca) képzésének első képzési napjára,
cb) haladásának napokra, időpontokra és helyszínekre bontott, óraszám szerinti ütemezésére,
cc) képzése befejezésének tervezett időpontjára,
cd) résztvevőinek számára,

d) a képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum megjelölésére,
e) a képzésben résztvevők elégedettség-mérésére
vonatkozó adatokat szolgáltat elektronikus úton.

 (2) A  felnőttképzést folytató intézménynek adatszolgáltatási kötelezettsége áll fenn az  (1)  bekezdés c)  pontja szerinti 
adataiban bekövetkezett változások esetén is.

 (3) A felnőttképzést folytató intézmény
a) az  (1)  bekezdés a)–d)  pontjára vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségének legkésőbb a  képzés 

első képzési napját megelőző harmadik napig, az  (1)  bekezdés e)  pontjára vonatkozó adatszolgáltatási 
kötelezettségének a képzés befejezését követő negyvenöt napon belül,

b) a (2) bekezdésben foglalt adatszolgáltatási kötelezettségének
ba) az  (1)  bekezdés c)  pont ca) és cd)  alpontja szerinti adatokban bekövetkezett változások esetén 

az adatváltozás keletkezésével egyidejűleg, de legkésőbb az adatváltozás keletkezésének napján,
bb) az  (1)  bekezdés c)  pont cb) és cc)  alpontja szerinti adatokban bekövetkezett változások esetén 

az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásban szereplő időpontok bekövetkezéséig
köteles eleget tenni.

 (4) A NYAK képző intézményenként, nyelvenként és nyelvi szintenként a hatóság részére
a) a vizsgára jelentkezettek,
b) a vizsgán megjelentek, valamint
c) a sikeresen vizsgázók
létszámára vonatkozó adatokat szolgáltat elektronikus úton.

 (5) A  NYAK a  (4)  bekezdésben foglalt adatokat az  akkreditált vizsgaközpontoktól érkezett információk alapján 
szolgáltatja a hatóság részére, minden év december 31-ig a november 30-ig beérkezett adatok alapján.
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 (6) A  hatóság az  (1)–(5)  bekezdés szerint szolgáltatott adatokról – a  20.  § (1)–(2)  bekezdésében foglalt ellenőrzési 
jogkörének gyakorlása céljából, valamint a  (7)  bekezdésben foglalt célból – elektronikus nyilvántartást vezet, és 
a nyilvántartás adatait – annak keletkezésétől számított öt évig – kezeli.

 (7) A  hatóság az  (1)  bekezdésben foglalt nyilvántartás adataiból, a  szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és 
eljárási rendjéről szóló kormányrendelet alapján létrehozott központi számítógépes nyilvántartás adataiból, 
valamint az (5) bekezdésben szolgáltatott adatokból a támogató, támogatási program, intézmény, területi egység, 
továbbá az OKJ szerinti szakképesítések, nyelvek és nyelvi szintek, szakmai és egyéb képzések szerinti bontásban és 
országosan összesítve honlapján évente nyilvánosságra hozza
a) az induló képzési létszámra,
b) a képzésbe időközben bekapcsolódók létszámára,
c) a képzésből kimaradtak létszámára,
d) a vizsgára bocsátottak létszámára,
e) a vizsgán megjelentek létszámára,
f ) a sikeresen vizsgázók létszámára,
g) az OKJ szerinti szakképesítések vizsgái esetén a vizsgázók átlageredményére,
h) a képzésben részt vevők elégedettség-mérésére
vonatkozó adatokat.

 (8) Az  (1)–(5) és (7)  bekezdésben foglalt adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra  
– személyazonosításra alkalmatlan módon – átadhatók.

16. §  A felnőttképzést folytató intézménynek az  alábbi dokumentumokat kell vezetnie, nyilvántartania és – a  hatóság 
ellenőrzési jogköre gyakorlásának biztosítása érdekében – öt évig megőriznie:
a) az  elméleti tanórán, gyakorlati foglalkozáson, konzultáción vezetett, a  képzésben részt vevő felnőtt által 

aláírt jelenléti íveket, valamint a  képzésben résztvevővel elektronikus úton folytatott szakmai felkészítést, 
ellenőrzést igazoló dokumentumokat,

b) a  képzésben részt vevő felnőtt 21.  § (1)  bekezdése alapján kezelt személyi adatait, valamint a  képzés 
megkezdéséhez és folytatásához szükséges feltételeket igazoló eredeti dokumentumokat vagy azoknak 
a felnőttképzést folytató intézmény által hitelesített másolatait,

c) a  felnőttképzési szerződést, a  képzési programot, a  képzésnek a  képzési program szerinti megvalósítását 
igazoló dokumentumokat, valamint a résztvevők hiányzásait dokumentáló haladási naplót,

d) a  képzésben részt vevő felnőttnek a  sikeres vizsga letételét vagy a  képzés elvégzését igazoló 
dokumentumának a  kiállító által hitelesített másolatát vagy a  felnőttképzést folytató intézmény 
vizsgaszervezése esetén a bizonyítvány átvételéről szóló elismervény eredeti példányát,

e) a képzés megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítását szolgáló szerződések eredeti 
példányát,

f ) a 21. § (4) bekezdésében előírt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését igazoló adatlap eredeti 
példányát,

g) az oktatók foglalkoztatásával összefüggő dokumentumokat.

10. A felnőttképzést folytató intézmények tájékoztatási kötelezettsége

17. §  A felnőttképzést folytató intézmény köteles
a) az  engedéllyel rendelkező képző intézmények nyilvántartásában szereplő nyilvántartási számát 

a tevékenysége gyakorlása során használt képzési dokumentációban, valamint a képzéssel kapcsolatos üzleti 
dokumentumokon folyamatosan használni, arról ügyfeleit tájékoztatni, tevékenységéről közreadott írásos 
tájékoztatójában, programfüzetében szerepeltetni, és az ügyfelek által jól látható módon kifüggeszteni,

b) a felnőttképzési tevékenységére vonatkozó tájékoztatóhoz, valamint a képzési programhoz való hozzáférést 
az ügyfelek, valamint az OKJ szerinti szakképesítések és egyéb szakmai képzések esetén az OKJ-ban szereplő 
szakmacsoport szerinti szakképesítésért felelős miniszter részére folyamatosan biztosítani.
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Iv. fejezet
felnőttképzésI szakmaI programkövetelmények, felnőttképzésI nyelvI 
programkövetelmények

18. § (1) A  felnőttképzési szakmai programkövetelmények célja e  törvény 1.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerinti képzésekre 
vonatkozó egységes követelményrendszer kialakítása.

 (2) A  felnőttképzési szakmai programkövetelmények elektronikus nyilvántartását a  kamara vezeti. A  nyilvántartásba 
vételről, a  nyilvántartásba vétel módosításáról, valamint a  nyilvántartásból történő törlésről öttagú bizottság 
dönt, amelybe a  felnőttképzési programszakértők közül három tagot a  kamara, egy tagot az  agrárkamara, egy 
tagot a  szakmai programkövetelményre irányuló javaslat OKJ–ban szereplő szakmacsoportjának megfelelő, 
a  szakmacsoporton belüli szakképesítések többségéért felelős miniszter delegál. A  bizottságnak a  kamara és 
az agrárkamara által delegált tagjait és elnökét a miniszter nevezi ki és menti fel.

 (3) A bizottság szervezeti és működési szabályzatát, valamint ügyrendjét a kamara elnöke az agrárkamara elnökének és 
a miniszternek az egyetértésével állapítja meg. A bizottság elnöke feladatkörében képviseli a testületet. A bizottság 
tagja nem lehet olyan személy, aki e  törvény szerinti felnőttképzési tevékenységet folytató szervezetnek, illetve 
a  szervezet jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységének vezető tisztségviselője, az  alapítvány kezelő 
szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, gazdasági 
társaságnak bármilyen arányban tulajdonosa.

 (4) Felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételére vonatkozó javaslatot bármely jogi személy, 
jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég, egyéni vállalkozó benyújthat – kizárólag elektronikus 
formában – a nyilvántartást vezető szervhez. A javaslatnak tartalmaznia kell
a) a  szakmai programkövetelmény megnevezését és annak az  OKJ-ban szereplő szakmacsoportnak 

a  megjelölését, amelybe a  programkövetelmény besorolható, valamint a  programkövetelménynek 
az  Európai Képesítési Keretrendszerhez kapcsolódó Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintjének 
meghatározására és besorolására vonatkozó megjelölését,

b) a  szakmai végzettség jellegétől függően a  képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciákat, 
az  iskolai és a  szakmai előképzettséget, az  egészségügyi alkalmassági követelményeket, valamint az  előírt 
gyakorlatot,

c) a szakmai végzettséggel ellátható legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület rövid leírását,
d) a  szakmai végzettség megszerzéséhez szükséges képzés képzési formától függő minimális és maximális 

óraszámát,
e) a szakmai követelmények leírását,
f ) a szakmai végzettség jellegétől függően az elméleti és gyakorlati képzési idő arányát,
g) a szakmai végzettség megszerzését igazoló dokumentum kiadásának feltételeit.

 (5) A  felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételére vonatkozó javaslat elutasítása esetén 
a  javaslatot benyújtó az  elutasításról szóló értesítés kézhezvételétől számított öt munkanapon belül az  indok 
megjelölésével írásbeli kifogást nyújthat be a miniszterhez. A miniszter az elutasításról szóló döntés ellen benyújtott 
kifogás vizsgálatára irányuló eljárás során szakmai állásfoglalást kér a felnőttképzési szakmai programkövetelményre 
vonatkozó javaslattal érintett szakképesítésért felelős minisztertől a  javaslat nyilvántartásba vételéről. A  miniszter 
a  kifogásról – a  szakmai állásfoglalás kiadására jogosult miniszter válaszát követő – tíz munkanapon belül 
dönt, döntése ellen további kifogásnak helye nincs. A  miniszter kifogásnak helyt adó döntése esetén a  kamara  
– a miniszter erről szóló értesítése alapján – a felnőttképzési szakmai programkövetelményt nyilvántartásba veszi.

 (6) A  szakmai programkövetelmények nyilvántartása nyilvános, azt a  kamara a  honlapján közzéteszi. A  nyilvántartás 
a  (4)  bekezdésben foglaltakat, valamint a  szakmai végzettség azonosítóval ellátott szakmacsoportba sorolásának 
feltüntetését tartalmazza.

 (7) A  kamara az  OKJ szerinti szakmacsoportos besorolás alapján elkészíti a  szakmai végzettségek azonosítóval 
ellátott szakmacsoportba sorolását, valamint a  programkövetelménynek az  Európai Képesítési Keretrendszerhez 
kapcsolódó Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintjének meghatározását és besorolását. A  besorolás 
szempontjait, a  nyilvántartásba vétel követelményeit és eljárási rendjét, valamint a  szakmai végzettség 
megszerzését igazoló dokumentum tartalmát és formáját a miniszter rendeletben határozza meg.

 (8) A  felnőttképzési szakmai programkövetelmény nyilvántartásból való törlése vagy módosítása az  érintett 
felnőttképzési szakmai programkövetelmény alapján indított képzéseket nem érinti.

 (9) A kamara az (1)–(7) bekezdésben foglalt feladataival járó költségeket a gazdasági kamarákról szóló törvény alapján 
a közfeladatai ellátására biztosított bevételeiből fedezi.
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19. § (1) A felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásának célja e törvény 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti, 
általános nyelvi és támogatott egyéb nyelvi képzésekre vonatkozó egységes követelményrendszer kialakítása.

 (2) A  felnőttképzési nyelvi programkövetelmények elektronikus nyilvántartását a  hatóság vezeti. A  hatóság 
nyilvántartásba vételre irányuló eljárása a  felnőttképzési nyelvi programkövetelmények (3)  bekezdésben 
meghatározott tartalmi elemeinek vizsgálatára irányul.

 (3) Felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételére vonatkozó javaslatot bármely jogi személy, 
jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég, egyéni vállalkozó benyújthat – kizárólag elektronikus 
formában – a nyilvántartást vezető szervhez. A javaslatnak tartalmaznia kell
a) a  nyelv, valamint a  nyelvi programkövetelménynek a  megszerezhető nyelvi képzés szintjének, fajtájának, 

típusának megfelelő megnevezését,
b) a nyelvi képzés szintjének megfelelően a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciákat,
c) a nyelvi képzettségi szint megszerzéséhez szükséges képzés képzési formától függő minimális és maximális 

óraszámát,
d) a nyelvi képzési követelmények leírását a lehetséges tananyagegységek megjelölésével,
e) a nyelvi képzettségi szint megszerzését igazoló dokumentum kiadásának feltételeit.

 (4) A  felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartása nyilvános, azt a  hatóság a  honlapján közzéteszi. 
A  nyilvántartás a  (3)  bekezdésben foglaltakat, valamint a  nyelvi képzettség (5)  bekezdés szerinti besorolásának 
feltüntetését tartalmazza.

 (5) A  hatóság a  felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vétele érdekében elkészíti a  nyelvi 
képzettség azonosítóval ellátott besorolását. A  besorolás szempontjait, valamint a  nyilvántartásba vétel 
követelményeit és eljárási rendjét a miniszter rendeletben határozza meg.

v. fejezet
az engedéllyel rendelkező képző Intézmények ellenőrzése, jogkövetkezmények

20. § (1) A hatóság ellenőrzi, hogy a felnőttképzést folytató intézmény
a) felnőttképzési tevékenységét engedély birtokában folytatja-e, valamint a  valóságnak megfelelnek-e 

az engedéllyel rendelkező képző intézmények nyilvántartásában szereplő adatai,
b) felnőttképzési tevékenysége – a  (2)  bekezdésben foglalt eltéréssel – megfelel-e a  törvényben és 

a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott feltételeknek.
 (2) A  hatóság (1)  bekezdés b)  pontja szerinti ellenőrzése nem terjed ki a  10.  § (1)  bekezdés a)  pont ab)  alpontjában 

és a  11.  § (1)  bekezdés i)  pontjában foglalt követelmények vizsgálatára, ha a  felnőttképzést folytató intézmény 
engedélyében szereplő képzése az ellenőrzés által vizsgált időszak alatt nem indult el.

 (3) A  vallási közösség által fenntartott intézmény e  törvény hatálya alá tartozó felnőttképzési tevékenységének 
ellenőrzése során a hittudományokra és kizárólag a hitélet gyakorlására vonatkozó tárgyak, ismeretek tartalma nem 
vizsgálható.

 (4) A  hatóság a  felnőttképzési tevékenység folytatására vonatkozó jogszabályi előírások megtartását felnőttképzési 
szakértő és felnőttképzési programszakértő bevonásával ellenőrzi, és eljár ezek megsértése esetén. A  hatóság 
az  ellenőrzést szükség szerint, de kétévenként legalább egy alkalommal, az  engedély megszerzését megelőzően 
képzési tevékenységet nem folytató intézmények esetén az  engedély első két évében évente legalább egy 
alkalommal – az  1.  § (2)  bekezdés a)–b)  pontja szerinti képzések esetén felnőttképzési programszakértő 
bevonásával  – köteles lefolytatni. A  hatóság ellenőrzési tevékenysége során képzési tevékenységet nem folytató 
intézménynek tekinti azokat az  intézményeket, amelyek az  engedély megszerzését megelőző két évben 
az  Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló kormányrendelet szerinti 
adatszolgáltatást (a továbbiakban: OSAP) nem teljesítettek.

 (5) Ha a  felnőttképzést folytató intézmény a  tevékenységét nem a  jogszabálynak megfelelően végzi, vele szemben 
a  hatóság a  kötelező legkisebb munkabér havi összege ötszörösétől tízszereséig terjedő összegű bírságot szab 
ki, azonban a  (11)  bekezdésben foglalt súlyosabban minősülő jogszabálysértési esetekben a  bírság mértéke nem 
lehet kevesebb a  kötelező legkisebb munkabér havi összegének nyolcszorosánál. Ha a  felnőttképzést folytató 
intézmény engedély nélkül végez képzést, vele szemben a hatóság a kötelező legkisebb munkabér havi összegének 
nyolcszorosától tízszereséig terjedő összegű bírságot szab ki azzal, hogy ha az  engedély nélkül folytatott képzés 
időtartama meghaladja a  három hónapot, vagy a  képzésben résztvevők száma a  száz főt, a  bírság mértéke 
a kötelező legkisebb munkabér havi összegének tízszerese.
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 (6) Ha az  engedéllyel rendelkező felnőttképzést folytató intézmény a  feltárt jogszabálysértést a  hatóság határozata 
alapján nem szünteti meg, vagy ismételten jogszabálysértést követ el, engedélyét a hatóság egy évre részben vagy 
teljesen visszavonja és ezzel egyidejűleg a  kötelező legkisebb munkabér havi összege ötszörösétől tízszereséig 
terjedő összegű bírságot szab ki. A  (11)  bekezdésben foglalt súlyosabban minősülő esetekben engedélyét két 
évre részben vagy teljesen visszavonja, és ezzel egyidejűleg vele szemben a  kötelező legkisebb munkabér havi 
összegének nyolcszorosától tízszereséig terjedő összegű bírságot szab ki.

 (7) Az  engedély részbeni visszavonása esetén az  intézmény az  engedély visszavonását tartalmazó határozatban 
megjelölt képzéseit nem folytathatja, az  engedély teljes visszavonása esetén az  engedély visszavonását elrendelő 
határozatban megjelölt időtartamig felnőttképzési tevékenységet nem folytathat.

 (8) Ha a  felnőttképzést folytató intézmény a  képzését engedély nélkül jogellenesen, az  (5)  bekezdésben foglaltak 
alapján kiszabott bírság ellenére tovább folytatja, a  hatóság két évre megtiltja a  felnőttképzési tevékenység 
folytatását, amelynek időtartama alatt az  intézmény nem kaphat engedélyt, ezzel egyidejűleg vele szemben 
a  kötelező legkisebb munkabér havi összegének nyolcszorosától tízszereséig terjedő összegű bírságot szab ki. 
Ha a  felnőttképzést folytató intézmény felnőttképzési tevékenységét a  megtiltást elrendelő határozat ellenére 
tovább folytatja, a  hatóság öt évre megtiltja a  felnőttképzési tevékenység folytatását, amelynek időtartama alatt 
az intézmény nem kaphat engedélyt, ezzel egyidejűleg vele szemben a kötelező legkisebb munkabér havi összege 
tízszeresének megfelelő összegű bírságot szab ki.

 (9) Ha a  felnőttképzést folytató intézmény a  tevékenységét engedély nélkül folytatja, a hatóság bírságot megállapító 
vagy tevékenységet megtiltó határozata jogerőre emelkedését követő harminc napon belül az  intézmény köteles 
a  jogellenes tevékenység időszaka alatt beszedett képzési díj, valamint a képzés kapcsán felmerült igazolt költség 
mindenkori jegybanki alapkamat szerinti kamat másfélszeresével növelt összegének a díjat és költséget megfizető 
részére történő visszafizetésére.

 (10) A  hatóság a  (6) és (8)  bekezdés szerinti, engedély visszavonását és a  felnőttképzési tevékenység megtiltását 
elrendelő határozatait honlapján közzéteszi.

 (11) A felnőttképzést folytató intézmény jogszabálysértő tevékenysége súlyosabban minősül, ha az intézmény:
a) nem köti meg a 13. §-ban meghatározott tartalmú felnőttképzési szerződést, vagy annak feltételei, tartalma 

nem felel meg a jogszabályban és a képzési programban foglaltaknak,
b) nem rendelkezik a 12. § (1) bekezdésében meghatározott tartalmú képzési programmal,
c) felnőttképzési tevékenységét nem a képzési programnak megfelelően folytatja,
d) a 17. §-ban foglalt tájékoztatási kötelezettségeinek nem tesz eleget,
e) a 15. §-ban foglalt adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti,
f ) a  képzést – a  hatóság tájékoztatásának elmulasztása mellett – nem valósítja meg, vagy a  képzés 

megvalósítása a  15.  § (1)  bekezdés c)  pont cb)  alpontja szerinti ütemezéshez képest húsz százaléknál 
nagyobb mértékű elmaradást mutat,

g) a  képzés befejezését követő kilencven napon belül nem gondoskodik a  képzés záróvizsgájának 
megvalósításáról,

h) a  képzés vagy a  képzést lezáró vizsga sikeres befejezését követően és a  képzés díjának teljes körű 
megfizetése ellenére hatvan napot meghaladó késedelemmel adja ki a  képzés elvégzését vagy a  vizsga 
sikeres befejezését igazoló dokumentumot,

i) nem biztosít a  felnőttképzési szerződésben meghatározott elállási jog érvényesítésére a  képzés 
megkezdését megelőzően legalább három munkanapot a képzésben részt vevő számára a képzési program 
megismerésére, vagy a  szerződésben a  képzés megkezdését követően biztosított elállási jog ellenében 
kikötött bánatpénz mértéke meghaladja a  képzés teljes összegének havi időarányos részét, de legfeljebb 
a kötelező legkisebb munkabér húsz százalékát.

 (12) A  hatóság az  ellenőrzése során a  támogatással összefüggésben tapasztalt jogszabálysértésről, szabálytalanságról 
– a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény hatósági ellenőrzésről szóló 
fejezetében foglaltak alapján – értesíti a támogató szervet a szükséges intézkedések megtétele céljából.

 (13) A  hatóság az  1.  § (2)  bekezdés a)  pontjában meghatározott képzések gyakorlati képzési részére vonatkozó 
ellenőrzési tevékenységét – amennyiben a  gyakorlati képzés nem a  felnőttképzést folytató intézményben valósul 
meg – a  gyakorlati képzés helye szerint illetékes területi kamara, szakmai kamara működése esetén a  szakmai 
kamara, a  vidékfejlesztési miniszter felelősségébe tartozó szakképesítés megszerzésére felkészítő képzés esetén 
a területi agrárkamara bevonásával látja el.
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 (14) A felnőttképzési tevékenységre jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem tartásának 
esetén alkalmazandó jogkövetkezmények további eseteit, valamint az  engedéllyel rendelkező intézmények 
ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokat kormányrendelet határozza meg.

vI. fejezet
statIsztIkaI célú adatnyIlvÁntartÁs és adatszolgÁltatÁs

11. A felnőttképzést folytató intézményekben kezelt személyes és különleges adatok

21. § (1) A felnőttképzést folytató intézmények az alábbi adatokat tartják nyilván és kezelik:
a) a képzésben résztvevő

aa) nevét, születési nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, nemét, állampolgárságát, lakóhelyének 
és tartózkodási helyének címét, telefonszámát, nem magyar állampolgár Magyarországon való 
tartózkodásának jogcímét és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezését és számát,

ab) szülője, törvényes képviselője nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, telefonszámát az  1.  § 
(1) bekezdés b) pontja szerinti képzésben résztvevő esetén,

b) a képzési jogviszonnyal összefüggő adatokat, amelyek a képzésben részt vevő
ba) iskolai és szakmai végzettségével, nyelvi ismereteivel,
bb) képzésbe történő felvételével,
bc) tanulmányainak értékelésével és minősítésével,
bd) a képzéssel megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia megnevezésével, a vizsga helyével, 

időpontjával, eredményével
kapcsolatosak,
c) a képzésben részt vevő társadalombiztosítási azonosító jelét.

 (2) Az  (1)  bekezdésben foglalt adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra 
személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.

 (3) Az  (1)  bekezdésben foglalt adatokat államháztartási vagy európai uniós források igénybevételének és 
felhasználásának ellenőrzése céljából az e támogatásokat ellenőrző szervek számára továbbítani kell.

 (4) A  felnőttképzést folytató intézmény tevékenységéről – az  (5)  bekezdésben foglalt kivétellel – az  OSAP szerint 
statisztikai célú adatszolgáltatásra kötelezett.

 (5) Az OKJ szerinti szakképesítések vizsgáiról, valamint az államilag elismert nyelvvizsgákról a hatóság szolgáltat adatot 
az OSAP szerint.

 (6) A  felnőttképzést folytató intézmények az  (1)  bekezdésben foglalt adatokat a  keletkezésüktől számított öt évig 
tartják nyilván és kezelik.

vII. fejezet
a pÁlyakövetés

22. § (1) A  felnőttképzést folytató intézmény a  támogatott, az  1.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerinti képzéseiről 
a  pályakövetésről szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint jelentés megküldésével szolgáltat adatot 
a pályakövetési rendszer működtetéséért felelős szervnek. A jelentés a 21. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontjában és 
c) pontjában foglalt adatokat tartalmazza.

 (2) A  támogatott OKJ szerinti képzésben részt vevő felnőtt a  képzés befejezését követő három éven belül  
– a  pályakövetésről szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint – szolgáltat adatot a  pályakövetési 
rendszer működtetéséért felelős szerv részére a  képzéssel megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia 
hasznosulására vonatkozóan.

 (3) Ha a  képzésben részt vevő felnőtt az  adatszolgáltatás időpontjában vállalkozó vagy önfoglalkoztatóvá vált, közli 
a pályakövetési rendszer működtetéséért felelős szerv felé, hogy milyen vállalkozási tevékenységet végez.

 (4) Ha a  képzésben részt vevő felnőtt foglalkoztatási jogviszonyt létesített, a  foglalkoztató szolgáltat adatot 
a  pályakövetési rendszer működtetéséért felelős szerv részére. Az  adatszolgáltatás keretében közölni kell, hogy 
a felnőttet milyen munkakörben foglalkoztatják vagy milyen tevékenységet lát el.

 (5) A  pályakövetési rendszer működésére, az  adatszolgáltatás rendjére, továbbá a  pályakövetési rendszer 
működtetéséért felelős szerv feladataira vonatkozó részletes szabályokat kormányrendelet állapítja meg.



54696 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 96. szám 

vIII. fejezet
a felnőttképzésI tÁmogatÁsI rendszer

12. A felnőttképzés támogatásának forrásai

23. § (1) A felnőttképzés támogatásának forrásai:
a) a központi költségvetés,
b) európai uniós források,
c) a  szakképzési hozzájárulásról és a  képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvény szerinti szakképzési 

hozzájárulásnak a szakképzési hozzájárulásra kötelezett által a saját dolgozói képzésére elszámolható része.
 (2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott forrásokból támogatott – amennyiben az  nem a  felnőttképzést folytató 

intézmény – a képzés megrendelésekor köteles a támogatás tényét, forrását és a támogatást nyújtó szervezet nevét 
a felnőttképzést folytató intézménnyel közölni.

 (3) Az (1) bekezdésben meghatározott források terhére támogatás nyújtható annak a nem magyar állampolgárnak, aki
a) a  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 

törvényben meghatározottak szerint a  szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát Magyarországon 
gyakorolja,

b) a  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik és 
bevándorolt, letelepedett, befogadott, hontalan vagy

c) a menedékjogról szóló törvény alapján menekült, oltalmazott vagy menedékes jogállású.
 (4) Az  (1)  bekezdésben meghatározott forrásokból támogatott, a  hátrányos helyzetűek képzettségének, 

kompetenciáinak fejlesztése érdekében szervezett képzések, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint a szociális 
szövetkezetekben történő foglalkoztatásra felkészítő képzések közül a  miniszter rendeletben – a  társadalmi 
felzárkózásért felelős miniszter, valamint a közfoglalkoztatásért felelős miniszter egyetértésével – meghatározhatja 
azokat a képzéseket, amelyeket kizárólag az állami felnőttképzési intézmény végezhet.

 (5) Az  (1)  bekezdésben meghatározott forrásokból támogatott képzések közül – az  1.  § (5)  bekezdésében 
meghatározott képzések kivételével – a  Kormány rendeletben meghatározhatja azokat a  képzéseket, amelyeket 
a  legfeljebb harminc tanóra terjedelmű, a  Kormány rendeletében meghatározott tartalmú, a  digitális írástudás 
megszerzését szolgáló képzéssel együtt kell megvalósítani.

13. A felnőttképzés támogatási forrásainak felhasználása

24. § (1) Az  állam a  fogyatékos felnőttek képzéséhez a  költségvetési törvényben meghatározott mértékű normatív 
támogatást nyújthat. Ennek keretében a  fogyatékos felnőttek számára – a  költségvetésben meghatározott 
előirányzat mértékéig, a  felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól szóló kormányrendeletben 
meghatározott feltételek és a  támogatási igények kielégítésére meghatározott sorrend szerint – díjmentesen 
biztosítja az 1. § (2) bekezdésében meghatározott képzésekben való részvételt.

 (2) Amennyiben a  támogatott képzésben részt vevő és ezt követően sikeres vizsgát tevő fogyatékos felnőttek száma 
nem éri el a  felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott 
mértéket, úgy a felnőttképzést folytató intézmény az e kormányrendeletben meghatározottak szerint a támogatás 
visszafizetésére köteles.

 (3) Fogyatékos felnőtt egyidejűleg egy támogatott képzésben vehet részt, és három naptári év alatt legfeljebb két 
képzéséhez nyújtható felnőttképzési normatív támogatás az (1)–(2) bekezdés alapján.

25. §  A Nemzeti Foglalkoztatási Alapból (a  továbbiakban: NFA), valamint európai uniós forrásokból felnőtt képzéséhez 
nyújtható, foglalkoztatás elősegítését célzó képzési támogatás szabályait a  foglalkoztatás elősegítéséről és 
a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény és a felhatalmazása alapján kiadott jogszabály tartalmazza.

26. §  Az NFA képzési alaprésze központi keretének felnőttképzési célra fordítható része – a  szakképzési hozzájárulásról 
és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvényben, valamint a felnőttképzési célra nyújtható támogatások 
részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint – felhasználható
a) az e törvény hatálya alá tartozó, valamint az 1. § (5) bekezdése szerinti képzések támogatására,
b) a  felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedély megszerzésére és a  felnőttképzést folytató 

intézmények technikai feltételei fejlesztésének támogatására,
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c) a felnőttképzés érdekében végzett fejlesztő tevékenység támogatására,
d) az  Európai Unió programjaiban való részvételhez szükséges felnőttképzési célú és az  1.  § (5)  bekezdése 

szerinti képzések hazai pénzügyi forrásainak biztosítására.

27. §  A támogatást nyújtó szervezetnek a  támogatásról szóló döntésének meghozatalakor figyelembe kell vennie 
a megyei fejlesztési és képzési bizottságnak az 1. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott képzések tekintetében 
a támogatható szakképesítésekre vonatkozó, a szakképzésről szóló törvény szerinti javaslatát.

IX. fejezet
zÁró rendelkezések

14. Felhatalmazó rendelkezések

28. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg
a) a  felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárás és követelményrendszer 

részletes szabályait, a  kérelem és bejelentés adattartalmát és benyújtásának részletes szabályait, a  vagyoni 
biztosíték formáit, mértékét és felhasználásának szabályait, az  engedéllyel rendelkező képző intézmények 
nyilvántartásának vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat és a nyilvántartásból való törlés eseteit, 
a  felnőttképzési tevékenységre jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem 
tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket, valamint az  engedéllyel rendelkező intézmények 
ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokat,

b) a  pályakövetési rendszer működésére, az  adatszolgáltatás rendjére, továbbá a  pályakövetési rendszer 
működtetéséért felelős szerv feladataira vonatkozó részletes szabályokat,

c) azokat a  képzéseket, amelyeket a  legfeljebb harminc tanóra terjedelmű, a  digitális írástudás megszerzését 
szolgáló képzéssel együtt kell megvalósítani, valamint a  digitális írástudás megszerzését szolgáló képzés 
tartalmát,

d) a felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályait.
 (2) Felhatalmazást kap a  miniszter, hogy rendeletben – az  f )  pontban foglaltak vonatkozásában a  társadalmi 

felzárkózásért felelős miniszter, valamint a közfoglalkoztatásért felelős miniszter egyetértésével – határozza meg
a) a  3.  § (4)  bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjak körét, mértékét, beszedésének, kezelésének, 

nyilvántartásának és felhasználásának szabályait, valamint az  engedéllyel rendelkező intézmények 
ellenőrzése során kiszabott bírság befizetésének rendjét,

b) a  felnőttképzési szakértői és felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának részletes 
feltételeit, a  felnőttképzési szakterületeket, a  szakértői tevékenységre irányuló kérelem adattartalmát, 
a kérelemre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat, a szakértői tevékenységre 
jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem tartása esetén alkalmazandó 
jogkövetkezményeket, a felnőttképzési szakértők és a felnőttképzési programszakértők díjazására vonatkozó 
rendelkezéseket, valamint a  Felnőttképzési Szakértői Bizottság feladataira és működésére, tagjainak 
megbízására, felmentésére és díjazására vonatkozó részletes szabályokat,

c) az  OKJ-ba tartozó szakképesítések esetén a  gyakorlati képzés teljesítésének és ellenőrzésének részletes 
szabályait,

d) a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszert,
e) a  felnőttképzési szakmai programkövetelmények, valamint a  felnőttképzési nyelvi programkövetelmények 

nyilvántartásba vételéhez szükséges szakmai végzettségek és nyelvi képzettségek azonosítóval ellátott 
besorolási szempontjait, a  nyilvántartásba vétel követelményeit és eljárási rendjét, valamint a  szakmai 
végzettség megszerzését igazoló dokumentum tartalmát és formáját,

f ) azokat a  képzéseket, amelyeket a  hátrányos helyzetűek képzettségének, kompetenciáinak fejlesztése 
érdekében szervezett képzések, a  közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint a  szociális szövetkezetekben 
történő foglalkoztatásra felkészítő képzések közül kizárólag az állami felnőttképzési intézmény végezhet,

g) a  bemeneti kompetenciamérés lefolytatására és eredményének figyelembevételére, valamint az  előzetes 
tudásmérés lefolytatására, az előzetesen felmért tudásnak a képzés során történő beszámítására vonatkozó 
szabályokat és azon képzési egységek meghatározásának szabályait, amelyekre a tudásmérés irányul.



54698 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 96. szám 

15. Hatályba léptető rendelkezések

29. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. július 1-jén lép hatályba.
 (2) Az 1–17. §, a 20–28. §, a 30–37. §, a 38. § (1), (3)–(10) bekezdése és a 39. § a) és b) pontja 2013. szeptember 1-jén lép 

hatályba.

16. Átmeneti rendelkezések

30. § (1) A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) alapján intézmény-akkreditációval rendelkező 
intézmények – a 31. § (3) bekezdésében foglalt eltéréssel – a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásában 
2013. augusztus 31. napján szereplő képzéseik alapján 2014. augusztus 31-ig, vagy – amennyiben az  intézmény 
akkreditációja korábbi időpontban veszti hatályát – az  intézményakkreditáció hatályának lejáratáig, a 2013. január 
1-jét követően intézményakkreditációt szerzett intézmények esetében 2015. március 31-ig a  2013. augusztus 
31-én hatályos jogszabályi rendelkezések alapján indíthatnak képzést. A  képzés indításának a  felnőttképzést 
folytató intézmény által megtartott első képzési nap minősül. Az  e  képzéseket végző intézmények felnőttképzési 
tevékenységével, valamint intézmény-, és programakkreditációjának ellenőrzésével kapcsolatos ügyekben 
a hatóság jár el a 2013. augusztus 31. napján hatályos jogszabályi rendelkezések alapján.

 (2) A felnőttképzést folytató intézményeknek az akkreditált felnőttképzési programok nyilvántartásában 2013. augusztus 
31. napján szereplő képzési programjai 2014. augusztus 31-ig, a  2013. január 1-jét követően programakkreditációt 
szerzett intézmények esetében 2015. március 31-ig megfelelnek az  e  törvény szerint a  felnőttképzési tevékenység 
folytatásához szükséges engedély kiadásának feltételeként a képzéshez előírt képzési programnak.

 (3) A  kamara a  18.  §-ban, a  hatóság a  19.  §-ban foglaltaknak megfelelően 2014. március 31-ig megvizsgálja 
az  akkreditált felnőttképzési programok nyilvántartásában 2013. augusztus 31. napján szereplő egyéb szakmai, 
valamint a nyelvi képzésre irányuló képzési programokat. A hatóság és a kamara vizsgálata annak megállapítására 
irányul, hogy az  akkreditált képzési program – a  program tartalmát érintő átalakítás nélkül – a  18–19.  § szerinti 
felnőttképzési szakmai programkövetelmények, felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásába 
való felvételhez felhasználható-e. A kamara és a hatóság a képzési program e törvény rendelkezéseinek megfelelő 
átalakítására – megjelölve annak szempontjait – a képzési programmal rendelkező intézményt kéri fel. A  felkérést 
az intézmény nem köteles elfogadni.

 (4) A  hatóság e  törvény hatálybalépését követő harminc napon belül átadja a  kamarának az  akkreditált szakmai 
programokat a kamara (3) bekezdésben foglalt feladatának elvégzése érdekében.

31. § (1) E  törvény rendelkezéseit a  2013. augusztus 31. napját követően indult engedélyezési eljárásoknál kell alkalmazni. 
A  2013. szeptember 1-jén folyamatban levő, a  felnőttképzési tevékenység folytatásával és a  felnőttképzési 
tevékenységet folytató intézmények ellenőrzésével kapcsolatos ügyekben az  állami foglalkoztatási szerv, 
míg a  felnőttképzést folytató intézmények és felnőttképzési programok akkreditációjával és ellenőrzésével, 
valamint a  felnőttképzési szakértői tevékenység folytatásával kapcsolatos ügyekben a  hatóság jár el az  eljárás 
megindításának időpontjában hatályos jogszabályi rendelkezések alapján.

 (2) A felnőttképzést folytató intézmények a 2013. szeptember 1-je előtt indított képzéseiket – a (3) bekezdésben foglalt 
eltéréssel – az  indítás időpontjában hatályos jogszabályi rendelkezések alapján folytathatják le. Az  e  képzéseket 
végző intézmények felnőttképzési tevékenységének ellenőrzésével kapcsolatos ügyekben a  hatóság jár el 
a 2013. augusztus 31. napján hatályos jogszabályi rendelkezések alapján.

 (3) A felnőttképzést folytató intézmények a 23. § (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti források terhére a 2013. szeptember 
1-je előtt létrejött támogatási szerződés alapján végzett képzéseket a  képzés megvalósítására a  támogatási 
szerződésben megállapított időtartam végéig az  Fktv. 2013. augusztus 31-én hatályos rendelkezései szerint 
folytathatják le. A  támogatási szerződés létrejöttének időpontjában intézményakkreditációval és a  vonatkozó 
képzésekre programakkreditációval rendelkező intézmények akkreditációja – az  akkreditációs tanúsítványban 
szereplő hatálytól függetlenül – a  képzések befejezéséig tart. Az  e  képzéseket végző intézmények felnőttképzési 
tevékenységével, valamint intézmény-, és programakkreditációjának ellenőrzésével kapcsolatos ügyekben 
a hatóság jár el a 2013. augusztus 31. napján hatályos jogszabályi rendelkezések alapján.

32. §  A felnőttképzési szakértői nyilvántartásban 2013. augusztus 31. napján szereplő személyek 2014. február 28-ig 
az  e  törvény szerinti felnőttképzési szakértői vagy felnőttképzési programszakértői tevékenységet végezhetik 
azzal, hogy ha a  felnőttképzési szakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól szóló miniszteri 
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rendeletben foglaltak alapján a  felnőttképzési szakértő bejelentett szakterülete kizárólag a  felnőttképzési 
programakkreditáció, abban az  esetben csak felnőttképzési programszakértői tevékenységet végezhet 
a  megjelölt időpontig. Nyelvi képzésekkel összefüggő felnőttképzési szakértői tevékenységet a  felnőttképzési 
szakértői nyilvántartásban szereplő olyan személy végezhet, aki az  érintett nyelvből nyelvtanári végzettséggel 
rendelkezik.

33. § (1) Az 1. § (7) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási kötelezettséget első alkalommal e törvény hatálybalépését követő 
90. napig kell teljesíteni.

 (2) A  szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény e  törvény 38.  § (5)  bekezdésével megállapított 81.  § 
(7) bekezdésében foglalt javaslatot első alkalommal e törvény hatálybalépését követő 90. napig kell megtenni.

17. Az Európai Unió jogának való megfelelés

34. § (1) E  törvény a  belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 9–11. és 16. cikkének való megfelelést szolgálja.

 (2) A törvény tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv szerinti bejelentése megtörtént.

18. Módosító rendelkezések

35. § (1) Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 85. § (2) bekezdés b) pontjában 
a „szervezett és akkreditált” szövegrész helyébe az „engedélyezett és szervezett” szöveg lép.

 (2) Az Áfa tv. a következő 285. §-sal egészül ki:
„285.  § (1) E  törvénynek a  felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvénnyel módosított 85.  § (2)  bekezdés 
b)  pontját azokban az  esetekben kell először alkalmazni, amelyekben a  felnőttképzést folytató intézmények által 
indított képzések indításának időpontja 2013. szeptember 1. napjára esik vagy azt követi.
(2) A  felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 30. § (2) bekezdése szerinti képzési programok tekintetében 
e törvény 85. § (2) bekezdés b) pontjának 2013. augusztus 31. napján hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.”

36. §  A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 9. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[a gazdasági kamarák a gazdaság fejlesztésével összefüggésben]
„e) az  országos gazdasági érdek-képviseleti szervezetekkel együttműködve ellátják a  szakképzésről szóló 
törvényben és végrehajtási rendeletében, valamint a  felnőttképzésről szóló törvényben és végrehajtási 
rendeletében meghatározott feladataikat, szervezik és végzik a mesterképzést és a mestervizsgáztatást.”

37. §  A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A felsőoktatási intézmények az alapító okiratukban foglaltak alapján – a felnőttképzésről szóló törvény szerint – 
vehetnek részt a felnőttképzésben.”

38. § (1) A  szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a  továbbiakban: Szt.) 2.  § 19.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„19. iskolarendszeren kívüli hatósági jellegű képzés: jogszabályban szabályozott tartalmú és célú olyan, az  OKJ-ban 
nem szereplő képesítés megszerzésére irányuló képzés, amelynek eredményeként dokumentum kiadására kerül sor, 
és e dokumentum hiányában jogszabályban meghatározott tevékenység, munkakör nem folytatható, nem tölthető 
be, vagy tevékenység, munkakör a  képzést megelőző szakmai szinthez képest magasabb követelményeknek 
megfelelően folytatható, tölthető be, vagy a  dokumentum a  képzésben résztvevő számára a  képzést megelőző 
állapothoz képest többletjogosultságot biztosít jogszabályban meghatározott tevékenység, munkakör végzésével, 
betöltésével összefüggésben;”

 (2) Az Szt. 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Kizárólag művészeti szakmacsoportba tartozó szakképzési feladatok, valamint a  speciális szakiskolai és 
a készségfejlesztő speciális szakiskolai feladatok önálló szakképző iskola keretében is elláthatóak. Önálló szakképző 
iskola keretében láthatóak el a  szakközépiskolai feladatok is, amennyiben az  iskola az  azonos feladatellátási 
helyen a  szakközépiskolai feladatok mellett más, a  nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó, 
nem szakképzési feladatot is ellát, és a  köznevelési intézményben a  szakközépiskolai tanulólétszám aránya nem 
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haladja meg a  huszonöt százalékot. Az  e  bekezdés szerinti szakképző iskolára a  (2)–(4)  bekezdésben foglalt 
létszámfeltételeket figyelmen kívül kell hagyni.”

 (3) Az Szt. 10. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  iskolarendszeren kívüli szakképzésben a  szakképzést folytató intézmény biztosítja a  modulzáró vizsga 
vizsgafeladatait a szakmai és vizsgakövetelményekben, valamint a képzési programban foglaltaknak megfelelően.”

 (4) Az Szt. 81. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A  bizottság az  (1)  bekezdésben meghatározott feladatkörében javaslatot tesz a  gazdaság igényeit és 
a munkaerő-piaci kereslet adatait, valamint az országos, regionális, fővárosi és megyei beiskolázásait figyelembe 
véve a  szakképzés fővárosi, megyei szükségleteire. A  bizottság javaslatot tesz az  adott megyében vagy 
a  fővárosban folytatott szakképzésben indított, állami költségvetési hozzájárulásban részesíthető és a  nem 
támogatott szakképesítésekre (a szakképzés irányaira) és a megyében és a fővárosban indítható szakképesítések 
keretszámaira (beiskolázási arányaira), valamint az  iskolarendszeren kívüli szakmai képzések közül az  állam 
által elismert szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzések vonatkozásában a  felnőttképzésről szóló 
törvény alapján támogatható szakképesítésekre. A bizottság javaslattételi jogköre nem terjed ki a szakképzésért 
és felnőttképzésért felelős miniszter által rendeletben meghatározott, munkaerő-piaci relevanciával 
nem rendelkező művészeti, kulturális, kézműves, hagyományőrző, továbbá a  honvédelmi és rendészeti 
szakképesítésekre.
(4) A  szakképzés irányaira és a  beiskolázási arányokra vonatkozó javaslatot a  bizottság a  felnőttoktatást is 
magába foglaló iskolai rendszerű szakképzésben az  állam által elismert szakképesítésekre, és a  szakközépiskolák 
ágazati képzéseire vonatkozóan a  szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által meghatározott formai 
követelményeknek megfelelően teszi meg.”

 (5) Az Szt. 81. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  bizottság az  iskolarendszeren kívüli szakmai képzéseket érintő (3)  bekezdés szerinti javaslatát 
a  szakképesítésekre vonatkozó munkaerő-piaci kereslet és a  hiány-szakképesítések figyelembevétele alapján, de 
évente legalább egy alkalommal teszi meg.”

 (6) Az Szt. 88. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[felhatalmazást kap a kormány, hogy rendeletben határozza meg:]
„c) a szakmai vizsgaszabályzatot, a komplex szakmai vizsgák szakmai ellenőrzésének általános szabályait, a komplex 
szakmai vizsgák – személyes adatok körét nem érintő – adatait tartalmazó központi nyilvántartás vezetésének 
szabályait, valamint a modulzáró vizsgák szervezésének és lebonyolításának részletes szabályait,”

 (7) Az Szt. 89. §-a a következő h) ponttal egészül ki:
[felhatalmazást kap a  szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, hogy – a  b), e), f ) és g)  pont tekintetében 
a szakképesítésért felelős miniszter egyetértésével – rendeletben határozza meg]
„h) az e)–g) pont alapján kiadott szakképzési kerettanterv bevezetésének és alkalmazásának szabályait.”

 (8) Az Szt.-nek az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXV. törvénnyel 
megállapított 92. § (36) bekezdése az „indult képzéseket” szövegrész helyett az „indult képzéseket és a 2013/2014-es 
tanévre 2013. szeptember 1. előtt beiskolázott tanulókat érintő képzéseket” szövegrésszel lép hatályba.

 (9) Az Szt. 92/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kt. és az Szt. szabályai szerint induló szakiskolai képzésben szervezett szintvizsgát az e törvény hatálybalépése 
előtti szabályok és a  képzésre vonatkozó szakmai és vizsgakövetelményben meghatározottak szerint kell 
megszervezni. Az  e  bekezdésben meghatározott szakiskolai képzésben részt vevő tanuló a  tizedik évfolyamtól 
az  e  bekezdésben meghatározott szakmai és vizsgakövetelményben előírt szintvizsga teljesítését megelőzően 
is részt vehet – tanulószerződés vagy együttműködési megállapodás keretében folyó – gyakorlati képzésben 
olyan gyakorlati képzőhelyen is, amely nem minősül kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelynek. 
Az e bekezdésben meghatározott szakiskolai képzésben részt vevő kilencedik évfolyamos tanulóra alkalmazni kell 
a 26. § (1) bekezdésében foglaltakat.”

 (10) Az Szt.
a) 81. § (5) bekezdésében az „A bizottság a” szövegrész helyébe az „A bizottság a szakképzést érintő” szöveg,
b) 81. § (6) bekezdésében az „A bizottság” szövegrész helyébe az „A bizottság a szakképzést érintő” szöveg
lép.
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19. Hatályon kívül helyező rendelkezések

39. §  Hatályát veszti
a) a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény,
b) az Szt. 4. § (3) bekezdésében az „az állami felnőttképzési intézmény létesítésére, fenntartására és működésére 

a felnőttképzésről szóló törvény” szövegrész, 74. § (1) bekezdés e)–f ) pontja, valamint 87. § (1) bekezdésében 
a „melléklete” szövegrész,

c) az Szt. 5. § (12) és (13) bekezdése és 92. § (33) bekezdése.

 Áder jános s. k., kövér lászló s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

2013. évi LXXVIII. törvény
egyes büntető tárgyú törvények módosításáról*

1. § (1) A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Bv. tvr.) 
11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  67/B.  §-ban meghatározott ok fennállása esetén a  büntetés-végrehajtási bíró az  iratok alapján megállapítja 
a közérdekű munka végrehajthatóságának megszűnését.”

 (2) A Bv. tvr. 11/C. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az  (1)–(2)  bekezdés szerinti eljárást annak a  törvényszéknek a  gazdasági hivatala szerint illetékes  
büntetés-végrehajtási bíró folytatja le, amely a pénzbüntetés végrehajtása érdekében intézkedett.”

 (3) A Bv. tvr. 14/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14/A.  § (1) A  büntetés-végrehajtási bíró hivatalból vagy az  ügyész indítványára, iratok alapján megállapítja 
a  büntetés vagy a  javítóintézeti nevelés végrehajthatóságának kizártságát a  18.  § szerinti elévülés bekövetkezése 
miatt.
(2) Az  eljárásra – a  közérdekű munka kivételével – az  a  büntetés-végrehajtási bíró illetékes, aki a  büntetés 
végrehajtása érdekében utoljára intézkedett vagy intézkedésre köteles.”

 (4) A Bv. tvr. 62. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  munkavégzés helyeként elsősorban az  elítélt lakóhelye, ennek hiányában, illetve az  elítélt kérelmére 
a  tartózkodási helye szerinti munkahelyet kell kijelölni. Az  elítélt legkésőbb a  meghallgatáson nyilatkozhat arról, 
hogy a közérdekű munka végrehajtási helyét a tartózkodási helye szerint kéri kijelölni.”

 (5) A Bv. tvr. 67/B. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(a közérdekű munka, illetve annak hátralévő része nem hajtható végre, ha az ítélet jogerőre emelkedése után az elítélt)
„c) egészségi állapotában olyan tartós változás következett be, amely a közérdekű munka végrehajtását nem teszi 
lehetővé, vagy a  foglalkoztathatósági szakvélemény, illetve a  megismételt vizsgálat szerinti foglalkoztathatósági 
szakvélemény alapján a közérdekű munka végzésére az elítélt nem alkalmas,”

 (6) A Bv. tvr. 74. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  kitiltott köteles az  ítélet jogerőre emelkedését, illetve a  szabadságvesztésből vagy elzárásból való 
szabadulását követő nyolc napon belül elhagyni az  ítéletben megjelölt helységet vagy helységeket, illetve 
államigazgatási területet, az általa szabadon választott helységbe távozni, és ott a rendőrségnél jelentkezni.”

 (7) A Bv. tvr. 75. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kiutasítást – ha azt végrehajtandó szabadságvesztés vagy elzárás mellett szabták ki – a szabadságvesztés vagy 
elzárás kiállása után, egyébként az ítélet jogerőre emelkedése után kell végrehajtani.”

 (8) A Bv. tvr. 119. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az  előzetesen letartóztatott katonát a  többi előzetes letartóztatását töltőtől, továbbá a  különböző 
állománycsoportú katonákat egymástól el kell különíteni.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. június 3-i ülésnapján fogadta el.
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 (9) A Bv. tvr. 122. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  elzárást és a  szabálysértési elzárást a  külön jogszabályban kijelölt büntetés-végrehajtási intézetben hajtják 
végre.”

 (10) A Bv. tvr. 126. § (2h) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2h) Az  1978. évi IV. törvény alkalmazásával a  részben felfüggesztett szabadságvesztés mellett kiszabott 
foglalkozástól eltiltás, járművezetéstől eltiltás, kiutasítás, közügyektől eltiltás és kitiltás tartamának számítására 
a 70. § (1)–(2a) bekezdése az irányadó.”

 (11) A Bv. tvr. 126. §-a a következő (2k) bekezdéssel egészül ki:
„(2k) Az 1978. évi IV. törvény alkalmazásával elrendelt közérdekű munka esetén a büntetés-végrehajtási bíró jelöli ki 
a közérdekű munka végrehajtására szolgáló
a) munkahelyet, ha a munkahelyre vonatkozó pártfogó felügyelői véleményt,
b) új munkahelyet, ha az erre vonatkozó ügyészi indítványt
2013. június 30. napjáig kézbesítették.”

2. §  A Bv. tvr.
a) 6. § (3) bekezdés b) pontjában a „beszerzi” szövegrész helyébe a „beszerezheti”,
b) 11/A.  § (3)  bekezdésében a „más munkahelyet jelölhet ki” szövegrész helyébe az „a pártfogó felügyelőt új 

munkahely kijelölésére hívja fel”,
c) 62. § (1) bekezdésében az „ennek hiányában a tartózkodási helye” szövegrész helyébe az „ennek hiányában, 

illetve az elítélt kérelmére a tartózkodási helye”,
d) 64.  § (1)  bekezdésében az „ennek hiányában tartózkodási helye” szövegrész helyébe az „ennek hiányában, 

illetve az elítélt kérelmére a tartózkodási helye”,
e) 67/A. § (2) bekezdés c) pontjában az „a foglalkoztathatósági szakvélemény alapján” szövegrész helyébe az „a 

foglalkoztathatósági szakvélemény alapján, illetve”,
f ) 68.  § (3)  bekezdés a) és b)  pontjában az  „az első fokon eljárt bíróságot” szövegrész helyébe az   

„a büntetés-végrehajtási bírót”
szöveg lép.

3. §  Hatályát veszti a Bv. tvr. 67/B. § d) pontjában az „a határozat jogerőre emelkedését követően” szövegrész.

4. §  A nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény (a  továbbiakban: Nbjt.) 4.  § (1)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A bűnügyi jogsegély formái:
a) kiadatás,
b) büntetőeljárás átadása, illetve átvétele,
c) szabadságelvonással járó büntetés vagy ilyen intézkedés végrehajtásának átvétele, illetve átengedése,
d) vagyonelkobzás, elkobzás vagy ezzel azonos hatású büntetés vagy intézkedés (a továbbiakban: vagyonelkobzás 
vagy elkobzás) végrehajtásának átvétele, illetve átengedése,
e) elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele vagy ezzel azonos hatású büntetés vagy intézkedés 
(a  továbbiakban: elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele) végrehajtásának átvétele, illetve 
átengedése,
f ) eljárási jogsegély,
g) feljelentés külföldi államnál.”

5. §  Az Nbjt. IV. Fejezetének címe helyébe a következő cím lép:
„Iv. fejezet
végrehajtÁsI jogsegélyek”

6. §  Az Nbjt. 46. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  külföldi ítélet érvénye elismerésének alapjául szolgáló értesítéseket, illetve a  szabadságvesztés büntetés, 
a szabadságelvonással járó intézkedés, a vagyonelkobzás vagy az elkobzás, valamint az elektronikus adat végleges 
hozzáférhetetlenné tétele végrehajtásának átadása iránti külföldi megkereséseket az  igazságügyért felelős 
miniszter fogadja, és ha a  2.  § nem zárja ki annak teljesítését, megküldi a  bíróságnak. A  külföldi bíróság ítélete 
érvényének elismerésére, illetve annak vizsgálatára, hogy a szabadságvesztés büntetés, a szabadságelvonással járó 
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intézkedés, a  vagyonelkobzás vagy az  elkobzás, valamint az  elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele 
végrehajtásának e törvény szerinti feltételei fennállnak-e, a Fővárosi Törvényszéknek van hatásköre és illetékessége.”

7. § (1) Az Nbjt. 51. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  bíróság a  külföldi ítéletet – ha a  külföldi ítélet elismerésére vonatkozó eljárásban a  szabadságvesztés 
végrehajtására vonatkozó kérelem már ismert, akkor azzal egyidejűleg – megvizsgálja, és határozatot hoz arról, 
hogy a büntetés végrehajtásának e törvény szerinti feltételei fennállnak-e. A bíróság határozatát az iratokkal együtt 
megküldi az igazságügyért felelős miniszternek.”

 (2) Az Nbjt. 51. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a külföldi ítélet érvényének elismeréséről a bíróság korábban jogerős határozatot hozott, az abban foglalt 
döntéshez a  szabadságvesztés végrehajtásának átvételére irányuló eljárásban a  bíróság kötve van. Ez  a  szabály 
nem alkalmazható, ha a külföldi ítélet érvényének elismerését azért tagadták meg, mert az elismeréshez szükséges 
adatok nem álltak a  bíróság rendelkezésére, és a  hiányzó adatok a  szabadságvesztés végrehajtásának átvételére 
irányuló eljárásban beszerezhetők.”

8. §  Az Nbjt. IV. Fejezete a következő 7. és 8. Címmel és 60/F–H. §-sal egészül ki:
„7. Cím
ELEKTRONIKUS ADAT VÉGLEGES HOZZÁFÉRHETETLENNÉ TÉTELE VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁTVÉTELE
60/F.  § Külföldi bíróság által elrendelt elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételének végrehajtását erre 
vonatkozó megkeresés esetén át kell venni.
60/G. § (1) A bíróság megvizsgálja, hogy az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele végrehajtásának 
átadása iránti megkeresés teljesítésének feltételei fennállnak-e, és a megkeresés a hazai végrehajtáshoz szükséges, 
az elektronikus adat forrásának azonosítására szolgáló adatokat tartalmazza-e. Ennek alapján a bíróság rendelkezik 
az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételére vonatkozó külföldi ítélet elismeréséről és végrehajtásának 
átvételéről, és elrendeli az  elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételének az  elektronikus adat 
eltávolításával történő végrehajtását.
(2) A  bíróság a  jogerős, indokolással ellátott határozatát a  külföldi bíróság értesítése végett megküldi 
az  igazságügyért felelős miniszternek. A  határozatról az  igazságügyért felelős miniszter haladéktalanul értesíti 
a megkereső külföldi államot.
(3) A  külföldi ítélet alapján elrendelt végrehajtást haladéktalanul meg kell szüntetni, ha a  külföldi ítélet 
végrehajthatósága megszűnt.
8. Cím
ELEKTRONIKUS ADAT VÉGLEGES HOZZÁFÉRHETETLENNÉ TÉTELE VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁTADÁSA
60/H.  § (1) Magyar bíróság által jogerősen elrendelt elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételének 
végrehajtása azon külföldi állam részére átadható, amelynek területén a  tárhelyszolgáltató székhelye vagy 
telephelye van.
(2) A  bíróság a  jogerős, elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételét elrendelő határozatának külföldön 
történő végrehajtására irányuló kérelmét a külföldi államhoz történő továbbítás végett megküldi az igazságügyért 
felelős miniszternek. A végrehajtás átadása iránt az igazságügyért felelős miniszter keresi meg a külföldi államot.
(3) A  bíróság az  elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételére irányuló megkeresésben tájékoztatja 
a külföldi államot, hogy amennyiben harminc napon belül nem tud eleget tenni a megkeresésnek, akkor elrendeli 
az  elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételének az  elektronikus adathoz való hozzáférés végleges 
megakadályozásával történő végrehajtását.
(4) Az  igazságügyért felelős miniszter a  bíróságot haladéktalanul tájékoztatja a  megkeresés eredményéről, illetve 
arról, ha a külföldi államtól a megkeresésre harminc napon belül nem érkezett válasz.”

9. §  Az Nbjt. 61. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  eljárási jogsegély kiterjedhet különösen nyomozási cselekmények teljesítésére, bizonyítási eszközök 
felkutatására, a terhelt és a tanú kihallgatására, a szakértő meghallgatására, a szemlére, a házkutatásra, a motozásra, 
a  lefoglalásra, az  elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételére, Magyarországon való átszállításra, 
a  büntetőeljárással kapcsolatos iratok és tárgyak megküldésére és iratok kézbesítésére, külföldön büntetőeljárás 
alá vont magyar állampolgár bűnügyi nyilvántartási rendszerben és a  bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok 
nyilvántartásában szereplő személyes és egyéb adatairól való felvilágosítás adására, az ideiglenes átadásra.”
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10. §  Az Nbjt. V. Fejezet 2. Címe a következő 75/A. §-sal egészül ki:
„75/A.  § Ha az  eljárási jogsegély végrehajtásának indoka már nem áll fenn, a  bíróság az  igazságügyért felelős 
miniszter útján, az ügyész a legfőbb ügyész útján erről tájékoztatja a külföldi hatóságot.”

11. §  Az Nbjt. a következő 79/A. §-sal egészül ki:
„79/A.  § (1) Az  elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele, illetve az  elektronikus adat végleges 
hozzáférhetetlenné tétele iránti megkeresésnek a 76. § (2) bekezdésében felsorolt adatokon kívül tartalmaznia kell
a) a kényszerintézkedéssel, illetve az intézkedéssel érintett adatokat és azok bűncselekménnyel való kapcsolatát,
b) a tárhelyszolgáltató nevét és címét, illetve elnevezését és székhelyének, telephelyének vagy fióktelepének címét,
c) az elektronikus adat forrásának azonosítására szolgáló egyéb adatokat,
d) a megkeresés teljesítésére nyitva álló határidőt.
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott megkeresésekhez mellékelni kell a  bíróság elrendelő határozatának 
kiadmányát vagy hiteles másolatát.
(3) Ha nemzetközi szerződés lehetővé teszi, az  (1)  bekezdésben meghatározott megkereséseket sürgős esetben 
az igazságügyért felelős miniszter
a) a megkeresett állam igazságügyi hatóságánál közvetlenül, vagy
b) az Interpol útján
is előterjesztheti.
(4) Ha a  megkeresés előterjesztése a  (3)  bekezdés a)  pontja szerint történik, az  igazságügyért felelős miniszter 
a megkeresés előterjesztésével egyidejűleg a külföldi állam központi hatóságának megküldi az iratok másolatát.”

12. §  Az Nbjt. 85. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„85. § E törvény
a) 46. §-a az Európai Unió más tagállamaiban hozott ítéleteknek egy új büntetőeljárásban való figyelembevételéről 
szóló 2008. július 24-i 2008/675/IB tanácsi kerethatározatnak,
b) 46.  § (1)  bekezdése, 60/F–H.  §-a és V. Fejezete a  gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása 
és a  gyermekpornográfia elleni küzdelemről, valamint a  2004/68/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló 
2011. december 13-i 2011/93/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 25. cikkének
való megfelelést szolgálja.”

13. § (1) A  büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a  továbbiakban: Be.) 16.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(1) A törvényszék hatáskörébe tartoznak
a) azok a  bűncselekmények, amelyekre a  törvény tizenöt évig terjedő vagy annál súlyosabb szabadságvesztés 
büntetés kiszabását is lehetővé teszi;
b) az emberiesség elleni bűncselekmények (Btk. XIII. Fejezet);
c) a háborús bűncselekmények (Btk. XIV. Fejezet);
d) az  emberölésre irányuló előkészület, a  gondatlanságból elkövetett emberölés [Btk. 160.  § (3) és (4)  bekezdés], 
az  erős felindulásban elkövetett emberölés (Btk. 161.  §), az  életveszélyt vagy halált okozó testi sértés [Btk. 164.  § 
(8) bekezdés és (9) bekezdés c) pont];
e) az egészségügyi beavatkozás és kutatás rendje elleni bűncselekmények (Btk. XVI. Fejezet);
f ) az  emberrablás (Btk. 190.  §), az  emberrablás feljelentésének elmulasztása (Btk. 191.  §), az  emberkereskedelem 
(Btk. 192. §);
g) az egészségügyi önrendelkezési jog megsértése (Btk. 218. §);
h) az állam elleni bűncselekmények (Btk. XXIV. Fejezet);
i) a minősített adat és a nemzeti adatvagyon elleni bűncselekmények (Btk. XXV. Fejezet);
j) a  fogolyzendülés (Btk. 284.  §), a  nemzetközi bíróság előtt elkövetett igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény 
(Btk. 289. §);
k) a korrupciós bűncselekmények (Btk. XXVII. Fejezet);
l) a hivatali bűncselekmények (Btk. XXVIII. Fejezet);
m) a nemzetközileg védett személy elleni erőszak (Btk. 313. §);
n) a terrorcselekmény (Btk. 314–316. §), a terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása (Btk. 317. §), a terrorizmus 
finanszírozása (Btk. 318.  §), a  jármű hatalomba kerítése (Btk. 320.  §), a  bűnszervezetben részvétel (Btk. 321.  §), 
a különösen nagy vagy ezt meghaladó kárt okozva elkövetett közveszély okozása [Btk. 322. § (2) bekezdés b) pont], 
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a  különösen nagy vagy a  különösen jelentős kárt okozva elkövetett közérdekű üzem működésének megzavarása 
[Btk. 323. § (2) bekezdés c) pont és (3) bekezdés c) pont];
o) a  nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (Btk. 327.  §), a  nemzetközi gazdasági tilalom megszegése 
feljelentésének elmulasztása (Btk. 328.  §), a  haditechnikai termékkel vagy szolgáltatással visszaélés (Btk. 329.  §), 
a kettős felhasználású termékkel visszaélés (Btk. 330. §);
p) a  választás, a  népszavazás, a  népi kezdeményezés és az  európai polgári kezdeményezés rendje elleni 
bűncselekmény (Btk. 350. §);
q) a különösen nagy vagy ezt meghaladó értékre elkövetett kifosztás [Btk. 366. § (3) bekezdés a) pont];
r) a  különösen nagy vagy a  különösen jelentős értékre elkövetett lopás [Btk. 370.  § (5)  bekezdés a)  pont és 
(6)  bekezdés], a  különösen nagy vagy a  különösen jelentős kárt okozó rongálás [Btk. 371.  § (5) és (6)  bekezdés], 
a  különösen nagy vagy a  különösen jelentős értékre elkövetett sikkasztás [Btk. 372.  § (5)  bekezdés a)  pont és 
(6)  bekezdés], a  különösen nagy vagy a  különösen jelentős kárt okozó csalás [Btk. 373.  § (5)  bekezdés a)  pont és 
(6)  bekezdés], a  különösen nagy vagy különösen jelentős kárt okozó információs rendszer felhasználásával 
elkövetett csalás [Btk. 375. § (3) bekezdés a) pont, (4) és (5) bekezdés], a különösen nagy vagy a különösen jelentős 
vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés [Btk. 376. § (5) bekezdés a) pont és (6) bekezdés], a különösen nagy vagy ezt 
meghaladó vagyoni hátrányt okozó hanyag kezelés [Btk. 377. § (2) bekezdés], a különösen nagy vagy a különösen 
jelentős értékre elkövetett orgazdaság [Btk. 379. § (5) bekezdés a) pont és (6) bekezdés];
s) a  különösen nagy vagy a  különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó 
jogok megsértése [Btk. 385.  § (4)  bekezdés b) és c)  pont], a  különösen nagy vagy a  különösen jelentős vagyoni 
hátrányt okozó iparjogvédelmi jogok megsértése [Btk. 388. § (3) bekezdés b) és c) pont];
t) a különösen nagy vagy a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás [Btk. 396. § (4) bekezdés 
a) pont és (5) bekezdés] és az ezzel összefüggésben elkövetett költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy 
ellenőrzési kötelezettség elmulasztása (Btk. 397. §);
u) a pénzmosás (Btk. 399. §);
v) a bennfentes kereskedelem (Btk. 410. §), a  tőkebefektetési csalás (Btk. 411. §) és a piramisjáték szervezése (Btk. 
412. §);
w) a katonai büntetőeljárás hatálya alá tartozó bűncselekmények;
x) az emberiesség elleni bűncselekmények büntetendőségéről és elévülésének kizárásáról, valamint a kommunista 
diktatúrában elkövetett egyes bűncselekmények üldözéséről szóló törvényben meghatározott kommunista 
bűncselekmények, valamint a nemzetközi jog szerint el nem évülő bűncselekmények.”

 (2) A Be. 17. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A közveszély okozása (Btk. 322. §), valamint a közérdekű üzem működésének megzavarása (Btk. 323. §) esetén 
a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, a Fővárosi Törvényszék területén a Pesti Központi Kerületi Bíróság jár el 
a megye, illetve a főváros területére kiterjedő illetékességgel.
(6) A  radioaktív anyaggal visszaélés (Btk. 250.  §), nukleáris létesítmény üzemeltetésével visszaélés (Btk. 251.  §), 
atomenergia alkalmazásával visszaélés (Btk. 252.  §), a  gazdasági csalás (Btk. 374.  §), az  információs rendszer 
felhasználásával elkövetett csalás (Btk. 375.  §) – kivéve a  különösen nagy vagy különösen jelentős kárt okozó 
információs rendszer felhasználásával elkövetett csalást [Btk. 375.  § (3)  bekezdés a)  pont, (4)  bekezdés], valamint 
a  különösen nagy vagy különösen jelentős kárt nem okozó elektronikus készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel 
elkövetett információs rendszer felhasználásával elkövetett csalást [Btk. 375.  § (5)  bekezdés] –, a  pénzhamisítás 
(Btk. 389.  §), a  pénzhamisítás elősegítése (Btk. 390.  §), a  bélyeghamisítás (Btk. 391.  §), a  költségvetést károsító 
bűncselekmények (Btk. XXXIX. Fejezet) – kivéve a  különösen nagy vagy a  különösen jelentős vagyoni hátrányt 
okozó költségvetési csalást [Btk. 396.  § (4)  bekezdés a)  pont és (5)  bekezdés] és az  ezzel összefüggésben 
elkövetett költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség elmulasztását (Btk. 
397.  §) –, a  pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása (Btk. 401.  §), a  gazdálkodás 
rendjét sértő bűncselekmények (Btk. XLI. Fejezet), a  fogyasztók érdekeit és a  gazdasági verseny tisztaságát sértő 
bűncselekmények (Btk. XLII. Fejezet), a  tiltott adatszerzés és az  információs rendszer elleni bűncselekmények (Btk. 
XLIII. Fejezet) esetén a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, a Fővárosi Törvényszék területén a Pesti Központi 
Kerületi Bíróság jár el a megye, illetve a főváros területére kiterjedő illetékességgel.”

 (3) A Be. 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„29. § Kizárólag az ügyészség végzi a nyomozást a következő bűncselekmények miatt:
a) a  rendőrség, az Országgyűlési Őrség, a büntetés-végrehajtási szervezet, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv és 
a  polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja által elkövetett, nem katonai büntetőeljárásra 
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tartozó bűncselekmény, továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja és a kormánytisztviselői 
jogviszonyban foglalkoztatott pénzügyi nyomozó által elkövetett bármilyen bűncselekmény,
b) a  bíró, az  ügyész, a  bírósági titkár, az  alügyész, a  bírósági és ügyészségi fogalmazó, az  ügyészségi megbízott 
és a  bírósági ügyintéző, az  önálló és a  törvényszéki végrehajtó és végrehajtó-helyettes, a  közjegyző és  
a közjegyző-helyettes, a rendőrség és az Országgyűlési Őrség hivatásos állományú tagja ellen elkövetett emberölés, 
hivatalos személy ellen elkövetett emberrablás, hivatalos személy elleni erőszak, hivatalos személy ellen, 
hivatalos eljárása alatt elkövetett rablás [Btk. 160. § (2) bekezdés e) pont, 190. § (2) bekezdés e) pont, 310. §, 365. § 
(3) bekezdés f ) pont, (4) bekezdés c) pont],
c) a  rendőrség és az  Országgyűlési Őrség hivatásos állományú tagjának kivételével a  b)  pontban felsoroltak által 
elkövetett bármilyen bűncselekmény, valamint az  ülnöknek az  igazságszolgáltatással összefüggésben elkövetett 
bűncselekménye,
d) a  b)  pontban felsoroltak vonatkozásában elkövetett hivatali vesztegetés (Btk. 293.  §) és hivatali vesztegetés 
elfogadása (Btk. 294. §), a vesztegetés feljelentésének elmulasztása (Btk. 297. §), a befolyás vásárlása [Btk. 298. § (1) 
és (2) bekezdés] és a befolyással üzérkedés [Btk. 299. § (1) és (2) bekezdés],
e) az  igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények (Btk. XXVI. Fejezet) közül a  hamis vád (Btk. 268–270.  §), 
a  hatóság félrevezetése (Btk. 271.  §), a  hamis tanúzás (Btk. 272–275.  §), a  hamis tanúzásra felhívás (Btk. 276.  §), 
a  tanúvallomás jogosulatlan megtagadása (Btk. 277. §), a kényszerítés hatósági eljárásban (Btk. 278. §), a hatósági 
eljárás megzavarása (Btk. 279.  §), a  mentő körülmény elhallgatása (Btk. 281.  §), a  hivatalos személy eljárása során 
elkövetett bűnpártolás [Btk. 282. § (3) bekezdés d) pont], az ügyvédi visszaélés (Btk. 285. §), a zugírászat (Btk. 286. §), 
a nemzetközi bíróság előtt elkövetett igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény (Btk. 289. §),
f ) a  külföldi hivatalos személy (Btk. 459.  § 13.  pont) ellen elkövetett bűncselekmények, a  külföldi gazdálkodó 
szervezet részére vagy érdekében tevékenységet végző személlyel kapcsolatban elkövetett vesztegetés [Btk. 291. § 
(4) bekezdés], a külföldi gazdálkodó szervezet részére vagy érdekében tevékenységet végző személy által elkövetett 
vesztegetés elfogadása [Btk. 291.  § (4)  bekezdés], a  külföldi hivatalos személlyel kapcsolatban elkövetett befolyás 
vásárlása [Btk. 298.  § (3)  bekezdés], a  külföldi hivatalos személlyel kapcsolatban elkövetett befolyással üzérkedés 
[Btk. 299. § (3) bekezdés], a nemzetközileg védett személy elleni erőszak (Btk. 313. §),
g) a  közjogi tisztség betöltésén alapuló mentességet élvező személy [551.  § (1)  bekezdés], a  nemzetközi jogon 
alapuló mentességet élvező személy [553. § (1) bekezdés] által elkövetett bűncselekmény, a sérelmükre elkövetett 
hivatalos személy elleni erőszak, a működésükkel kapcsolatban ellenük elkövetett más bűncselekmény,
h) az emberiesség elleni bűncselekmények büntetendőségéről és elévülésének kizárásáról, valamint a kommunista 
diktatúrában elkövetett egyes bűncselekmények üldözéséről szóló törvényben meghatározott kommunista 
bűncselekmények, valamint a nemzetközi jog szerint el nem évülő bűncselekmények.”

 (4) A Be. 70. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
[a bíróság, az  ügyész, illetőleg a  nyomozó hatóság hivatalos iratának az  érintett személy részére átadása (kézbesítés) 
történhet]
„g) az  elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes és végleges megakadályozásáról szóló határozat esetén 
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH) elektronikus kézbesítési rendszerén keresztül.”

 (5) A Be. 70. §-a a következő (7b) bekezdéssel egészül ki:
„(7b) Az (1) bekezdés g) pontja esetén a bíróság határozatát az elektronikus hírközlési szolgáltatók részére az NMHH 
kézbesítési rendszerén keresztül küldött értesítés napját követő munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.”

 (6) A Be. 455. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„455. § Ha a bűncselekmény elkövetésekor tizennegyedik életévét
a) betöltött fiatalkorúval szemben elrendelt előzetes letartóztatás végrehajtásának kezdetétől két év,
b) be nem töltött fiatalkorúval szemben elrendelt előzetes letartóztatás végrehajtásának kezdetétől egy év
eltelt, az előzetes letartóztatás megszűnik, kivéve az ügydöntő határozat kihirdetése után elrendelt vagy fenntartott 
előzetes letartóztatás esetét, továbbá ha az ügyben harmadfokú bírósági eljárás vagy hatályon kívül helyezés folytán 
megismételt eljárás van folyamatban.”

14. § (1) A Be. a 158/A. §-t követően a következő alcímmel és 158/B–158/D. §-sal egészül ki:
„Elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele
158/B.  § (1) Az  elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele az  elektronikus hírközlő hálózat útján 
közzétett adat (e cím alkalmazásában a  továbbiakban: elektronikus adat) feletti rendelkezési jog ideiglenes 
korlátozása, és az adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozása.
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(2) Ha az  eljárás olyan közvádra üldözendő bűncselekmény miatt folyik, amellyel kapcsolatban elektronikus adat 
végleges hozzáférhetetlenné tételének van helye, és az  a  bűncselekmény folytatásának megakadályozásához 
szükséges, az ideiglenes hozzáférhetetlenné tétel rendelhető el.
(3) Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét a bíróság rendeli el.
(4) Az ideiglenes hozzáférhetetlenné tétel elrendelhető
a) elektronikus adat ideiglenes eltávolításával,
b) elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozásával.
(5) Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének teljesítésére kötelezett a bíróság megnevezésével 
és a  határozat számának a  megjelölésével tájékoztatja a  felhasználókat a  tartalom eltávolításának vagy 
a tartalomhoz hozzáférés megakadályozásának a jogalapjáról.
(6) A  (4)  bekezdés a)  pontja szerinti ideiglenes hozzáférhetetlenné tétel és a  számítástechnikai rendszer útján 
rögzített adatok megőrzésére kötelezés együttesen is elrendelhető.
158/C.  § (1) Az  elektronikus adat ideiglenes eltávolítására az  elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint 
az  információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvényben meghatározott 
tárhelyszolgáltatót kell kötelezni. A  kötelezett a  határozat vele történő közlését követő egy munkanapon belül 
köteles az elektronikus adat ideiglenes eltávolítására.
(2) Az  elektronikus adat 158/B.  § (4)  bekezdés a)  pontja szerinti ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét a  bíróság 
megszünteti, és az elektronikus adat visszaállítását rendeli el, ha
a) az ideiglenes hozzáférhetetlenné tétel elrendelésének oka megszűnt, vagy
b) a  nyomozást megszüntették, kivéve ha a  Btk. 77.  § (2)  bekezdése alapján az  elektronikus adat végleges 
hozzáférhetetlenné tétele elrendelésének lehet helye.
(3) Az  elektronikus adat 158/B.  § (4)  bekezdés a)  pontja szerinti ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele 
a  büntetőeljárás befejezésével megszűnik. Ha a  bíróság az  elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételét 
nem rendelte el, az elektronikus adat visszaállítására kötelezi a tárhelyszolgáltatót.
(4) Az  ideiglenes hozzáférhetetlenné tétel megszüntetéséről és az  elektronikus adat visszaállításáról szóló 
határozatot a  kötelezettel haladéktalanul közölni kell. A  tárhelyszolgátató a  határozat vele történő közlésétől 
számított egy munkanapon belül köteles az elektronikus adat visszaállítására.
(5) Az  elektronikus adat ideiglenes eltávolítására és visszaállítására vonatkozó kötelezettség teljesítését a  bírósági 
végrehajtó foganatosítja.
(6) A bíróság hivatalból vagy az ügyész indítványára a tárhelyszolgáltatóval szemben az elektronikus adat ideiglenes 
eltávolítására vagy visszaállítására vonatkozó kötelezettség elmulasztása miatt százezer forinttól egymillió forintig 
terjedő rendbírságot szabhat ki. A rendbírság ismételten is kiszabható.
158/D.  § (1) A  bíróság elrendeli az  elektronikus adat 158/B.  § (4)  bekezdés b)  pontja szerinti ideiglenes 
hozzáférhetetlenné tételét, ha
a) a  tárhelyszolgáltató az  elektronikus adat ideiglenes eltávolítására vonatkozó kötelezettséget nem teljesítette, 
vagy az  elektronikus adat ideiglenes eltávolítására vonatkozóan a  külföldi hatóság jogsegély iránti megkeresése 
a megkeresés kibocsátásától számított harminc napon belül nem vezetett eredményre, és
b) a  büntetőeljárás gyermekpornográfia (Btk. 204.  §) vagy állam elleni bűncselekmény (Btk. XXIV. Fejezet) vagy 
terrorcselekmény (Btk. 314–316. §) miatt indult, és az elektronikus adat e bűncselekménnyel áll összefüggésben.
(2) A  bíróság a  határozatával az  elektronikus hírközlési szolgáltatókat kötelezi az  elektronikus adathoz való 
hozzáférés ideiglenes megakadályozására.
(3) Az  elektronikus adat 158/B.  § (4)  bekezdés b)  pontja szerinti ideiglenes hozzáférhetetlenné tételéről szóló 
határozatot hirdetményi úton kell kézbesíteni. A  hirdetményt tizenöt napra ki kell függeszteni a  bíróság 
hirdetőtáblájára, továbbá közzé kell tenni a  bíróságok központi internetes honlapján, a  hirdetményi kézbesítésre 
egyebekben a  70.  § (5) és (6)  bekezdését kell alkalmazni. Az  elektronikus adat feletti rendelkezésre jogosult 
a határozattal szemben a kézbesítéstől számított nyolc napon belül fellebbezést jelenthet be.
(4) Az  elektronikus adat 158/B.  § (4)  bekezdés b)  pontja szerinti ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét a  bíróság 
megszünteti, ha
a) a tárhelyszolgáltató teljesíti az elektronikus adat ideiglenes eltávolítására vonatkozó kötelezettségét,
b) az elrendelésének oka egyébként megszűnt, vagy
c) a  nyomozást megszüntették, kivéve ha a  Btk. 77.  § (2)  bekezdése alapján az  elektronikus adat végleges 
hozzáférhetetlenné tétele elrendelésének lehet helye.
(5) Az  elektronikus adat 158/B.  § (4)  bekezdés b)  pontja szerinti ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele 
a büntetőeljárás befejezésével megszűnik.”
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 (2) A Be. 158/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„158/D.  § (1) A  bíróság elrendeli az  elektronikus adat 158/B.  § (4)  bekezdés b)  pontja szerinti ideiglenes 
hozzáférhetetlenné tételét, ha
a) a  tárhelyszolgáltató az  elektronikus adat ideiglenes eltávolítására vonatkozó kötelezettséget nem teljesítette, 
vagy az  elektronikus adat ideiglenes eltávolítására vonatkozóan a  külföldi hatóság jogsegély iránti megkeresése 
a megkeresés kibocsátásától számított harminc napon belül nem vezetett eredményre, és
b) a  büntetőeljárás gyermekpornográfia (Btk. 204.  §) vagy állam elleni bűncselekmény (Btk. XXIV. Fejezet) vagy 
terrorcselekmény (Btk. 314–316. §) miatt indult, és az elektronikus adat e bűncselekménnyel áll összefüggésben.
(2) A  bíróság a  határozatával az  elektronikus hírközlési szolgáltatókat kötelezi az  elektronikus adathoz való 
hozzáférés ideiglenes megakadályozására.
(3) Ha az  elektronikus adat feletti rendelkezésre jogosult ismeretlen, az  elektronikus adat 158/B.  § (4)  bekezdés 
b)  pontja szerinti ideiglenes hozzáférhetetlenné tételéről szóló határozatot hirdetményi úton kell kézbesíteni. 
A  hirdetményt tizenöt napra ki kell függeszteni a  bíróság hirdetőtáblájára, továbbá közzé kell tenni a  bíróságok 
központi internetes honlapján, a hirdetményi kézbesítésre egyebekben a 70. § (5) és (6) bekezdését kell alkalmazni. 
Az  elektronikus adat feletti rendelkezésre jogosult a  határozattal szemben a  kézbesítéstől számított nyolc napon 
belül fellebbezést jelenthet be.
(4) A  bíróság az  elektronikus adat 158/B.  § (4)  bekezdés b)  pontja szerinti ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele 
elrendeléséről elektronikus úton haladéktalanul értesíti az NMHH-t.
(5) Az  elektronikus adat 158/B.  § (4)  bekezdés b)  pontja szerinti ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének 
a  végrehajtását az  NMHH szervezi és ellenőrzi. Az  NMHH a  bíróság elektronikus úton megküldött értesítése 
alapján az  elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozására vonatkozó kötelezettséget 
bevezeti a  központi elektronikus hozzáférhetetlenné tételi határozatok adatbázisába, ezzel egyidejűleg a  bíróság 
határozatáról elektronikus úton haladéktalanul értesíti az  elektronikus hírközlési szolgáltatókat, amelyek 
az  értesítéstől számított egy munkanapon belül kötelesek az  elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes 
megakadályozására. Ha valamely elektronikus hírközlési szolgáltató a kötelezettséget nem teljesíti, az NMHH erről 
haladéktalanul értesíti a bíróságot.
(6) Az  elektronikus adat 158/B.  § (4)  bekezdés b)  pontja szerinti ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét a  bíróság 
megszünteti, ha
a) a tárhelyszolgáltató teljesíti az elektronikus adat ideiglenes eltávolítására vonatkozó kötelezettségét,
b) az elrendelésének oka egyébként megszűnt, vagy
c) a  nyomozást megszüntették, kivéve ha a  Btk. 77.  § (2)  bekezdése alapján az  elektronikus adat végleges 
hozzáférhetetlenné tétele elrendelésének lehet helye.
(7) Az  elektronikus adat 158/B.  § (4)  bekezdés b)  pontja szerinti ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének 
megszüntetéséről a  bíróság elektronikus úton haladéktalanul értesíti az  NMHH-t, amely az  elektronikus 
adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozására vonatkozó kötelezettséget törli a  központi elektronikus 
hozzáférhetetlenné tételi határozatok adatbázisából, és ezzel egyidejűleg a  kötelezettség megszűnéséről 
elektronikus úton haladéktalanul értesíti az elektronikus hírközlési szolgáltatókat, amelyek az értesítéstől számított 
egy munkanapon belül kötelesek biztosítani az elektronikus adathoz a hozzáférést.
(8) Az  elektronikus adat 158/B.  § (4)  bekezdés b)  pontja szerinti ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele 
a  büntetőeljárás befejezésével megszűnik. Ha a  bíróság az  elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné 
tételét nem rendelte el, az  ideiglenes hozzáférhetetlenné tétel megszűnéséről elektronikus úton haladéktalanul 
értesíti az  NMHH-t, amely az  elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozására vonatkozó 
kötelezettséget törli a  központi elektronikus hozzáférhetetlenné tételi határozatok adatbázisából, és ezzel 
egyidejűleg a  kötelezettség megszűnéséről elektronikus úton haladéktalanul értesíti az  elektronikus hírközlési 
szolgáltatókat, amelyek az  értesítéstől számított egy munkanapon belül kötelesek biztosítani az  elektronikus 
adathoz a hozzáférést.
(9) Ha valamely elektronikus hírközlési szolgáltató a hozzáférés újbóli biztosítására vonatkozó kötelezettséget nem 
teljesíti, az NMHH erről haladéktalanul értesíti a bíróságot.
(10) A  bíróság hivatalból vagy az  ügyész indítványára az  elektronikus hírközlési szolgáltatóval szemben 
az  elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozására vagy a  hozzáférés újbóli biztosítására 
vonatkozó kötelezettség elmulasztása miatt százezer forinttól egymillió forintig terjedő rendbírságot szabhat ki. 
A rendbírság ismételten is kiszabható.”
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 (3) A Be. az 596. §-t követően a következő alcímmel és 596/A. §-sal egészül ki:
„Rendelkezés az  elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételének a  hozzáférés végleges 
megakadályozásával történő végrehajtásáról
596/A.  § (1) A  bíróság hivatalból vagy az  ügyész indítványára az  elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné 
tételének végrehajtását az elektronikus adathoz való hozzáférés végleges megakadályozásával rendeli el, ha
a) a  büntetőeljárás befejezésekor az  elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozása volt 
elrendelve [158/D. § (1) bekezdés], és a hozzáférés megakadályozása továbbra is indokolt,
b) a  tárhelyszolgáltató a  büntetések és az  intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 
91. § (3) bekezdése alapján kiszabott pénzbírság ellenére nem teljesíti a kötelezettséget,
c) az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételét gyermekpornográfia (Btk. 204. §) megvalósulása miatt 
rendelte el, és a  tárhelyszolgáltató kötelezettségének nem tesz eleget, a  pénzbírság kiszabására tekintet nélkül 
haladéktalanul,
d) az  elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételére vonatkozóan a  külföldi hatóság jogsegély iránti 
megkeresése a megkeresés kibocsátásától számított harminc napon belül nem vezetett eredményre.
(2) Az  (1)  bekezdés a)  pontja esetén az  elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele végrehajtásának 
a hozzáférés végleges megakadályozásával történő elrendeléséről az ügydöntő határozatot hozó bíróság dönt.
(3) Az  elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele végrehajtásának a  hozzáférés végleges 
megakadályozásával történő elrendelése tárgyában hozott határozattal szemben
a) az ügyész és az elektronikus adat feletti rendelkezésre jogosult a határozat közlésétől,
b) az elektronikus hírközlési szolgáltató és az elektronikus adat feletti rendelkezésre jogosult − ha az  ismeretlen − 
a 158/D. § (3) bekezdése szerinti hirdetményi úton történő kézbesítéstől
számított nyolc napon belül fellebbezhet.
(4) Ha az  elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele végrehajtásának a  hozzáférés végleges 
megakadályozásával történő elrendeléséről a  (2)  bekezdés alapján a  másodfokú bíróság döntött, a  fellebbezés 
elbírálására a XIV. Fejezet IV. Címe megfelelően irányadó.
(5) A  bíróság az  ügyész indítványára az  elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele végrehajtásának 
a  hozzáférés végleges megakadályozásával történő végrehajtását megszünteti, ha a  tárhelyszolgáltató teljesíti 
az elektronikus adat ideiglenes eltávolítására vonatkozó kötelezettségét.”

 (4) A Be. 596/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele végrehajtásának a  hozzáférés végleges 
megakadályozásával történő elrendelése tárgyában hozott határozattal szemben az ügyész a határozat közlésétől, 
az elektronikus hírközlési szolgáltató az erről szóló értesítéstől és az elektronikus adat feletti rendelkezésre jogosult 
a  határozat közlésétől – ideértve a  158/D.  § (3)  bekezdése szerinti hirdetményi úton történő kézbesítést is, ha 
az elektronikus adat feletti rendelkezésre jogosult ismeretlen – számított nyolc napon belül fellebbezhet.”

 (5) A Be. 596/A. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  bíróság az  elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételének a  hozzáférés végleges 
megakadályozásával történő elrendeléséről, illetve annak az  (5)  bekezdés szerinti megszüntetéséről 
szóló határozatáról elektronikus úton haladéktalanul értesíti az  NMHH-t. Az  elektronikus adat végleges 
hozzáférhetetlenné tételének a hozzáférés végleges megakadályozásával történő végrehajtását az NMHH szervezi 
és ellenőrzi. Az NMHH az elrendelésről szóló határozattal kapcsolatosan a 158/D. § (5) bekezdése, a megszüntetésről 
szóló határozattal kapcsolatosan a 158/D. § (7) és (9) bekezdése szerint jár el.
(7) A  bíróság hivatalból vagy az  ügyész indítványára az  elektronikus hírközlési szolgáltatóval szemben 
az  elektronikus adathoz való hozzáférés végleges megakadályozására vagy a  hozzáférés újbóli biztosítására 
vonatkozó kötelezettség elmulasztása miatt százezer forinttól egymillió forintig terjedő rendbírságot szabhat ki. 
A rendbírság ismételten is kiszabható. A rendbírságot kiszabó határozattal szemben halasztó hatályú fellebbezésnek 
van helye.”

15. §  A Be. 409. § (2) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(a terhelt javára perújítási indítványt terjeszthet elő)
„f ) a terhelt halála után egyenesági rokona, testvére, házastársa vagy élettársa, illetve amennyiben a terhelt halála 
óta több, mint ötven év telt el, oldalági rokona.”
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16. §  A Be. 417. § (1) bekezdés II/f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(felülvizsgálati indítvány benyújtására jogosult
II. a terhelt javára:)
„f ) a terhelt halála után egyenesági rokona, testvére, házastársa vagy élettársa, illetve amennyiben a terhelt halála 
óta több, mint ötven év telt el, oldalági rokona.”

17. § (1) A  bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az  Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal 
szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a  bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról 
szóló 2009. évi XLVII. törvény (a  továbbiakban: Bnytv.) 11.  § (1)  bekezdés e) és f )  pontja helyébe a  következő 
rendelkezések lépnek:
(a bűntettesek nyilvántartása tartalmazza)
„e) a kiszabott büntetés nemét, mértékét és végrehajtási fokozatát (foglalkozástól eltiltás esetén a foglalkozás vagy 
tevékenység megnevezését, járművezetéstől eltiltás esetén a  járművezetői kategóriát, kitiltás esetén a  település, 
országrész megnevezését, sportrendezvények látogatásától való eltiltás esetén a  sportrendezvény, valamint 
a  sportlétesítmény megnevezését), a  kiszabott mellékbüntetés nemét és mértékét, a  büntetés végrehajtásának 
felfüggesztése vagy részbeni felfüggesztése esetén a  próbaidő tartamát és a  felfüggesztés leteltének időpontját, 
a korábbi felfüggesztett vagy részben felfüggesztett büntetés végrehajtásának elrendelése esetén a felfüggesztett 
vagy részben felfüggesztett büntetést kiszabó bíróság megnevezését, határozatának számát és jogerőre 
emelkedésének napját, a javítóintézeti nevelés hátralévő részének szabadságvesztésre történő átváltoztatása esetén 
a javítóintézeti nevelést alkalmazó bíróság megnevezését, határozatának számát és jogerőre emelkedésének napját;
f ) a  büntetés mellett alkalmazott intézkedés nemét és mértékét, a  korábban alkalmazott próbára bocsátás 
megszüntetése esetén a  próbára bocsátást elrendelő bíróság megnevezését, határozatának számát és jogerőre 
emelkedésének napját, jóvátételi munka helyett büntetés kiszabása esetén a  jóvátételi munkát elrendelő bíróság 
megnevezését, határozatának számát és jogerőre emelkedésének napját;”

 (2) A Bnytv. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  személyazonosító adatokat, valamint a  11.  § (1)  bekezdés c)–g) és k)  pontjában meghatározott adatokat 
az a bíróság közli a bűnügyi nyilvántartó szervvel, amely előtt az eljárás befejeződött.”

 (3) A Bnytv. 12. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  11.  § (1)  bekezdés i)  pontjában meghatározott adatokat a  büntetés-végrehajtási bíró közli a  bűnügyi 
nyilvántartó szervvel.”

 (4) A Bnytv. 16. § (1) bekezdés f ) és g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(a hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartása tartalmazza)
„f ) a kiszabott büntetés nemét, mértékét és végrehajtási fokozatát (foglalkozástól eltiltás esetén a foglalkozás vagy 
tevékenység megnevezését, járművezetéstől eltiltás esetén a  járművezetői kategóriát, kitiltás esetén a  település, 
országrész megnevezését, sportrendezvények látogatásától való eltiltás esetén a  sportrendezvény, valamint 
a  sportlétesítmény megnevezését), a  kiszabott mellékbüntetés nemét és mértékét, a  büntetés végrehajtásának 
felfüggesztése vagy részbeni felfüggesztése esetén a próbaidő tartamát és a felfüggesztés leteltének időpontját;
g) az  alkalmazott intézkedés nemét és mértékét, a  korábban alkalmazott próbára bocsátás megszüntetése vagy 
meghosszabbítása esetén a próbára bocsátást elrendelő bíróság megnevezését, határozatának számát és jogerőre 
emelkedésének napját, a  próbára bocsátás meghosszabbítása esetén a  meghosszabbított próbaidő lejáratának 
napját, jóvátételi munka helyett büntetés kiszabása esetén a  jóvátételi munkát elrendelő bíróság megnevezését, 
határozatának számát és jogerőre emelkedésének napját;”

 (5) A Bnytv. 17. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  16.  § (2)  bekezdés h)  pontja szerinti adatokat a  büntetés-végrehajtási bíró közli a  bűnügyi nyilvántartó 
szervvel.”

 (6) A Bnytv. 59. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(a büntetőeljárás alá vont személyek dns-profiljainak nyilvántartásában annak az  adatait kell nyilvántartani, akivel 
szemben)
„h) atomenergia alkalmazásával visszaélés (Btk. 252.  §), állam elleni bűncselekmények (Btk. XXIV. fejezet), 
terrorcselekmény (Btk. 314–316.  §), terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása (Btk. 317.  §), terrorizmus 
finanszírozása (Btk. 318.  §), nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (Btk. 327.  §), nemzetközi gazdasági tilalom 
megszegése feljelentésének elmulasztása (Btk. 328. §), lopás [Btk. 370. § (2) bekezdés b) pont bc) és bf )–bi) alpont, 
(3)  bekezdés a)  pont, b)  pont ba)  alpont, ha a  kisebb értékre elkövetett lopást dolog elleni erőszakkal követik el, 
bb)–be) alpont és c) pont], rongálás [Btk. 371. § (3) bekezdés], sikkasztás [Btk. 371. § (2) bekezdés b) pont bb) alpont, 
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(3) bekezdés a), c) pont, és b) pont, ha a kisebb értékre elkövetett sikkasztást közveszély színhelyén követik el], csalás 
[Btk. 373. § (2) bekezdés b) pont bb) alpont, (3) bekezdés a) és b) pont, ha a kisebb kárt okozó csalást közveszély 
színhelyén követik el], jármű önkényes elvétele [Btk. 380.  § (1)  bekezdés], pénzmosással kapcsolatos bejelentési 
kötelezettség elmulasztása (Btk. 401. §)”
(miatt indítottak büntetőeljárást.)

 (7) A Bnytv. 80. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A bűnügyi nyilvántartó szerv az Európai Unió más tagállama kijelölt központi hatóságának kérelmére, a kérelem 
vagy az  (1a)  bekezdés szerinti tájékoztatás kézhezvételétől számított tíz munkanapon belül a  mellékletben 
meghatározott formanyomtatványon adatokat továbbít – a  büntetőeljárás hatálya alatt állók nyilvántartásának, 
a kényszerintézkedés hatálya alatt állók nyilvántartásának, valamint a külföldre utazási korlátozás hatálya alatt állók 
nyilvántartásának kivételével – a bűnügyi nyilvántartási rendszerben kezelt adatokból.”

 (8) A Bnytv. 80. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha az  (1) bekezdés szerinti adattovábbítási kérelem teljesítéséhez a kérelemben foglaltakon túl további adat 
szükséges, a bűnügyi nyilvántartó szerv a kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul további tájékoztatást kér 
az adattovábbítási kérelmet benyújtó, az Európai Unió más tagállama kijelölt központi hatóságától.”

 (9) A Bnytv. VI. Fejezete a következő 80/A. §-sal egészül ki:
„80/A.  § Ha a  megkereső tagállamban vagy Magyarországon lakóhellyel rendelkező vagy korábban lakóhellyel 
rendelkező személy, illetve a  megkereső tagállam vagy Magyarország állampolgára, vagy volt állampolgára 
a bűnügyi nyilvántartási rendszerben kezelt, rá vonatkozó adatok kiadására irányuló kérelmet nyújt be a megkereső 
tagállam központi hatóságához, a  bűnügyi nyilvántartó szerv a  kézhezvételtől számított húsz munkanapon belül 
továbbítja az adatokat.”

 (10) A Bnytv. 82. § (4) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
[az (1) bekezdés szerinti összehasonlítás kezdeményezésére és adatátvételre]
„f ) a rendőrségről szóló törvényben meghatározott belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv 
a hatáskörébe tartozó bűncselekmények megelőzése és felderítése”
(céljából jogosult.)

18. §  A Bnytv.
a) 18.  § (2)  bekezdésében és 19.  § (2)  bekezdésében az „eltiltás vagy kiutasítás büntetés” szövegrész helyébe 

az „eltiltás, kiutasítás, lefokozás vagy szolgálati viszony megszüntetése büntetés”,
b) 71.  § (3)  bekezdés d) és e)  pontjában a  „foglalkozástól” szövegrész helyébe a  „foglalkozástól vagy 

tevékenységtől”,
c) 80. § (3) bekezdésében az „(1) és (2) bekezdés” szövegrész helyébe az „(1)–(2) bekezdés”
szöveg lép.

19. § (1) A  Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a  továbbiakban: Btk.) 127.  § (1)  bekezdése a  következő 
szöveggel lép hatályba:
„(1) E  törvény alkalmazásában katona a  Magyar Honvédség tényleges állományú, a  rendőrség, az  Országgyűlési 
Őrség, a büntetés-végrehajtási szervezet, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, valamint a polgári nemzetbiztonsági 
szolgálatok hivatásos állományú tagja.”

 (2) A Btk. 140. §-a a következő (3) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(3) A Magyar Honvédség tényleges állományú tagja esetében az (1) és (2) bekezdésben meghatározott várakozási 
időn kötelező várakozási időt kell érteni.”

 (3) A Btk. 141. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„141.  § (1) A  törvény erejénél fogva áll be a  mentesítés a  lefokozás és a  szolgálati viszony megszüntetése esetén 
az ítélet jogerőre emelkedésének napján.
(2) A  bíróság az  elítéltet a  büntetett előélethez fűződő hátrányok alól előzetes mentesítésben részesítheti, ha 
a  szabadságvesztést katonai fogdában rendeli végrehajtani. Ez  a  mentesítés a  büntetés kiállásának, illetve 
végrehajthatósága megszűnésének napján áll be.
(3) Katonai mellékbüntetés alkalmazása az elítélt mentesítését nem akadályozza.”

 (4) A Btk. 185. § (6) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(6) E  § alkalmazásában tiltott teljesítményfokozó szer: minden olyan szer, amely hatóanyagára tekintettel 
az  anabolikus szerek, peptid hormonok, növekedési faktorok és rokonvegyületeik, hormon antagonisták és 
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modulátorok közé tartozik, és nevesítve szerepel a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény I. mellékletének 
kihirdetéséről szóló kormányrendeletben.”

 (5) A Btk. XX. Fejezete a következő alcímmel és 212/A. §-sal kiegészülve lép hatályba:
„Kapcsolati erőszak
212/A. §
(1) Aki gyermekének szülője, továbbá az  elkövetéskor vagy korábban vele közös háztartásban vagy egy lakásban 
élő hozzátartozója, volt házastársa, volt élettársa, gondnoka, gondnokoltja, gyámja vagy gyámoltja sérelmére 
rendszeresen
a) az emberi méltóságot súlyosan sértő, megalázó és erőszakos magatartást tanúsít,
b) a  közös gazdálkodás körébe vagy közös vagyonba tartozó anyagi javakat von el és ezzel a  sértettet súlyos 
nélkülözésnek tesz ki,
ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott személy sérelmére rendszeresen követ el
a) a  164.  § (2)  bekezdése szerinti testi sértést vagy a  227.  § (2)  bekezdése szerinti becsületsértést, bűntett miatt 
három évig,
b) a 164. § (3) és (4) bekezdése szerinti testi sértést, a 194. § (1) bekezdése szerinti személyi szabadság megsértését 
vagy kényszerítést, egy évtől öt évig
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(3) Kapcsolati erőszak elkövetőjével szemben kitiltásnak is helye van.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekmény csak magánindítványra büntethető.”

 (6) A Btk. 219. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(3) A büntetés két évig terjedő szabadságvesztés, ha a személyes adattal visszaélést különleges adatra követik el.”

 (7) A Btk. 327. § (5) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(5) E  § alkalmazásában – ha a  nemzetközi jogi kötelezettség alapján a  kötelezettséget, illetve tilalmat kihirdető 
jogszabály eltérően nem rendelkezik –
a) pénzeszközön az  Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a  961/2010/EU rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló 2012. március 23-i 267/2012/EU tanácsi rendelet (e bekezdés alkalmazásában a  továbbiakban: 
267/2012/EU rendelet) 1. cikk l) pontjában meghatározott eszközöket,
b) pénzeszközök zárolásán a 267/2012/EU rendelet 1. cikk k) pontjában meghatározottakat,
c) gazdasági forráson a 267/2012/EU rendelet 1. cikk h) pontjában meghatározott eszközöket,
d) gazdasági források zárolásán a 267/2012/EU rendelet 1. cikk j) pontjában meghatározott eszközöket,
e) a  halálbüntetés, a  kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során 
alkalmazható árun egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy 
büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló 2005. június 27-i 1236/2005/EK tanácsi rendelet (e fejezet 
alkalmazásában a továbbiakban: 1236/2005/EK rendelet) II. mellékletében meghatározott árut
kell érteni.”

 (8) A Btk. 383. § d) pont da) alpontja a következő szöveggel lép hatályba:
(e fejezet alkalmazásában
a különös visszaesés szempontjából hasonló jellegű bűncselekmény:)
„da) a vagyon elleni erőszakos,”
(bűncselekmény.)

 (9) A Btk. XXXVII. Fejezete a következő alcímmel és 388/A. §-sal kiegészülve lép hatályba:
„Értelmező rendelkezés
388/A.  § E  fejezet alkalmazásában a  különös visszaesés szempontjából hasonló jellegű bűncselekmény a  vagyon 
elleni bűncselekmény.”

 (10) A Btk. 403. § (1) bekezdés a) pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(aki a számvitelről szóló törvényben vagy a felhatalmazásán alapuló jogszabályokban előírt bizonylati rendet megsérti 
vagy könyvvezetési, beszámoló készítési kötelezettségét megszegi, és ezzel)
„a) a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibát idéz elő, vagy”
(bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.)

 (11) A Btk. 403. §-a a következő (4) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(4) E  § alkalmazásában a  megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló a  hiba, ha egy adott üzleti évet 
érintően feltárt hibák és hibahatások – eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő – értékének együttes, előjeltől 
független összege meghaladja a  hiba elkövetésének üzleti évére vonatkozó számviteli beszámolóban kimutatott 
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nettó árbevétel húsz százalékát és mérlegfőösszeg húsz százalékát is. Minden esetben megbízható és valós képet 
lényegesen befolyásoló a  hiba, ha egy adott üzleti évet érintően feltárt hibák és hibahatások – eredményt, saját 
tőkét növelő-csökkentő – értékének együttes, előjeltől független összege meghaladja az ötszázmillió forintot.”

 (12) A Btk. 433. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) A polgári védelmi kötelezettség megszegése az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül szükségállapotban és 
veszélyhelyzetben, a szolgáltatási kötelezettség megszegése veszélyhelyzetben is elkövethető.”

 (13) A Btk. 459. § (1) bekezdés 11. pont j) alpontja a következő szöveggel lép hatályba:
(e törvény alkalmazásában
hivatalos személy:)
„j) a  Magyar Honvédség állományilletékes parancsnoka, és az  úszólétesítmény vagy a  légi jármű parancsnoka, ha 
a nyomozó hatóságra vonatkozó rendelkezések alkalmazására jogosult,”

 (14) A Btk. 465. § (2) bekezdés b) pont 26. alpontja a következő szöveggel lép hatályba:
(e törvény
327. §-a)
„26. az  Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a  961/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 
2012. március 23-i 267/2012/EU tanácsi rendelet 47. cikkének,”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

20. § (1) Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény (a továbbiakban: 
EUtv.) 128. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha az elítélt a végrehajtó tagállamban tartózkodik, a tanúsítványt a  jogerős ítélet alapján az első fokon eljárt 
bíróság székhelye szerint illetékes büntetés-végrehajtási bíró állítja ki.”

 (2) Az EUtv. 148. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Egy másik tagállamban büntetendő cselekmény elkövetése miatt
a) kiszabott pénzösszeg (a továbbiakban: tagállami pénzbüntetés),
b) jogi személlyel szemben alkalmazott pénzbírság,
c) indult eljárásban megállapított eljárási költség,
d) a sértett vagy a köz javára fizetendő jóvátétel
végrehajtása iránti megkeresés esetén a  bíróság dönt a  megkeresés alapjául szolgáló jogerős határozat 
(a  továbbiakban e  fejezet alkalmazásában: pénzbüntetést kiszabó tagállami határozat) elismeréséről és 
végrehajtásáról, ha a  pénzbüntetést kiszabó tagállami határozatot a  13. számú melléklet szerinti tanúsítvánnyal 
együtt, magyar nyelven a bíróságnak megküldték, feltéve, hogy a terhelt Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási 
hellyel, vagyonnal vagy jövedelemmel, a jogi személy Magyarországon székhellyel vagy telephellyel rendelkezik.”

21. § (1) A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és 
egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXXIII. törvény (a továbbiakban: 2012. évi CCXXIII. törvény) 320. § 
(4) bekezdésében a „292–313. §” szövegrész helyébe a „292–309. §, 311–313. §” szöveg lép.

 (2) A 2012. évi CCXXIII. törvény 320. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A 310. § (1) bekezdése 2014. január 1-jén lép hatályba.”

 (3) Nem lép hatályba a  2012. évi CCXXIII. törvény 92.  §-a, 93.  § (1)  bekezdése, 94.  §-a, 105.  § (3)  bekezdése, 142.  §-a, 
174. §-a, 177. § (3) bekezdése, 288. §-a és 310. § (2) bekezdése.

 (4) Hatályát veszti a 2012. évi CCXXIII. törvény 318. § (10) és (11) bekezdése.

22. § (1) Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  ügyész az  e  címben foglalt felügyeleti tevékenysége során bármely időpontban és helyen ellenőrizheti 
a  törvényekben meghatározott joghátrányok és jogkorlátozások végrehajtásának, a  fogvatartottakkal való 
bánásmódnak a  törvényességét, a  végrehajtás alatt állók jogvédelmére vonatkozó rendelkezések érvényesülését. 
E rendelkezés megfelelő alkalmazásával jár el az utógondozás, a bűnügyi, a szabálysértési és a körözési nyilvántartás 
vonatkozásában is.”

 (2) Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  ügyész az  e  címben foglalt felügyeleti tevékenysége során bármely időpontban és helyen ellenőrizheti 
a  törvényekben meghatározott joghátrányok és jogkorlátozások végrehajtásának, a  fogvatartottakkal 
való bánásmódnak a  törvényességét, a  végrehajtás alatt állók jogvédelmére vonatkozó rendelkezések 
érvényesülését. E  rendelkezés megfelelő alkalmazásával jár el az  utógondozás, a  bűnügyi, a  szabálysértési és 
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a  körözési nyilvántartás, valamint a  központi elektronikus hozzáférhetetlenné tételi határozatok adatbázisának 
vonatkozásában is.”

23. §  Nem lép hatályba a  pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
2007.  évi CXXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2013. évi LII. törvény 49.  § 
(2) bekezdése.

24. § (1) Az  elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a  továbbiakban: Eht.) 1.  § (1)  bekezdése a  következő 
e) ponttal egészül ki:
(e törvény hatálya kiterjed)
„e) a  159/B.  § és a  182.  § (3)  bekezdés tekintetében az  elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint 
az  információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvényben meghatározott 
kereső- és gyorsítótárolás-szolgáltatást végző közvetítő szolgáltatókra (a  továbbiakban együtt: kereső- és 
gyorsítótár-szolgáltatók).”

 (2) Az Eht. 10. § (1) bekezdése a következő 28. ponttal egészül ki:
(a hatóság)
„28. szervezi és ellenőrzi az elektronikus hírközlő hálózat útján közzétett adat büntető ügyben elrendelt ideiglenes 
vagy végleges hozzáférhetetlenné tétele végrehajtását, és ennek érdekében működteti a  központi elektronikus 
hozzáférhetetlenné tételi határozatok adatbázisát, valamint közreműködik a hozzáférhetetlenné tételhez szükséges 
technikai környezet biztosításában.”

 (3) Az Eht. a 92. §-t követően a következő alcímmel és 92/A. §-sal egészül ki:
„Együttműködés elektronikus adat ideiglenes és végleges hozzáférhetetlenné tételében
92/A.  § (1) Az  elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az  információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvényben meghatározott egyszerű adatátvitelt és hozzáférést biztosító 
közvetítő szolgáltatást végző elektronikus hírközlési szolgáltató (a továbbiakban: hozzáférést biztosító elektronikus 
hírközlési szolgáltató) a Hatóság értesítését követően köteles haladéktalanul, de legkésőbb egy munkanapon belül 
a  büntető ügyben eljáró bíróság által az  elektronikus hírközlő hálózat útján közzétett adathoz való hozzáférés 
megakadályozásával elrendelt ideiglenes vagy végleges hozzáférhetetlenné tételt teljesíteni.
(2) Ha a  Hatóság azt észleli, hogy a  hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltató nem teljesíti 
az  (1)  bekezdés szerinti kötelezettségét, annak haladéktalan teljesítésére hívja fel, ha a  hozzáférést biztosító 
elektronikus hírközlési szolgáltató a  kötelezettségének a  felhívás ellenére nem tesz eleget, a  Hatóság ezt jelzi 
a bíróságnak.
(3) A  bíróság a  hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltatóval szemben a  büntetőeljárásról szóló 
törvényben meghatározott mértékű rendbírságot szabhat ki.
(4) A  hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltató köteles a  bíróság megnevezésével és a  határozat 
számának a  megjelölésével tájékoztatni a  felhasználókat a  tartalomhoz való hozzáférés ideiglenes vagy végleges 
megakadályozásának a jogalapjáról.
(5) A hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltató köteles a bíróság által a szolgáltatás Magyarországon 
történő megkezdésének időpontja előtt elrendelt elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes és végleges 
megakadályozását a szolgáltatás megkezdésétől a 159/C. § (1) bekezdése szerint teljesíteni.”

 (4) Az Eht. a 159/A. §-t követően a következő alcímmel, valamint 159/B. §-sal és159/C. §-sal egészül ki:
„A Hatóság közreműködése az elektronikus adat ideiglenes és végleges hozzáférhetetlenné tételében
159/B.  § (1) A  Hatóság a  büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 158/D.  § (5)  bekezdése és 596/A.  § 
(6) bekezdése alapján szervezi és ellenőrzi a büntető ügyben a bíróság által elrendelt elektronikus adat ideiglenes és 
végleges hozzáférhetetlenné tétele végrehajtását.
(2) A bíróság elektronikus úton megküldött értesítése alapján a Hatóság a bíróság elektronikus adat ideiglenes vagy 
végleges hozzáférhetetlenné tételéről szóló rendelkezését kizárólag elektronikus úton közli a hozzáférést biztosító 
elektronikus hírközlési szolgáltatókkal.
(3) A Hatóság az (1) bekezdésben meghatározott feladat végrehajtása érdekében működteti a központi elektronikus 
hozzáférhetetlenné tételi határozatok adatbázisát (a  továbbiakban: KEHTA), és a  működtetés céljából feldolgozza 
az oda bevitt adatokat. A KEHTA adatai nem nyilvánosak, azokba csak a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság és 
az Országgyűlés illetékes bizottságának a tagjai tekinthetnek be.
(4) A bíróság elektronikus úton megküldött értesítése alapján a Hatóság a KEHTA-ban rögzíti
a) az eljáró bíróság megnevezését és a határozat számát,
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b) az elektronikus adathoz való hozzáférés megakadályozásáról, illetve a megakadályozás megszüntetéséről szóló 
rendelkezést,
c) az elektronikus adat azonosítására és elérésére vonatkozó adatokat.
(5) A  Hatóság a  hiányosan megküldött értesítéssel kapcsolatosan az  adatok pótlása érdekében a  bíróságot 
elektronikus úton megkeresi, továbbá jelzi a bíróságnak, ha a rendelkezés elektronikus hírközlési szolgáltatók általi 
végrehajtása a megadott adattartalommal kétséges lehet.
159/C.  § (1) A  hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltatók és a  kereső- és gyorsítótár-szolgáltatók 
kötelesek a  KEHTA-hoz csatlakozni abból a  célból, hogy a  bíróság elektronikus adathoz való hozzáférés 
megakadályozásáról, illetve a  megakadályozás megszüntetéséről rendelkező határozatainak eleget tegyenek, 
illetve a végrehajtást a hozzáférhetetlenné tett adatra irányuló keresés eredményeként találat vagy a tárolt változat 
elérhetőségének nem biztosításával elősegítsék.
(2) Mentesül a  KEHTA-hoz való csatlakozási kötelezettség alól az  a  nyilvános internethozzáférés-szolgáltatást 
nyújtó szolgáltató, amely kizárólag olyan más elektronikus hírközlési szolgáltatón keresztül csatlakozik a Budapesti 
Adatkicserélő Központhoz (BIX) és a  nemzetközi adatkicserélő központokhoz, amely szolgáltató már csatlakozott 
a KEHTA-hoz.
(3) A  KEHTA és a  hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltatók, illetve a  kereső- és gyorsítótár-
szolgáltatók közötti adatcsere elektronikus formában, hitelesített adatkapcsolat útján történik. A  bíróság és 
a Hatóság közötti elektronikus kapcsolattartás biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján történik.
(4) A  Hatóság a  hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltató vagy a  kereső- és gyorsítótár-szolgáltató 
kérésére – a  rendelkezésére álló technikai lehetőségekhez képest – közreműködik a  határozatok végrehajtásához 
szükséges technikai környezet biztosításában.
(5) Ha a  Hatóság az  elektronikus adat ideiglenes és végleges hozzáférhetetlenné tételében a  (4)  bekezdés 
szerint közreműködik, az  érintett hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltatóval és a  kereső- és  
gyorsítótár-szolgáltatóval közigazgatási szerződést köt. A  közreműködés keretében a  Hatóság a  közigazgatási 
szerződésben meghatározott módon és feltételekkel hozzáférést biztosít az  érintett hozzáférést biztosító 
elektronikus hírközlési szolgáltató vagy a  kereső- és gyorsítótár-szolgáltató részére olyan technikai segítségnyújtó 
rendszerhez, amely műszaki jellemzőinél fogva alkalmas a hozzáférhetetlenné tétel megvalósítására.
(6) A Magyarország területén található adatkicserélő központok, így különösen a Budapest Internet Exchange (BIX) 
kötelesek közreműködni az e § szerinti intézkedések végrehajtásában.
(7) A  Hatóság ajánlást adhat ki az  e  § szerinti hozzáférhetetlenné tételi kötelezettség teljesítésének módjára 
vonatkozó legjobb gyakorlatokról, illetve felhasználói segítséget nyújt a bíróság, a hozzáférést biztosító elektronikus 
hírközlési szolgáltatók és a kereső- és gyorsítótár-szolgáltatók számára a KEHTA kezeléséhez.”

 (5) Az Eht. 182. § (3) bekezdése a következő 33. ponttal egészül ki:
(felhatalmazást kap az elnök arra, hogy rendelettel állapítsa meg:)
„33. a 159/B. § szerinti elektronikus hírközlési szolgáltatók és a kereső- és gyorsítótár-szolgáltatók KEHTA-hoz való 
kapcsolódásának és elektronikus kapcsolattartásának, valamint a  KEHTA-hoz való kapcsolódás alóli mentesülés 
részletes szabályait.”

 (6) Az Eht.
a) 10.  § (2)  bekezdésében az  „A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke (a  továbbiakban: Elnök) ellátja 
az (1) bekezdés 2., 4–8., valamint 22–27. pontjaiban” szövegrész helyébe az „A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
elnöke (a továbbiakban: Elnök) ellátja az (1) bekezdés 2., 4–8., valamint 22–28. pontjaiban”;
b) 156. § (8) bekezdésében az „iránymutatást” szövegrész helyébe az „ajánlást”
szöveg lép.

25. § (1) Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2013. június 29-én lép hatályba.
 (2) A 19. § és a 21. § 2013. június 30-án lép hatályba.
 (3) Az 1. § (11) bekezdése, a 4–12. §, a 13. § (1)–(3) bekezdése és (6) bekezdése, a 14. § (1) és (3) bekezdése, a 20. § és 

a 22. § (1) bekezdése 2013. július 1-jén lép hatályba.
 (4) Az 1. § (1)–(10) bekezdése, a 2. §, a 3. §, a 17. § és a 18. § 2013. július 2-án lép hatályba.
 (5) A 13. § (4) és (5) bekezdése, a 14. § (2), (4) és (5) bekezdése, a 22. § (2) bekezdése és a 24. § 2014. január 1-jén lép 

hatályba.
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26. § (1) E  törvény 4–6.  §-a és 8–11.  §-a a  gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és 
a  gyermekpornográfia elleni küzdelemről, valamint a  2004/68/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló 
2011. december 13-i 2011/93/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 25. cikkének való megfelelést szolgálja.

 (2) E  törvény 17. § (7)–(9) bekezdése a bűnügyi nyilvántartásból származó információk tagállamok közötti cseréjének 
megszervezéséről és azok tartalmáról szóló 2009. február 26-i 2009/315/IB tanácsi kerethatározat 6. és 8. cikkének 
való megfelelést szolgálja.

 Áder jános s. k., kövér lászló s. k., 
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

2013. évi LXXIX. törvény
a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról*

1. § (1) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET.) 3. §-a a következő 71–73. ponttal egészül ki:
(e törvény alkalmazásában:)
„71. lakossági pB-gáz fogyasztó: aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, 
lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol tartályban 
forgalmazott PB-gázt vagy vezetékes PB-gázt, és az  így vásárolt PB-gázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából 
gazdasági tevékenységet. Ha a  lakóépületben a  műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja 
az  épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a  felhasználót úgy kell tekinteni, hogy 
saját háztartás céljára vásárol, és a  vásárolt, tartályban forgalmazott vagy vezetékes PB-gázzal nem folytat 
jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.
72. pB-gáz forgalmazó: aki PB-gáz forgalmazási tevékenység végzésére a  bányafelügyelet által kiadott, érvényes 
engedéllyel rendelkezik.
73. pB-gáz kiskereskedő: aki
a) a PB-gáz palackos PB-gáz értékesítőhelyen vagy üzemanyagtöltő állomáson történő értékesítéséhez szükséges, 
a  kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló jogszabály szerinti bejelentést megtette, illetve 
a PB-gáz palackból turista használatú palackba történő átfejtés végzésére engedéllyel rendelkezik, vagy
b) önálló kereskedelmi ügynöki tevékenység keretében, a  PB-gáz forgalmazóval fennálló szerződéses kapcsolat 
alapján a  PB-gáz forgalmazó tulajdonában lévő palackos PB-gázt értékesít, és a  kereskedelmi tevékenység 
folytatásának feltételeiről szóló jogszabály szerint a tevékenységét bejelentette.”

 (2) A GET. 103. § (2) bekezdése a következő g) és h) ponttal egészül ki:
(e fejezet alkalmazásában hatósági ár)
„g) a vezetékes PB-gáz szolgáltatás és a PB-gáz tartályban történő értékesítésének lakossági PB-gáz fogyasztó által 
fizetendő ára, valamint
h) a 11,5 kg-os töltettömegű palackos PB-gáz
ha) gázkiskereskedő részére történő értékesítésének ára, és
hb) palackos PB-gáz fogyasztó részére történő értékesítésének ára.”

 (3) A GET. 103. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) A PB-gáz ellátással összefüggésben
a) a lakossági PB-gáz fogyasztó a (2) bekezdés g) pontjában,
b) a PB-gáz kiskereskedő a (2) bekezdés h) pont ha) alpontjában, és
c) a palackos PB-gáz fogyasztó a (2) bekezdés h) pont hb) alpontjában
foglalt árat köteles megfizetni.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. június 3-i ülésnapján fogadta el.
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 (4) A GET. a következő 108/A. §-sal egészül ki:
„108/A. § (1) A vezetékes PB-gáz szolgáltatás lakossági PB-gáz fogyasztó részére történő értékesítésének általános 
forgalmi adót is tartalmazó ára nem haladhatja meg a  2012. december 1-jén a  vezetékes PB-gáz szolgáltató által 
alkalmazott, a  vezetékes PB-gáz szolgáltatás lakossági PB-gáz fogyasztó részére történő értékesítésére vonatkozó, 
általános forgalmi adót is tartalmazó ár 90%-át.
(2) A  tartályos PB-gáz lakossági PB-gáz fogyasztó részére történő értékesítésének általános forgalmi adót is 
tartalmazó ára nem haladhatja meg a  2012. december 1-jén a  PB-gáz forgalmazó által alkalmazott, a  tartályos 
PB-gáz értékesítésre vonatkozó, általános forgalmi adót is tartalmazó ár 90%-át.
(3) A  PB-gáz forgalmazó által a  PB-gáz kiskereskedő, illetve közvetlenül a  palackos PB-gáz fogyasztó részére 
11,5  kg-os töltettömegű palackban történő PB-gáz értékesítés általános forgalmi adót is tartalmazó ára nem 
haladhatja meg a 2012. december 1-jén a PB-gáz forgalmazó által alkalmazott, a 11,5 kg-os töltettömegű palackokra 
vonatkozó, általános forgalmi adót is tartalmazó értékesítési ár 90%-át.
(4) A  PB-gáz kiskereskedő által a  palackos PB-gáz fogyasztó részére 11,5 kg-os töltettömegű palackban történő 
PB-gáz értékesítés általános forgalmi adót is tartalmazó ára nem haladhatja meg a 2012. december 1-jén a PB-gáz 
kiskereskedő által alkalmazott, a  11,5 kg-os töltettömegű palackokra vonatkozó, általános forgalmi adót is 
tartalmazó értékesítési ár 90%-át.
(5) A  vezetékes PB-gáz szolgáltató és a  PB-gáz forgalmazó egyértelműen, írásban, a  kibocsátott számlán szereplő 
fizetendő összeg vonatkozásában a számla közlésével egyidejűleg köteles tájékoztatást nyújtani a lakossági PB-gáz 
fogyasztó részére az (1)−(2) bekezdésben foglaltak teljesüléséről.
(6) A  PB-gáz kiskereskedő a  (4)  bekezdésben, a  palackos PB-gáz fogyasztó részére értékesítő PB-gáz forgalmazó 
a  (3)  bekezdésben foglaltak teljesüléséről egyértelműen, az  értékesítés helyén jól látható helyre kifüggesztett 
hirdetményben köteles tájékoztatást nyújtani.
(7) A vezetékes PB-gáz szolgáltató, valamint a PB-gáz forgalmazó a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig köteles 
írásban igazolni a fogyasztóvédelmi hatóságnak az (1)−(3) bekezdésben foglalt előírások teljesülését.
(8) A  hatósági árat és az  áralkalmazási feltételeket a  GET. szerinti engedélyesek esetén az  engedélyesek 
üzletszabályzatának függeléke tartalmazza.
(9) Az  (5) és a  (6)  bekezdés szerinti rendelkezés a  fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában 
fogyasztóvédelmi rendelkezés.”

 (5) A GET. 125. §-a a következő (17) bekezdéssel egészül ki:
„(17) A  vezetékes PB-gáz szolgáltató, a  PB-gáz forgalmazó köteles a  Hivatal, továbbá a  miniszter számára 
jogszabályban meghatározott adatokat szolgáltatni.”

 (6) A GET. 141/B. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(15) Kapcsolt termelésszerkezet átalakítási hozzájárulás, illetve kiegyenlítő hozzájárulás jogcímen fizetési 
kötelezettség állapítható meg
a) a hazai termelésű földgáz termelő, illetve
b) a távfűtésben részesülő fogyasztók ellátásbiztonsága érdekében a távhő- és kapcsoltan hőtermelő társaságoknak 
értékesítésre történő felajánlás céljából a  földgáz biztonsági készlet mértékéről, értékesítéséről és visszapótlásáról 
szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint a biztonsági földgázkészletből részesült földgázkereskedő
részére.”

 (7) A GET. a következő 146/G. §-sal egészül ki:
„146/G. § (1) Vezetékes PB-gáz szolgáltatást 2012. december 1-jét követően megkezdő vezetékes PB-gáz szolgáltató 
esetében a  vezetékes PB-gáz szolgáltatás lakossági PB-gáz fogyasztó részére történő értékesítésének általános 
forgalmi adót is tartalmazó ára nem haladhatja meg a  vezetékes PB-gáz szolgáltatás lakossági PB-gáz fogyasztó 
részére történő értékesítésére vonatkozó, általános forgalmi adót is tartalmazó, vezetékes PB-gáz szolgáltatók által 
2012. december 1-jén alkalmazott árak 2012. évben értékesített mennyiség szerint súlyozott átlagának 90 %-át.
(2) Tartályos PB-gáz értékesítési tevékenységet 2012. december 1-jét követően megkezdő PB-gáz forgalmazó 
esetében a  tartályos PB-gáz lakossági PB-gáz fogyasztó részére történő értékesítésének általános forgalmi adót is 
tartalmazó ára nem haladhatja meg a  tartályos PB-gáz lakossági PB-gáz fogyasztó részére történő értékesítésére 
vonatkozó, általános forgalmi adót is tartalmazó, PB-gáz forgalmazók által 2012. december 1-jén alkalmazott árak 
2012. évben értékesített mennyiség szerint súlyozott átlagának 90 %-át.
(3) PB-gáz kiskereskedők részére a  PB-gáz 11,5 kg-os töltettömegű palackban történő forgalmazását 
2012.  december 1-jét követően megkezdő PB-gáz forgalmazó esetében a  11,5 kg-os töltettömegű palackban 
történő PB-gáz értékesítés általános forgalmi adót is tartalmazó ára nem haladhatja meg a  PB-gáz PB-gáz 
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kiskereskedők részére, 11,5 kg-os töltettömegű palackban történő értékesítésére vonatkozó, általános forgalmi adót 
is tartalmazó, PB-gáz forgalmazók által 2012. december 1-jén alkalmazott árak átlagának 90 %-át.
(4) PB-gáz 11,5 kg-os töltettömegű palackban történő forgalmazását 2012. december 1-jét követően megkezdő 
PB-gáz kiskereskedő esetében a  PB-gáz forgalmazó által e  PB-gáz kiskereskedő részére meghatározott 11,5 kg-os 
töltettömegű palackban értékesített PB-gáz általános forgalmi adót is tartalmazó ára nem haladhatja meg a PB-gáz 
11,5 kg-os töltettömegű palackban történő értékesítésére vonatkozó, általános forgalmi adót is tartalmazó, a PB-gáz 
forgalmazó által a PB-gáz kiskereskedők tekintetében 2012. december 1-jén alkalmazott árak átlagának 90%-át.
(5) Palackos PB-gáz fogyasztók részére a  PB-gáz 11,5 kg-os töltettömegű palackban történő forgalmazását 
2012.  december 1-jét követően megkezdő PB-gáz forgalmazó, illetve PB-gáz kiskereskedő esetében a  11,5 kg-os 
töltettömegű palackban történő PB-gáz értékesítés általános forgalmi adót is tartalmazó ára nem haladhatja meg 
a PB-gáz palackos PB-gáz fogyasztók részére, 11,5 kg-os töltettömegű palackban történő értékesítésére vonatkozó, 
általános forgalmi adót is tartalmazó, PB-gáz forgalmazók által 2012. december 1-jén alkalmazott árak 2012. évben 
értékesített mennyiség szerint súlyozott átlagának 90 %-át.
(6) A  vezetékes PB-gáz szolgáltatók az  (1)  bekezdés szerinti, a  PB-gáz forgalmazók a  (2)−(4)  bekezdés szerinti 
átlagárak meghatározásához szükséges árakra és mennyiségekre vonatkozó adatokat a  földgázellátásról szóló 
2008. évi XL. törvény módosításáról szóló 2013. évi LXXIX. törvény hatálybalépését követő 15 napon belül kötelesek 
a Hivatal részére megadni. Az adatszolgáltatás határidőn túl történő teljesítése, illetve elmulasztása esetén a Hivatal 
bírságot szabhat ki. A  bírság kiszabására és mértékére e  törvényben, valamint a  földgázellátásról szóló törvény 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott, az  engedélyesekre vonatkozó 
bírságolási szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
(7) Az  (1)−(5)  bekezdés alapján meghatározott átlagárakat a  Hivatal – tájékoztató jelleggel – a  honlapján 
2013. augusztus 1-jéig közzéteszi.
(8) Az (1) bekezdés szerinti vezetékes PB-gáz szolgáltató, valamint a (2) bekezdés szerinti PB-gáz forgalmazó az (1) 
és a (2) bekezdésben foglaltakról köteles tájékoztatást nyújtani a 108/A. § (5) bekezdésben előírtak szerint.
(9) Az  (5)  bekezdés szerinti PB-gáz forgalmazó és PB-gáz kiskereskedő az  (5)  bekezdésben foglaltakról köteles 
tájékoztatást nyújtani a 108/A. § (6) bekezdésben előírtak szerint.
(10) A  (8) és a  (9)  bekezdés szerinti rendelkezés a  fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában 
fogyasztóvédelmi rendelkezés.”

2. §  A GET.
a) 109.  §-ában a  „103–108.  §” szövegrészek helyébe a  „103–108/A.  §” szöveg, 109.  § a)  pontjában 

az „engedélyest” szövegrész helyébe az „engedélyest, a  PB-gáz forgalmazót, illetve a  PB-gáz kiskereskedőt” 
szöveg,

b) 124/A.  § (6)  bekezdésében a  „semmilyen formában nem” szövegrész helyébe az  „a Hivatal előzetes 
jóváhagyásával” szöveg, az „akár időlegesen sem” szövegrész helyébe az „akár időlegesen” szöveg,

c) 133.  § (1)  bekezdés 5.  pontjában az  „engedélyesek” szövegrész helyébe az  „engedélyesek és a  PB-gáz 
forgalmazók” szöveg,

d) 141/B. § (16) bekezdésében a „hozzájárulás mértéke” szövegrész helyébe a „hazai termelésű földgáz termelő 
esetében a hozzájárulás mértéke” szöveg,

e) 141/B.  § (18)  bekezdésében a  „hazai termelésű földgáz termelő” szövegrész helyébe a  „hazai termelésű 
földgáz termelő és a (15) bekezdés b) pontja szerinti földgázkereskedő” szöveg

lép.

3. §  Hatályát veszti a GET. 139. § (1) bekezdésében az „Az egyetemes szolgáltatási szerződéseket 2016. július 1-jéig kell 
megkötni.” szövegrész.

4. §  Ez a törvény 2013. július 1-jén lép hatályba.

 Áder jános s. k., kövér lászló s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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2013. évi LXXX. törvény
a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény és a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény módosításáról*

1. A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról

1. §  A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény (a  továbbiakban: MFB tv.) 14.  § 
(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  igazgatóság 5–9 tagból áll. Az  igazgatóság tagjait a  tulajdonosi jogok gyakorlója – öt éves időtartamra – 
nevezi ki és hívja vissza. Az igazgatóság élén az elnök áll. Az igazgatóság elnökét maga választja tagjai közül.”

2. §  Az MFB tv. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  vezérigazgató felett a  munkáltatói jogokat – a  kinevezés és felmentés jogával együtt – a  tulajdonosi jogok 
gyakorlója gyakorolja. A  vezérigazgató megbízatásának időtartama alatt – a  tulajdonosi jogok gyakorlójának erre 
vonatkozó külön döntése nélkül – az igazgatóság tagja. A vezérigazgatóra a 14. § (4) bekezdésében meghatározott, 
az  igazgatóság tagjai megbízatásának időtartamára vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni. Amennyiben 
az igazgatóság elnöke, valamint a vezérigazgató személye azonos, a vezérigazgató jogosult az elnök–vezérigazgató 
cím használatára.”

3. §  Az MFB tv. 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  MFB Zrt. feladatkörét érintő ügyben az  üzleti titok megtartásának kötelezettsége alól az  MFB Zrt. 
alkalmazottai részére a felmentést az MFB Zrt. vezérigazgatója adhatja meg.”

4. §  Az MFB tv. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról

5. §  A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) a következő 7/A. §-sal egészül ki:
„ 7/A. § (1) Az állam tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében tulajdonosi joggyakorló kizárólag
a) miniszter,
b) központi költségvetési szerv,
c) az állam 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet vagy
d) az állam és a c) pontban meghatározott szervezet együttesen 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság
lehet.
(2) Amennyiben az  (1)  bekezdés c)–d)  pontjában meghatározott tulajdonosi szerkezet megváltozik, e  törvény 
erejénél fogva megszűnik a  tulajdonosi joggyakorló jogosultsága. A  tulajdonosi joggyakorlás megszűnésének 
időpontja az  a  nap, amelyen az  (1)  bekezdés c)–d)  pontjában meghatározottaktól eltérő tulajdonosi szerkezetet 
eredményező tulajdonosváltozás bekövetkezik. E naptól kezdődően a tulajdonosi jogokat az állami vagyonról szóló 
törvényben meghatározott tulajdonosi joggyakorló gyakorolja.
(3) A 2. mellékletben felsorolt állami tulajdonban álló nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti 
vagyonnak minősülő gazdasági társasági részesedések felett a tulajdonosi jogok gyakorlására kizárólag
a) törvényben kijelölt miniszter,
b) központi költségvetési szerv vagy
c) az állam 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet
jogosult.”

6. §  Az Nvtv. 1. melléklete és 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

7. §  Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. §  E törvénynek az 5–6. §-a és a 9. §-a és 2. melléklete az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak 
minősül.

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. június 3-i ülésnapján fogadta el.
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9. §  Hatályát veszti az Nvtv.
a) 4. § (3) bekezdése,
b) 1.  mellékletének B) Az  állam kizárólagos tulajdonában álló országos törzshálózati vasúti pályák 2.  Nem 

a  transz-európai vasúti árufuvarozási hálózat részét képező országos törzshálózati vasúti pályák: 
„207  Budapest-Józsefváros – Budapest-Ferencváros” és „208 Budapest-Józsefváros – Kőbánya felső” 
szövegrésze,

c) 2.  mellékletének III. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő 
műemlékek és műemlékegyüttesek című táblázat 9. és 110. sora.

 Áder jános s. k., kövér lászló s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2013. évi lXXX. törvényhez

 1. A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 1. számú mellékletében a „HM Budapesti 
Erdőgazdasági Zrt.” szövegrész helyébe „Budapesti Erdőgazdaság Zrt.” szövegrész, a „HM Kaszó Erdőgazdasági Zrt.” 
szövegrész helyébe „Kaszó Erdőgazdaság Zrt.” szövegrész és a „HM VERGA Veszprémi Erdőgazdasági Zrt.” szövegrész 
helyébe „VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt.” szöveg lép.”

2. melléklet a 2013. évi lXXX. törvényhez

 1. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. melléklet B) Az állam kizárólagos tulajdonában álló országos 
törzshálózati vasúti pályák fejezet 2. Nem a  transz-európai vasúti árufuvarozási hálózat részét képező országos 
törzshálózati vasúti pályák: része az  5 Székesfehérvár – Komárom (Rendező) sort követően a  következő sorral 
egészül ki:
„11 Győr – Veszprém”

 2. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. melléklet B) Az állam kizárólagos tulajdonában álló országos 
törzshálózati vasúti pályák fejezet 2. Nem a  transz-európai vasúti árufuvarozási hálózat részét képező országos 
törzshálózati vasúti pályák: része a 155 Kiskunhalas – Kiskunfélegyháza sort követően a következő sorral egészül ki:
„318 Nagyirtás – Nagybörzsöny”

 3. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. melléklet B) Az állam kizárólagos tulajdonában álló országos 
törzshálózati vasúti pályák fejezet 2. Nem a  transz-európai vasúti árufuvarozási hálózat részét képező országos 
törzshálózati vasúti pályák alfejezete „87 (1) Füzesabony-Eger” szövegrész helyébe „87 Füzesabony-Putnok” szöveg lép.

 4. A  nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2.  mellékletének I. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű nemzeti vagyonban tartandó állami tulajdonban álló társasági részesedés című táblázat Garantiqa 
Hitelgarancia Zrt. sorában az „50%+1 szavazat” szövegrész helyébe a „25%+1 szavazat” szöveg lép.

 5. A  nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2.  mellékletének I. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű nemzeti vagyonban tartandó állami tulajdonban álló társasági részesedés című táblázata az  alábbi 
sorral egészül ki:

RÁBA Járműipari Holding Nyrt. 50% + 1 szavazat
 6. A  nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2.  mellékletének I. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű nemzeti vagyonban tartandó állami tulajdonban álló társasági részesedés című táblázatban 
a  „HM Budapesti Erdőgazdaság Zrt.” szövegrész helyébe „Budapesti Erdőgazdaság Zrt.” szövegrész, a  „HM 
Kaszó Erdőgazdaság Zrt.” szövegrész helyébe „Kaszó Erdőgazdaság Zrt.” szövegrész és a  „HM VERGA Veszprémi 
Erdőgazdaság Zrt.” szövegrész helyébe „VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt.” szöveg lép.
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2013. évi LXXXI. törvény
egyes, az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos törvények módosításáról*

1. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
módosítása

1. § (1) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: 
Ket.) 28/A. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az  iratkezelési rendszerek közötti iratáthelyezés szolgáltatáshoz csatlakozott hatóság írásban e  szolgáltatás 
igénybevételével is kapcsolatot tarthat más hatósággal.”

 (2) A Ket. 28/B. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az ügyfél jogosult elektronikus úton kapcsolatot tartani a kormányablakkal, kivéve ha az az
adott kapcsolattartás tekintetében nem értelmezhető.”

2. §  A Ket. 40/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  írásbeli meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, vagy 
a  meghatalmazást ügyintézési rendelkezésben kell megtenni. Az  ügyvédnek adott meghatalmazáshoz, ha azt 
az  ügyfél saját kezűleg írta alá, tanúk alkalmazása nem szükséges; az  ügyvédi meghatalmazásra egyebekben 
az  erre vonatkozó külön jogszabályok irányadók. Az  ügyintézési rendelkezésben adott meghatalmazás esetén 
a meghatalmazott a képviseleti jogosultságát az ügyintézési rendelkezésre irányadó szabályok szerint igazolja.”

3. §  A Ket. 78. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  hatóság a  döntést írásbeli kapcsolattartás esetén hivatalos iratként vagy írásbelinek minősülő elektronikus 
úton kézbesíti. Telefax útján nem közölhető a  határozat és az  önállóan fellebbezhető végzés, kivéve ha a  döntés 
közlésére jogosult személy vagy szerv ezt előzetesen kérte vagy ehhez hozzájárult.”

4. §  A Ket. 160. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltató a szolgáltatás nyújtása során biztosítja a közérdekű, illetve 
közérdekből nyilvános adatok megismerhetőségét és a személyes, illetve védett adatok védelmét.
(7) A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyilvános és tájékoztató jellegű részének elérése, valamint 
a közérdekű adatok elektronikus hozzáférhetővé tétele nem korlátozható, az igénybevevő előzetes azonosításához 
nem köthető.”

5. §  A Ket. „A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás bejelentése és engedélyezése, nyújtásának általános 
feltételei” alcíme és 161. §-a helyébe a következő alcím és rendelkezés lép:
„Elektronikus Ügyintézési Felügyelet
161. § (1) Szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás az  Elektronikus Ügyintézési Felügyeletnek 
(a  továbbiakban: Felügyelet) tett bejelentés alapján nyújtható. E  törvény felhatalmazása alapján kiadott 
kormányrendelet – közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján – előírhatja, hogy valamely szabályozott 
elektronikus ügyintézési szolgáltatás csak a Felügyelet engedélye alapján nyújtható.
(2) A  bejelentésre, az  engedélyezésre, a  szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyilvántartásának 
vezetésére, a  felügyeleti tevékenységre a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános 
szabályairól szóló törvény rendelkezései a  jelen § szerinti, valamint a  Kormány rendeletében meghatározott 
eltérésekkel megfelelően alkalmazandók.
(3) A bejelentést, vagy engedélyköteles szolgáltatás esetén az engedély iránti kérelmet, illetve a bejelentésben vagy 
az engedélyben foglaltak módosulása esetén a bejelentés módosítását vagy az engedély módosítása iránti kérelmet 
a  kérelmezőnek legalább 30 nappal a  szolgáltatás tervezett megkezdését, illetve a  módosítás végrehajtását 
megelőzően kell benyújtani a Felügyelet részére.
(4) A  szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltató köteles a  Felügyelet részére a  szolgáltatás nyújtásának 
megszüntetése előtt legalább 60 nappal a  szolgáltatás nyújtásának befejezését bejelenteni és azt az  elektronikus 
tájékoztatás szabályai szerint közzétenni. A  bejelentés nem mentesíti a  szolgáltatót a  jogszabályban kötelezően 
előírt, vagy saját megállapodásában vállalt szolgáltatási időszak biztosításától.

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. június 3-i ülésnapján fogadta el. 
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(5) A  Felügyelet ellenőrzi, hogy a  szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás nyújtása megfelel-e 
a  jogszabályoknak, valamint a  bejelentésben benyújtott vagy az  engedély kiadásának alapjául szolgáló 
dokumentumoknak.
(6) A  Felügyelet a  szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtásának megkönnyítése érdekében 
ajánlásokat bocsát ki.
(7) A Felügyelet és a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltató közötti kapcsolattartás kizárólag elektronikus 
úton, az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezések szerint történik.”

6. § (1) A Ket. 162. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki, és a § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) Ha valamely jognyilatkozat tekintetében jogszabály írásba foglalást vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba 
foglalást követel meg, úgy az ügyintézési rendelkezésben tett jognyilatkozat e követelményt teljesíti.
(2) Az  ügyfél ügyintézési rendelkezésének tartalmáról a  nyilvántartó szerv a  hatóságot – az  összerendelési 
nyilvántartás igénybevételével – jogszabályban meghatározott módon tájékoztatja, ha a  hatóság megadja 
az  ügyfél azonosításához szükséges adatokat. A  nyilvántartó szerv a  hatóságot csak az  ügyfél azon ügyintézési 
rendelkezésének tartalmáról tájékoztatja, amelyet jogszabály számára lehetővé tesz, vagy az ügyfél az ügyintézési 
rendelkezése szerint az adott hatósággal meg kívánt osztani.”

 (2) A Ket. 162. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az összerendelési nyilvántartás adatkezelője új személy összerendelési bejegyzésének nyilvántartásba történő 
bejegyzésekor elektronikus úton értesíti az  ügyfél ügyintézési rendelkezését nyilvántartó szervet. A  nyilvántartó 
szerv az értesítés alapján az összerendelési nyilvántartásra irányadó szabályok szerint jár el a kapcsolati kód képzése 
és az összerendelési bejegyzés kiegészítése érdekében.
(7) Az  ügyfél által tett ügyintézési rendelkezést a  nyilvántartó szerv az  általa képzett kapcsolati kódhoz rendelten 
veszi nyilvántartásba és tárolja. Az ügyfél természetes személyazonosító adatait és azonosító kódjait – az ügyfél által 
önkéntesen rögzített adatokon túl – a nyilvántartó szerv nem tárolja.”

7. §  A Ket. „Azonosítás” alcíme a következő 164/A. §-sal egészül ki:
„164/A.  § (1) Ha a  szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás hatóság általi igénybevételéhez a  hatóság 
képviseletében eljáró természetes személy azonosítása szükséges, a  hatóság – a  jogosulatlan adatkezelés 
megelőzése céljából – jogosultsági nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az  igénybevételre jogosult természetes 
személy
a) természetes személyazonosító adatait vagy a hatóság nyilvántartásában szereplő azonosítót,
b) felhasználói jogosultságának szintjét, az engedélyezés és visszavonás dátumát, valamint
c) szervezeti felhasználói azonosítóját.
(2) A  szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás hatóság általi, közvetlen adathozzáféréssel történő 
igénybevétele során a hatóság a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltató részére átadja
a) az adatigénylő szervezet megnevezését és szakrendszeri azonosítóját,
b) az  adatkezelési műveletet végző személy nevét vagy az  informatikai rendszer azonosítóját, valamint szervezeti 
felhasználói azonosítóját.
(3) A  szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás hatóság általi, nem közvetlen adathozzáféréssel történő 
igénybevétele során a  szolgáltatás igénybevételét a  szolgáltató a  hatóság által arra feljogosított természetes 
személy számára biztosítja.
(4) A  hatóság az  (1)  bekezdés szerinti adatokat az  igénybevételre jogosult természetes személy hozzáférési 
jogosultságának megszűnését követő 5 évig kezeli.”

8. §  A Ket. 167. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az iratérvényességi nyilvántartás az elektronikus iratról készült hiteles papír alapú másolat vagy az elektronikus 
irat teljes tartalmát – a kizárólag közérdekű adatot vagy közérdekből nyilvános adatot tartalmazó irat kivételével – 
csak titkosítva tartalmazhatja. Ha az elektronikus iratról készült papír alapú másolat az iratérvényességi nyilvántartás 
szabályai szerint kerül hitelesítésre, úgy a másolatkészítő köteles a visszafejtéshez szükséges kulcsot a papír alapú 
dokumentumon elhelyezni.”

9. §  A Ket. „Az állam által kötelezően biztosítandó szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások” alcíme és 
168. §-a helyébe a következő alcím és rendelkezés lép:
„Az állam által kötelezően nyújtandó szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 96. szám 54723

168. § (1) Az alábbi szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat a Kormány köteles nyújtani:
a) az ügyfél ügyintézési rendelkezésének nyilvántartása,
b) az ügyfél időszaki értesítése az elektronikus ügyintézési cselekményekről,
c) összerendelési nyilvántartás szolgáltatás,
d) azonosítási szolgáltatás természetes személy ügyfelek részére,
e) biztonságos kézbesítési szolgáltatás,
f ) elektronikus dokumentumtárolási szolgáltatás,
g) a hatóság nyilatkozattételével kapcsolatos elektronikus igazolás szolgáltatása,
h) elektronikus fizetési és elszámolási rendszer,
i) iratérvényességi nyilvántartás,
j) kormányzati hitelesítés-szolgáltatás,
k) kormányzati elektronikus aláírás ellenőrzési szolgáltatás,
l) központi azonosítási ügynök,
m) ÁNYK űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás,
n) azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés,
o) elektronikus irat hiteles papír alapú irattá alakítása,
p) papír alapú irat átalakítása hiteles elektronikus irattá,
q) iratkezelő rendszerek közötti iratáthelyezés szolgáltatás,
r) központi érkeztetési ügynök,
s) központi kézbesítési ügynök,
t) az  e  törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben kötelezően nyújtandóként előírt további 
szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás.
(2) Jogszabály egyes szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtását más szervek számára is 
előírhatja.
(3) Kormányrendelet valamely szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás igénybevételét kötelezővé teheti, 
illetve előírhatja, hogy valamely szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatást kizárólag a  jogszabályban 
kijelölt szolgáltató nyújthatja.”

10. §  A Ket. 168/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„168/A. § (1) Ha valamely szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás igénybevétele előzetes regisztrációhoz 
kötött, a  regisztrációs eljárás (a  továbbiakban: ügyfél-regisztrációs eljárás) során az  ügyfél ennek az  alcímnek 
a rendelkezései szerint
a) elektronikusan regisztrálhat olyan azonosítási szolgáltatás használatával, amelynek alapjául szolgáló regisztráció 
megfelel a  b)  pont szerinti követelményeknek, és amelynek használatát az  ügyfél egyébként az  ügyintézési 
rendelkezésében lehetővé tette, vagy
b) személyes megjelenéssel regisztrálhat, a jelen alcím szerinti követelményeknek megfelelő eljárásban.
(2) A  regisztrációt megelőzően a  természetes személy ügyfélnek vagy a  nem természetes személy ügyfél 
képviseletében eljáró természetes személynek (a  továbbiakban együtt: igénylő) személyesen meg kell jelennie 
a  regisztrációt végző szervezet előtt. A  szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltató által meghatározott 
esetben a  személyes megjelenéssel egyenértékű a  regisztrációt végző szervezet külső helyszínen lefolytatott 
eljárása is, ha azonos biztonsági körülmények között biztosítható az  igénylő személyazonosságának az  e  §-ban 
meghatározott ellenőrzése.
(3) A  természetes személy személyes megjelenése esetén a  természetes személyt az  ügyfél-regisztrációs szerv 
az  általa bemutatott, külön jogszabályban meghatározott, a  személyazonosság igazolására alkalmas hatósági 
igazolványban szereplő adatok alapján azonosítja. Az  ügyfél-regisztrációs szerv a  természetes személy hatósági 
igazolványban szereplő természetes személyazonosító adatait összeveti
a) a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adataival,
b) a  személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nem szereplő külföldi természetes személy esetén a  központi 
idegenrendészeti nyilvántartás adataival,
c) az  a) és b)  pont szerinti nyilvántartásban nem szereplő természetes személy esetén az  általa bemutatott 
útlevélben vagy az  Európai Gazdasági Térségről szóló Egyezményben részes tagállam állampolgára esetén 
a tagállam által kibocsátott személyazonosításra alkalmas okmányban szereplő adatokkal.
(4) Az  ügyfél-regisztrációs szerv a  bemutatott személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványba 
bejegyzett születési nevet, a  hatósági igazolvány okmányazonosítóját és típusát – az  igazolvány valódiságának 
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és érvényességének, valamint az  arcképmás- és az  aláírás adatok azonosságának megállapítása céljából – 
továbbítja az  okmányt nyilvántartó központi nyilvántartás számára. Az  okmányt kiadó és nyilvántartó szerv 
az  ügyfél-regisztrációs szerv számára a  természetes személyazonosító adatokat, az  okmány kiadására és 
a  személyazonosság érvényességére vonatkozó adatokat, valamint – az  ügyfél-regisztrációs szerv ilyen igénye 
esetén – az arcképmás és aláírás adatot továbbítja.
(5) Az  ügyfél-regisztrációs szerv a  kapott adatokat összeveti a  bemutatott okmányban szereplő adatokkal, illetve 
megállapítja, hogy az arcképmás megfeleltethető-e az előtte megjelent személlyel.
(6) Az ügyfél-regisztrációs szerv a (4) bekezdés szerinti adatokat kizárólag személyazonosításra és az adatokkal való 
egyezés vagy eltérés megállapítására használhatja fel.
(7) A  nem természetes személy ügyfél képviseletében eljáró természetes személy képviseleti jogosultságát 
az  ügyfél-regisztrációs szerv a  külön törvényben meghatározott nyilvántartás, vagy az  eljáró természetes személy 
által bemutatott, a törvényes képviseletet igazoló okirat alapján ellenőrzi.
(8) Sikeres azonosítás esetén az ügyfél-regisztrációs szerv
a) az  igénylő természetes személyazonosító és okmányazonosító adatait (okmányazonosító száma és típusa) 
a (3) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti nyilvántartásokból átveszi,
b) a  (3)  bekezdés c)  pont szerinti esetben a  bemutatott személyazonosításra alkalmas okmányból a  természetes 
személyazonosító adatokat, a  bemutatott okmány számát és típusát bejegyzi az  ügyfél-regisztrációs adatbázisba, 
valamint
c) a hatóságnak minősülő ügyfél-regisztrációs szerv lehetőséget biztosít az ügyfél számára ügyintézési rendelkezés 
tételére, amennyiben ennek műszaki feltételei adottak.
(9) Az  arcképmás- és aláírás adatokat a  személyazonosság megállapítását követően haladéktalanul törölni 
kell. A  természetes személy adatait a  szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatást nyújtó szolgáltató 
a szolgáltatásra történő ügyfél-regisztráció megszűnésétől számított 5 évig tárolja.
(10) Amennyiben a  (4) és (5)  bekezdés szerinti eljárás során adategyezőség és megfeleltethetőség nem 
volt megállapítható vagy a  személyazonosság igazolására bemutatott hatósági igazolvány érvénytelen 
volt, az  ügyfél-regisztrációs szerv az  ügyfél-regisztrációt megtagadja, és az  esetleg már rögzített adatokat 
helyreállíthatatlanul törli.
(11) Az  ügyfél-regisztrációs szerv a  (4)  bekezdésben meghatározott adatok mellett a  kérelmező által megadott 
felhasználói nevet és – ahol ez  értelmezhető – elektronikus levelezési címet is felveszi az  ügyfél-regisztrációs 
nyilvántartásba és kapcsolati kódot képez, amelyet a  természetes személyazonosító adatokhoz rendelten 
az ügyfél-regisztrációs nyilvántartásába bejegyez.
(12) Az  ügyfél-regisztrációs szerv a  regisztráció során nyilvántartásba vett adatokról, valamint az  általa képzett 
azonosítóról igazolást állít ki. Az igazolásban szerepeltetett, az igénylő által megadott adatok helyességét az igénylő 
a  kinyomtatott igazolásban saját kezű aláírásával, elektronikus úton előállított igazolásban legalább fokozott 
biztonságú elektronikus aláírásával vagy azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés útján igazolja.”

11. §  A Ket. „Ügyfél-regisztrációs eljárás” alcíme a következő 168/B. §-sal egészül ki:
„168/B.  § (1) Az  életvitelszerűen külföldön élő, Magyarországon bejelentett lakóhellyel vagy szálláshellyel nem 
rendelkező természetes személy a  168/A.  § megfelelő alkalmazásával önkéntesen regisztrálhat az  elektronikus 
ügyintézést igénybe vevő, külföldön élő természetes személyek személyi nyilvántartásába (a  továbbiakban: 
elektronikus ügyintézést igénybe vevő külföldiek személyi nyilvántartása) annak érdekében, hogy közigazgatási 
hatósági ügyeit elektronikusan tudja intézni. Ezen adatokat az  elektronikus ügyintézést igénybe vevő külföldiek 
nyilvántartásának vezetésére kijelölt szerv kezeli. Az  e  bekezdés szerinti természetes személynek az  állam által 
kötelezően nyújtandó azonosítási szolgáltatásra történő regisztrációjával egyidejűleg a  regisztrációs szerv 
kezdeményezi e személy felvételét az elektronikus ügyintézést igénybe vevő külföldiek személyi nyilvántartásába.
(2)  Az  (1) bekezdés szerinti személy ügyintézési rendelkezést akkor tehet, ha szerepel az elektronikus ügyintézést 
igénybe vevő külföldiek személyi nyilvántartásában.
(3) Az  elektronikus ügyintézést igénybe vevő külföldiek személyi nyilvántartásának adatkezelője a  bejegyzéssel 
egyidejűleg a  természetes személy számára egyedi nyilvántartási azonosítót, valamint ahhoz rendelten 
összerendelési nyilvántartási kapcsolati kódot képez és azt – titkosítva – az  összerendelési nyilvántartásnak 
az összerendelési nyilvántartásra vonatkozó rendelkezések szerint átadja.
(4) Az  elektronikus ügyintézést igénybe vevő külföldiek személyi nyilvántartásából – az  összerendelési 
nyilvántartáson keresztül – azonosítási célú adattovábbítás teljesíthető. A nyilvántartott természetes személy adatait 
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az elektronikus ügyintézést igénybe vevő külföldiek személyi nyilvántartása a regisztráció törlésétől számított 5 évig, 
de legfeljebb a regisztrációtól számított 50 évig tartalmazza.”

12. § (1) A Ket. 169/A. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A kormányablak az (1) bekezdés szerinti eljárásokban jogosult az ügyfél által benyújtott papír alapú iratokról 
hiteles elektronikus másolat készítésére, a  szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az  állam 
által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló külön jogszabály rendelkezései szerint, a  kormányablak általi 
ügyintézésre irányadó jogszabályban meghatározott eltérésekkel.”

 (2) A Ket. 169/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Jogszabályban kijelölt szervezet az ügyfél számára az alábbi hatósági szolgáltatásokat biztosíthatja:
a) az  (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott hatósági szolgáltatásból a  beadvány elektronikus irattá alakítását 
a  vonatkozó szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás szabályai szerint, az  elektronikus irat hatóság 
nevében történő átvételét és – amennyiben ennek informatikai feltételei adottak – annak a  hatóság informatikai 
rendszerében történő elhelyezését, továbbá ügyintézési lehetőség biztosítását más hatóságok hatáskörébe 
tartozó, az  ügyfél számára elektronikus ügyintézési szolgáltatás keretében intézhető eljárásokban, jogszabályban 
meghatározott módon,
b) az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott hatósági szolgáltatást, valamint
c) a (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott hatósági szolgáltatást.”

 (3) A Ket. 169/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Jogszabályban arra feljogosított hatóság országos telefonos ügyfélszolgálatot üzemeltet, amely jogszabályban 
meghatározottak szerint
a) az  ügyfél számára jogszabályban meghatározott, más hatóságok hatáskörébe tartozó eljárások tekintetében 
ügyintézési lehetőséget biztosít, valamint
b) tájékoztatást ad a jogszabályban meghatározott, más hatóságok hatáskörébe tartozó eljárásokról.”

13. § (1) A Ket. 171. § (7b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7b) A  2012. március 31-én létező ügyfélkapu 2012. április 1-jét követően is fennmarad, az  ügyfélkapuval 
rendelkező természetes személyek adatait – az  állampolgárságra vonatkozó adat kivételével – az  ügyfélkapu 
regisztrációs adatbázist kezelő szerv a  168/A.  § szerinti ügyfél-regisztrációs adatbázisában kezeli tovább, kivéve 
ha a  természetes személy az  ügyfélkapu és az  ahhoz kapcsolódó személyes adatai törlését az  ügyfél-regisztrációs 
adatbázist kezelő szervtől kéri.”

 (2) A Ket. 171. §-a a következő (9a)−(9c) bekezdéssel egészül ki:
„(9a) Az egyes, az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXXI. törvény
a) hatálybalépésekor a  Felügyelet engedélyével rendelkező szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatást 
nyújtó szolgáltatók részére kiadott engedély 2014. június 30-ig érvényes,
b) hatálybalépését megelőzően a  Felügyelet részére bejelentést tett szabályozott elektronikus ügyintézési 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatók 2014. június 30-ig jogosultak szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás 
nyújtására.
(9b) Az  állam által kötelezően biztosítandó szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására 
jogszabályban kijelölt szervezetnek a  kijelölés szerinti szolgáltatást, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, 
legkésőbb 2014. július 1-jétől kell nyújtania. A  kijelölt szervezet 2014. június 30-ig a  kijelölés szerinti szolgáltatást 
e törvény rendelkezéseinek megfelelően, engedély, illetve bejelentés nélkül nyújthatja.
(9c) E  törvénynek az  egyes, az  elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2013.   évi 
LXXXI. törvénnyel megállapított rendelkezéseit az  egyes, az  elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos törvények 
módosításáról szóló 2013. évi LXXXI. törvény hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.”

14. § (1) A  Ket. 172.  § j)  pont 28.  alpontja helyébe a  következő rendelkezés lép, és a  pont a  következő 29–32.  alponttal 
egészül ki:
(e törvény alkalmazásában:
szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás: az alábbi elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos szolgáltatások:)
„28. iratkezelő rendszerek közötti iratáthelyezés-szolgáltatás,
29. központi érkeztetési ügynök,
30. központi kézbesítési ügynök,
31. személyre szabott ügyintézési felület,
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32. az  e  törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben szabályozott elektronikus ügyintézési 
szolgáltatásként nevesített további elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos szolgáltatás.”

 (2) A Ket. 172. §-a a következő q) ponttal egészül ki:
(e törvény alkalmazásában:)
„q) elektronikus tájékoztatás: az  információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló törvény 
szerint nyújtott elektronikus tájékoztatás.”

15. §  A Ket. 174/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Felhatalmazást kap a  Kormány, hogy a  169/A.  § (3)  bekezdése szerinti szervezetet kijelölje, valamint az  általa 
biztosított hatósági szolgáltatások nyújtásának szabályait rendeletben állapítsa meg.”

16. § (1) A Ket. 175. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(felhatalmazást kap a kormány, hogy rendeletben jelölje ki)
„f ) az  elektronikus ügyintézést igénybe vevő, külföldön élő természetes személyek személyi nyilvántartásának 
adatkezelőjét.”

 (2) A Ket. 175. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(felhatalmazást kap a kormány, hogy rendeletben szabályozza)
„d) a  szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások részletes követelményeit, a  szabályozott elektronikus 
ügyintézési szolgáltatásnyújtás részletes eljárási rendjét, az  engedélyköteles szabályozott elektronikus ügyintézési 
szolgáltatások körét, valamint a  szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szervezési 
feltételeket,”

 (3) A Ket. 175. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Felhatalmazást kap az  e-közigazgatásért felelős miniszter, hogy az  elektronikus ügyintézési szolgáltatás 
bejelentéséért, engedélyezéséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét, valamint a  díj megfizetésével, 
beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával kapcsolatos szabályokat az  adópolitikáért felelős miniszterrel 
egyetértésben rendeletben állapítsa meg.”

17. § (1) Hatályát veszti a  Ket. „Biztonságos elektronikus igazolási szolgáltatás” alcíme és 166.  §-a, az  „Az elektronikus 
tájékoztatás” alcíme és 169.  §-a, a  172.  § j)  pontjának 3. és 21.  alpontja, a  172.  § m)  pontja, valamint a  175.  § 
(3) bekezdésének f ) pontja.

 (2) Hatályát veszti az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) 
Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése.

2. Az összerendelési nyilvántartással összefüggő törvénymódosítások

18. §  A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. 
törvény (a továbbiakban: Szaz. tv.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E  törvény hatálya az  e  törvényben meghatározott azonosító kódokra, az  azonosító kódok használatára 
feljogosított adatkezelőkre és adatkezelésekre, a velük érintettként kapcsolatba kerülő polgárokra, az összerendelési 
nyilvántartásra és az  összerendelési nyilvántartáshoz az  e  törvény szerint kapcsolódó nyilvántartásokra, valamint 
az  összerendelési nyilvántartás által e  törvény szerint érintett azonosító kódok és más egyedi azonosítók 
használatára feljogosított adatkezelőkre terjed ki.”

19. §  A Szaz. tv. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az az adatkezelő, akit törvény azonosító kód használatára nem hatalmaz fel, a 6. §-ban meghatározott azonosító 
kódot csak a  polgár előzetes, írásbeli hozzájárulása vagy a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló törvény (a  továbbiakban: Ket.) szerinti ügyintézési rendelkezésében tett hozzájárulása alapján 
használhatja fel.”

20. §  A Szaz. tv. a következő 10/A. §-sal egészül ki:
„10/A.  § (1) A  (2)  bekezdés szerinti azonosítót képző adatkezelő e  § rendelkezései szerint köteles összerendelési 
nyilvántartási kapcsolati kódot képezni, és annak csak általa visszafejthető titkosított változatát − típusmegjelöléssel 
együtt – a természetes személyek összerendelési nyilvántartásának átadni.
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(2) A  természetes személyek összerendelési nyilvántartása az  alábbi azonosítókhoz tartozó titkosított kapcsolati 
kódokat tartalmazza:
a) személyi azonosító,
b) központi idegenrendészeti nyilvántartási azonosító,
c) TAJ szám,
d) adóazonosító jel,
e) személyazonosító igazolvány okmányszáma,
f ) útlevél okmányszáma,
g) kártya formátumú vezetői engedély okmányszáma,
h) a Ket. szerinti, az állam által kötelezően nyújtandó azonosítási szolgáltatáshoz kapcsolódó egyedi azonosító,
i) a Ket. szerinti személyre szabott ügyintézési felület szolgáltatáshoz kapcsolódó azonosító,
j) az ügyfél ügyintézési rendelkezésének nyilvántartási azonosítója, valamint
k) az elektronikus ügyintézést igénybe vevő, külföldön élő természetes személyek személyi nyilvántartásának 
nyilvántartási azonosítója
(jelen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: azonosító).
(3) A  természetes személyek összerendelési nyilvántartásába új személyhez tartozó bejegyzés felvétele 
a (2) bekezdés a), b) és k) pontja szerinti nyilvántartások adatkezelőinek kezdeményezésére történhet.
(4) A (3) bekezdés szerinti nyilvántartás adatkezelője a polgár adatainak nyilvántartásba vételekor kapcsolati kódot 
képez, azt az azonosító kódhoz rendelten nyilvántartásba veszi, és csak általa visszafejthető titkosítással a kapcsolati 
kódot annak típusmegjelölésével az  összerendelési nyilvántartásnak átadja, amely új összerendelési nyilvántartási 
bejegyzést hoz létre vagy az összerendelési nyilvántartási bejegyzést az újabb kapcsolati kóddal kiegészíti.
(5) A (3) bekezdésben nem szereplő nyilvántartás adatkezelője az azonosító kód képzésekor kapcsolati kódot képez, 
majd a titkosított kapcsolati kódot annak típusmegjelölésével az összerendelési nyilvántartásnak – az összerendelési 
nyilvántartás újabb kapcsolati kóddal történő kiegészítése céljából – átadja
a) a természetes személyazonosító adatokkal, ha az azonosító kiadása azokon alapult, vagy
b) az összerendelési nyilvántartásban nyilvántartott más azonosítóval, amennyiben az az azonosító kiadásakor már 
rendelkezésére állt.
(6) Az összerendelési nyilvántartás az összerendelési bejegyzéshez rendelten azonosítónként külön-külön titkosított 
kapcsolati kódokat annak típusmegjelölésével tartalmaz, egyéb azonosítót vagy azonosító adatokat nem tárol.
(7) Az  adatkezelő a  (2)  bekezdés a) és c)−i)  pontja szerinti azonosító kódot igazoló hatósági igazolványt vagy 
okiratot csak a  (4) és (5)  bekezdésben meghatározott feladatok végrehajtását követően bocsáthatja az  érintett 
rendelkezésére.
(8) Az  összerendelési nyilvántartás az  összerendelési bejegyzés újabb kapcsolati kóddal történő kiegészítéséhez 
számára megküldött természetes személyazonosító adatokat vagy azonosítót csak a  (2)  bekezdés szerinti 
nyilvántartásokból a  természetes személyazonosító adatokkal vagy azonosítóval azonosított természetes 
személyhez tartozó kapcsolati kód titkosított formájának lekérdezéséhez használja fel, a  természetes 
személyazonosító adatokat és azonosítókat nem tárolja.
(9) Az összerendelési nyilvántartásban aktuálisan tárolt kapcsolati kód lecserélését kezdeményezheti
a) az összerendelési nyilvántartás adatkezelője, illetve
b) a (2) bekezdés szerinti nyilvántartás adatkezelője.
(10) A  (2)  bekezdésben meghatározott nyilvántartás adatkezelője kapcsolati kód állományát legalább félévente 
cseréli. A kapcsolati kód állomány gyakoribb cseréjét vagy meghatározott feltételek szerinti lecserélését jogszabály 
kötelezővé teheti.”

21. §  A Szaz. tv. 10/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10/C.  § (1) Ha valamely, az  összerendelési nyilvántartás szolgáltatáshoz csatlakozott adatkezelő a  10/A.  § 
(2) bekezdésének a), c)−g) vagy j) pontja szerinti azonosítót használ a polgár azonosítására, vagy valamely eljárásban 
ezen azonosítók valamelyikének megadása kötelező, a  polgár jelen § rendelkezései szerint az  adatkezelő által 
használt azonosítót igazoló igazolvány helyett más, személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal is igazolhatja 
az adatkezelő által használt azonosítóját.
(2) Az  (1) bekezdés szerinti adatkezelő a polgár által igazolt azonosítót és az  igényelt azonosító típusmegjelölését 
az  annak kiadására és nyilvántartására kijelölt közhiteles nyilvántartás adatkezelőjének továbbítja. A  nyilvántartás 
adatkezelője elektronikus úton továbbítja a  továbbított azonosítóhoz tartozó titkosított kapcsolati kódot 
az összerendelési nyilvántartást vezető szervnek.
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(3) Az  összerendelési nyilvántartás az  adatátadás alapján elektronikus úton továbbítja az  igényelt azonosítót 
tartalmazó nyilvántartás adatkezelője részére az  igényelt azonosítóhoz tartozó titkosított kapcsolati kódot. 
Az igényelt azonosítót tartalmazó közhiteles nyilvántartás adatkezelője elektronikus úton továbbítja az (1) bekezdés 
szerinti adatkezelő részére az igényelt azonosítót, feltéve hogy az adatkezelő az azonosító kezelésére jogosult.
(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti adattovábbítás az (1) bekezdés szerinti adatkezelő által képzett egyedi tranzakciós 
kódra hivatkozással történik. Az egyedi tranzakciós kód képzési szabályait az adatigénylő adatkezelő határozza meg 
azzal, hogy az egyedi tranzakciós kód nem lehet azonos a 10/A. § (2) bekezdés szerinti bármely azonosítóval vagy 
bármely egyéb, az adatkezelő által használt azonosítóval, továbbá nem származtatható azokból.
(5) Az adatkezelő az adatigénylésre kapott válaszüzenet megérkezését követően haladéktalanul törli a polgár által 
az  (1)–(4)  bekezdés szerinti adatigénylés érdekében a  (2)  bekezdés szerint megadott azonosítót, kivéve ha annak 
kezelésére törvény feljogosítja.”

22. §  A Szaz. tv. 10/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10/D.  § (1) Ha valamely, az  összerendelési nyilvántartás szolgáltatáshoz csatlakozott adatkezelő törvényi 
felhatalmazás alapján a  természetes személyazonosító adatoktól eltérő azonosítót használ, az  azonosítót, illetve 
személyazonosságát a  polgár a  jelen § rendelkezései szerint az  adatkezelő által használt azonosítót igazoló 
igazolvány helyett a Ket. szerinti azonosítás szolgáltatás útján is igazolhatja, feltéve hogy azt a polgár a Ket. szerinti 
ügyintézési rendelkezésében megengedte.
(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés során az adatkezelő elektronikus úton olyan módon azonosítja a polgárt, hogy 
az azonosítás korábban elvégzett, az ügyfél személyes megjelenését igénylő személyazonosításra visszavezethető, 
és a (3) bekezdésben foglaltak szerint személye valamely személlyel egyértelműen megfeleltethető legyen.
(3) A  polgár személye valamely személlyel akkor feleltethető meg egyértelműen, ha az  igazolt adatok egyeznek 
az ügyfélre vonatkozó,
a) a  személyiadat- és lakcímnyilvántartásban vagy a  központi idegenrendészeti nyilvántartásban szereplő 
természetes személyazonosító adatokkal,
b) az  összerendelési nyilvántartás adatainak felhasználásával igényelt, a  személyiadat- és lakcímnyilvántartásban, 
a  központi idegenrendészeti nyilvántartásban vagy az  elektronikus ügyintézést igénybe vevő, külföldön élő 
természetes személyek személyi nyilvántartásában szereplő természetes személyazonosító adatokkal,
c) a  Ket. szerinti ügyintézési rendelkezésében az  ügyfél által megadott azonosítási szolgáltató regisztrációs 
nyilvántartásában szereplő azonosító adatokkal,
d) olyan, a hatóság informatikai rendszerében kezelt személyazonosító adatokkal, amelyekből valamely közhiteles 
nyilvántartáson keresztüli ellenőrzés útján az  ügyfél személyének az  adott személyhez rendeltségét ellenőrizheti, 
vagy
e) a  hatóság saját nyilvántartásában szereplő, egyértelmű hozzárendeléshez elegendő adatokkal, feltéve hogy 
a nyilvántartásba vétel a (2) bekezdés rendelkezéseinek megfelelt.
(4) Ha az adatkezelő a (2) és (3) bekezdés rendelkezései szerint sikeresen azonosította a polgárt, úgy az azonosító, 
illetve személyazonosság igazolására a  továbbiakban a  10/C.  § megfelelően irányadó. Az  összerendelési 
nyilvántartás lekérdezése az azonosítás szolgáltató által igazolt, a 10/A. § (2) bekezdés szerinti valamely azonosító 
alapján történik.”

23. §  A Szaz. tv. a következő 10/E. §-sal egészül ki:
„10/E.  § Ha a  polgár ahhoz az  ügyintézési rendelkezésében hozzájárult, a  polgár azonosítására az  összerendelési 
nyilvántartás hatálya alá tartozó azonosító használatára jogosult, az  összerendelési nyilvántartás szolgáltatáshoz 
csatlakozott adatkezelő a polgárnak az összerendelési nyilvántartás hatálya alá tartozó más azonosítója igazolásával 
is kérhet adatszolgáltatást a 10/D. § megfelelő alkalmazásával
a) a polgárok személyiadat- és lakcímnyilvántartásból,
b) a központi idegenrendészeti nyilvántartásból,
c) az elektronikus ügyintézést igénybe vevő, külföldön élő természetes személyek személyi nyilvántartásából, vagy
d) a Kormány által rendeletben meghatározott más nyilvántartásból,
ha az adatszolgáltatás igénylésére az adatkezelő törvény alapján jogosult.”
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24. §  A Szaz. tv. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15.  § (1) Az  adóigazolványt a  polgár köteles megőrizni, és annak adatait felhívásra − személyazonosságának 
hitelt érdemlő igazolása mellett − megismerhetővé tenni az  adóhatóság, valamint az  adózással kapcsolatban 
adatszolgáltatásra kötelezett szerv számára.
(2) A polgár az (1) bekezdés szerinti megismerhetővé tételt az összerendelési nyilvántartásra irányadó rendelkezések 
szerint is biztosíthatja, amennyiben ennek műszaki feltételei adottak.”

25. §  A Szaz. tv. 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„25. § (1) A 23. és 24. §-ban meghatározott szerv kérésére a polgár − személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása 
mellett − TAJ számát köteles megismerhetővé tenni.
(2) A polgár az (1) bekezdés szerinti megismerhetővé tételt az összerendelési nyilvántartásra irányadó rendelkezések 
szerint is biztosíthatja, amennyiben ennek műszaki feltételei adottak.”

26. §  A Szaz. tv. 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„33. § (1) A polgár a személyi azonosítóját − személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása mellett − a 32. §-ban 
felsorolt szerveknek az ott megjelölt feladataik ellátásához köteles megismerhetővé tenni.
(2) A polgár az (1) bekezdés szerinti megismerhetővé tételt az összerendelési nyilvántartásra irányadó rendelkezések 
szerint is biztosíthatja, amennyiben ennek műszaki feltételei adottak.”

27. §  A Szaz. tv. 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„35.  § A  személyi azonosítót a  polgár előzetes írásbeli vagy a  Ket. szerinti ügyintézési rendelkezésében tett 
hozzájárulásának tartalma szerint jogosult kezelni az az adatkezelő, akit az érintett erre feljogosít.”

28. §  A Szaz. tv. a következő 46/A. §-sal egészül ki:
„46/A.  § (1) Az  összerendelési nyilvántartás létrehozása (a  továbbiakban: kezdeti adatfeltöltés) során  
a személyiadat- és lakcímnyilvántartást, és a központi idegenrendészeti nyilvántartást kezelő szerv
a) kapcsolati kódot képez az általa vezetett nyilvántartásban nyilvántartott minden természetes személyre, és
b) a kapcsolati kódot az általa vezetett nyilvántartás azonosító kódjához rendelten nyilvántartásba veszi.
(2) Az összerendelési nyilvántartást vezető szervnek:
a) a  személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv az  általa képzett összerendelési kapcsolati kódnak a  csak 
általa visszafejthető titkosított változatát – típusmegjelöléssel –, ahhoz rendelten a természetes személy természetes 
személyazonosító adatait, a  természetes személy elhalálozásának vagy magyar állampolgársága megszűnésének 
tényére és időpontjára, valamint e törvény 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti kapcsolati kódjaira vonatkozó 
adatot,
b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti adatkezelő szerv a nyilvántartásában aktívként szereplő személy tekintetében 
az összerendelési kapcsolati kódnak a csak általa visszafejthető titkosított változatát – típusmegjelöléssel –, ahhoz 
rendelten a természetes személy természetes személyazonosító adatait, valamint a természetes személy jogállására, 
elhalálozására, valamint tartózkodási jogosultsága megszűnésének tényére és időpontjára vonatkozó adatokat
küldi meg.
(3) Az  összerendelési nyilvántartás adatkezelője a  személyiadat- és lakcímnyilvántartástól kapott adatállomány 
alapján minden, a  nyilvántartás aktuális és történeti állományában szereplő személyre létrehozza a  természetes 
személy összerendelési bejegyzését;
(4) Az összerendelési nyilvántartás adatkezelője a központi idegenrendészeti nyilvántartástól kapott adatállomány 
adatait összeveti a  személyiadat- és lakcímnyilvántartás által átadott adatállományban szereplő adatokkal. 
Amennyiben a  (4)  bekezdés szerinti összerendelési bejegyzéshez tartozó természetes személyhez egyértelműen 
hozzárendelhető a  központi idegenrendészeti nyilvántartás adatállományában szereplő, a  személyiadat- és 
lakcímnyilvántartás hatálya alá is tartozó természetes személy, akkor a  (4)  bekezdés szerinti összerendelési 
bejegyzést ki kell egészíteni az  idegenrendészeti összerendelési titkosított kapcsolati kóddal. Egyéb természetes 
személy esetében – az  idegenrendészeti összerendelési titkosított kapcsolati kód alapján – a természetes személy 
számára új összerendelési bejegyzést kell létrehozni. Az  e  bekezdés szerinti eljárás eredménytelensége esetén 
a központi idegenrendészeti nyilvántartást kezelő szerv hibakezelési eljárást folytat le.
(5) A  kezdeti adatfeltöltés során az  állami adóhatóság az  (1)  bekezdés megfelelő alkalmazásával jár el azzal, hogy 
az  összerendelési nyilvántartást vezető szerv részére az  általa a  polgárok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásáról szóló törvény alapján kezelt kapcsolati kódot is megküldi.
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(6) Az összerendelési nyilvántartás vezetője
a) az (1)−(5) bekezdés alapján kapott adatok alapján létrehozza az összerendelési nyilvántartást,
b) kapcsolati kód képzése és annak a csak általa visszafejthető titkosított változata összerendelési nyilvántartásnak 
történő átadása céljából megkeresi a 10/A. § (2) bekezdés c), e), f ), g) és j) pontjaiban meghatározott azonosítókat 
nyilvántartó szerveket (a továbbiakban: egyedi azonosítót nyilvántartó szerv).
(7) Az egyedi azonosítót nyilvántartó szerv a nyilvántartásában kezelt egyedi azonosítóhoz összerendelési kapcsolati 
kódot képez, majd annak a csak általa visszafejthető titkosított változatát – típusmegjelöléssel –, és ahhoz rendelten 
a  természetes személy természetes személyazonosító adatait az összerendelési nyilvántartást vezető szerv részére 
továbbítja. A társadalombiztosítási azonosító jel kiadására és nyilvántartására jogosult adatkezelő a (4) bekezdésben 
foglalt adatokon kívül az általa a 37. § (1) bekezdés a), illetve b) pontja alapján kezelt kapcsolati kódot is továbbítja 
az összerendelési nyilvántartást vezető szerv részére.
(8) A  továbbított titkosított kapcsolati kód az  egyedi azonosításra alkalmas adatok alapján az  összerendelési 
nyilvántartásba bejegyzésre kerül.
(9) Az  (1)−(5)  bekezdés szerinti eljárás eredménytelensége esetén kapcsolati kóddal el nem látott természetes 
személyek azonosítóinak hozzárendelését hibakezelési eljárás keretében egyedileg kell elvégezni.
(10) Az (1)−(9) bekezdés szerinti eljárást követően az összerendelési nyilvántartás vezetője a természetes személyek 
közvetlen azonosítására rendelkezésre bocsátott azonosító adatokat helyreállíthatatlanul törli.”

29. §  A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 28. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  központi adatkezelő szerv a  külön törvényben vagy a  polgár ügyintézési rendelkezésében meghatározott 
szervek számára, a  személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az  azonosító kódok használatáról 
szóló törvény, illetve a polgár ügyintézési rendelkezése alapján
a) a polgár természetes személyazonosító adatai alapján a polgár útlevele okmányazonosítója titkosított kapcsolati 
kódjának, illetve
b) a polgár útlevelének okmányazonosítója alapján az útlevélben szereplő természetes személyazonosító adatok
továbbítására jogosult.
(8) A  központi adatkezelő szerv az  útlevél kiadásáról szóló döntését követően az  útlevél okmány 
megszemélyesítésével egyidejűleg az  útlevél okmányazonosítója alapján kapcsolati kódot képez, majd 
a  titkosított kapcsolati kódot annak típusmegjelölésével a  külön törvény szerinti összerendelési nyilvántartásnak 
az összerendelési bejegyzés újabb kapcsolati kóddal történő kiegészítése céljából átadja.”

30. § (1) A  közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény (a  továbbiakban: Kknyt.) 23.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„23.  § A  nyilvántartó a  9.  § (2)  bekezdésében megjelölt adatokról a  járműazonosító adatok kivételével szolgáltat 
adatot, ha az érintett személy a személyes adatainak szolgáltatását megtiltotta.”

 (2) A Kknyt. 24. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A nyilvántartó a külön törvényben vagy a polgár ügyintézési rendelkezésében meghatározott szervek számára, 
a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló törvény, illetve 
a polgár ügyintézési rendelkezése alapján
a) a polgár természetes személyazonosító adatai alapján a polgár vezetői engedélye okmányazonosítója titkosított 
kapcsolati kódjának, illetve
b) a  polgár vezetői engedélyének okmányazonosítója alapján a  személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő 
természetes személyazonosító adatok
továbbítására jogosult.
(7) A  nyilvántartó a  vezetői engedély kiadásáról szóló döntését követően a  vezetői engedély okmány 
megszemélyesítésével egyidejűleg a  vezetői engedély okmányazonosítója alapján kapcsolati kódot képez, majd 
a  titkosított kapcsolati kódot annak típusmegjelölésével a  külön törvény szerinti összerendelési nyilvántartásnak 
az összerendelési bejegyzés újabb kapcsolati kóddal történő kiegészítése céljából átadja.”

 (3) A Kknyt. III. fejezete a következő alcímmel és 27/D. §-sal egészül ki:
„Automatizált keresés az engedély-nyilvántartásban
27/D.  § (1) A  nyilvántartó, mint nemzeti kapcsolattartó pont a  vezetői engedély kiállításához, pótlásához, 
megújításához vagy cseréjéhez szükséges ellenőrzés céljából történő adatigénylés teljesítéséhez biztosítja 
az  Európai Unió más tagállamának kijelölt nemzeti kapcsolattartó pontja részére a  8.  § (1)  bekezdés a)  pont 
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aa)−ag)  alpontjaiban és a  8.  § (1)  bekezdés b)  pontjában meghatározott adatokhoz elektronikus úton történő 
automatizált hozzáférést.
(2) A  nyilvántartó a  közlekedési igazgatási hatóság által egyedi ügyben igényelt adatlekérdezés esetén 
– az  adatlekérdezést igénylő közlekedési igazgatási hatóság által meghatározott személy vezetési jogosultságával 
összefüggő és vezetői engedélyére vonatkozó adatok tekintetében – a Vezetői Engedélyek Európai Uniós Hálózata 
(RESPER) szoftveralkalmazásának igénybevételével, közvetlen hozzáférés útján történő automatizált keresést végez 
az Európai Unió más tagállama nemzeti vezetői engedély nyilvántartási adatállományaiban.
(3) A  nyilvántartó az  automatizált keresés eredményéről az  adatigénylő közlekedési igazgatási hatóságot 
haladéktalanul értesíti.”

 (4) A Kknyt. 43. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„43. § (1) E törvény
a) a  Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és 
használatáról szóló, 2007/533/IB tanácsi határozat 36., 38−39. és 45−49. Cikkének,
b) 19. § (1) bekezdés i) pontja, 27/A. §-a, 32. § (5)−(8) bekezdése és a 32/A. §-a
ba) a  különösen a  terrorizmus és a  határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló 
együttműködés megerősítéséről szóló, 2008. június 23-i 2008/615/IB tanácsi határozatnak,
bb) a  különösen a  terrorizmus és a  határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló 
együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB tanácsi határozat végrehajtásáról szóló, 2008. június 23-i, 
2008/616/IB tanácsi határozatnak,
bc) az egyrészről az Európai Unió, másrészről Izland és Norvégia között a különösen a  terrorizmus és a határokon 
átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló  
2008/615/IB tanácsi határozat, valamint a  különösen a  terrorizmus és a  határokon átnyúló bűnözés elleni 
küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB tanácsi határozat 
végrehajtásáról szóló, 2008/616/IB tanácsi határozat és melléklete egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló 
megállapodásnak az  Európai Unió nevében történő aláírásáról és e  megállapodás egyes rendelkezéseinek 
ideiglenes alkalmazásáról szóló, 2009. szeptember 21-i, 2009/1023/IB tanácsi határozatnak, továbbá
c) 27/B−27/C.  §-a, 32.  § (5)−(8)  bekezdése és 32/A.  §-a a  közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési 
jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló, 2011. október 25-i, 
2011/82/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. és 7. Cikkének, valamint I. Mellékletének,
d) 27/D. §-a a vezetői engedélyekről szóló, 2006. december 20-ai 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
7. cikk (5) bekezdésének
való megfelelést szolgálja.
(2) E  törvény a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és 
használatáról szóló, 2007/533/IB tanácsi határozat 36., 38−39. és 45−49. cikkének átültetését szolgálja.
(3) E törvény
a) a  járművek forgalmi engedélyének kiadására hatáskörrel rendelkező tagállami szolgálatoknak a  Schengeni 
Információs Rendszer második generációjához (SIS II) való hozzáféréséről szóló, 1986/2006/EK rendeletnek, továbbá
b) a  Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és 
használatáról szóló, 1987/2006/EK parlamenti és tanácsi rendelet 31−34. cikkének
végrehajtását szolgálja.”

31. § (1) Nem lép hatályba a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
és egyes kapcsolódó törvények, valamint a  miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXIV. törvény 17. § (2) bekezdése.

 (2) Nem lép hatályba az  igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CXVII. törvény 
23. §-a, 25. §-a, 29. §-a és 36. §-a.

 (3) Hatályát veszti a  szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és állam által kötelezően nyújtott 
szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 174. §-a.

3. Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény módosítása

32. §  Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény 2. § 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(ha jogszabály a következő fogalmakat említi, azokat e § szerint kell értelmezni:)
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„4. aláíró: a) a  természetes személy, aki az  aláírás-létrehozó eszközt birtokolja vagy aki a  szolgáltató által 
üzemeltetett aláírás-létrehozó eszközön lévő aláírás-létrehozó adathoz kizárólagosan hozzáfér, és a saját vagy más 
személy nevében aláírásra jogosult,
b) a  jogi személy vagy közhiteles nyilvántartásban szereplő jogi személyiség nélküli szervezet, amely az   
aláírás-létrehozó eszközt birtokolja vagy aki a  szolgáltató által üzemeltetett aláírás-létrehozó eszközön lévő  
aláírás-létrehozó adathoz kizárólagosan hozzáfér, és akinek a  nevében az  őt képviselő természetes személy 
az elektronikus aláírást az elektronikus dokumentumon elhelyezi, valamint
c) aki meghatározza, hogy a  nevében jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő informatikai eszköz 
elektronikus aláírást elektronikusan dokumentumon elhelyezzen.”

4. Az elektronikus kapcsolattartással összefüggő törvénymódosítások

33. §  A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 11/A. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A  Magyar Országos Közjegyzői Kamara és a  területi közjegyzői kamara az  alapszabályában vagy kamarai 
szabályzatában közigazgatási hatósági ügynek nem minősülő eljárásaiban is lehetővé teheti a  közigazgatási 
hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerinti elektronikus kapcsolattartás szabályainak alkalmazását. 
A  Magyar Országos Közjegyzői Kamara és a  területi közjegyzői kamara a  közigazgatási hatósági eljárás általános 
szabályairól szóló törvény alapján szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat vehet igénybe.”

34. §  A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény „A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara” alcíme a  következő 
253/H. §-sal egészül ki:
„253/H. § A kamara az alapszabályában vagy kamarai szabályzatában közigazgatási hatósági ügynek nem minősülő 
eljárásaiban is lehetővé teheti a Ket. szerinti elektronikus kapcsolattartás szabályainak alkalmazását. A kamara a Ket. 
alapján szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat vehet igénybe.”

35. §  A szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény „A Kamara eljárása közigazgatási hatósági ügyekben” alcíme 
a következő 30/A. §-sal egészül ki:
„30/A. § A Kamara az alapszabályában vagy kamarai szabályzatában közigazgatási hatósági ügynek nem minősülő 
eljárásaiban is lehetővé teheti a  közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerinti 
elektronikus kapcsolattartás szabályainak alkalmazását. A  Kamara a  közigazgatási hatósági eljárás általános 
szabályairól szóló törvény alapján szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat vehet igénybe.”

36. §  Az igazságügyi szakértői kamaráról szóló 1995. évi CXIV. törvény 1/A. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  kamara az  alapszabályában vagy kamarai szabályzatában közigazgatási hatósági ügynek nem minősülő 
eljárásaiban is lehetővé teheti a  közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerinti 
elektronikus kapcsolattartás szabályainak alkalmazását. A  kamara a  közigazgatási hatósági eljárás általános 
szabályairól szóló törvény alapján szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat vehet igénybe.”

37. §  A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 42.  §-a 
a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az országos, illetve a területi kamara az alapszabályában vagy kamarai szabályzatában közigazgatási hatósági 
ügynek nem minősülő eljárásaiban is lehetővé teheti a  közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló 
törvény szerinti elektronikus kapcsolattartás szabályainak alkalmazását. Az  országos, illetve a  területi kamara 
a  közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény alapján szabályozott elektronikus ügyintézési 
szolgáltatásokat vehet igénybe.”

38. §  Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény „Elektronikus aláírás használata ügyvédi tevékenység végzése során” 
alcíme a következő 12/C. §-sal egészül ki:
„12/C.  § A  Magyar Ügyvédi Kamara és a  kamara az  alapszabályában vagy kamarai szabályzatában közigazgatási 
hatósági ügynek nem minősülő eljárásaiban is lehetővé teheti a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól 
szóló törvény szerinti elektronikus kapcsolattartás szabályainak alkalmazását. A  Magyar Ügyvédi Kamara és 
a  kamara a  közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény alapján szabályozott elektronikus 
ügyintézési szolgáltatásokat vehet igénybe.”
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39. §  A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény „A gazdasági kamara alapszabálya” alcíme a  következő 
16/A. §-sal egészül ki:
„16/A.  § A  gazdasági kamara az  alapszabályában vagy kamarai szabályzatában közigazgatási hatósági ügynek 
nem minősülő eljárásaiban is lehetővé teheti a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló törvény szerinti elektronikus kapcsolattartás szabályainak alkalmazását. A  gazdasági kamara a  közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény alapján szabályozott elektronikus ügyintézési 
szolgáltatásokat vehet igénybe.”

40. §  A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény II. Fejezete a következő 
2/C. §-sal egészül ki:
„2/C.  § A  kamara az  Alapszabályban vagy kamarai szabályzatában közigazgatási hatósági ügynek nem minősülő 
eljárásaiban is lehetővé teheti a  közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerinti 
elektronikus kapcsolattartás szabályainak alkalmazását. A  kamara a  közigazgatási hatósági eljárás általános 
szabályairól szóló törvény alapján szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat vehet igénybe.”

41. §  A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 
„A kamara szervezete és működése” alcíme a következő 54/A. §-sal egészül ki:
„54/A. § A kamara és a  területi szervezet az alapszabályában vagy kamarai szabályzatában közigazgatási hatósági 
ügynek nem minősülő eljárásaiban is lehetővé teheti a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló törvény szerinti elektronikus kapcsolattartás szabályainak alkalmazását. A  kamara és a  területi 
szervezet a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény alapján szabályozott 
elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat vehet igénybe.”

42. § (1) Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Ekt.) VI/A. Fejezete 
a következő 19/C. §-sal egészül ki:
„19/C.  § A  szakmai kamara az  alapszabályában vagy kamarai szabályzatában közigazgatási hatósági ügynek nem 
minősülő eljárásaiban is lehetővé teheti a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerinti 
elektronikus kapcsolattartás szabályainak alkalmazását. A szakmai kamara a közigazgatási hatósági eljárás általános 
szabályairól szóló törvény alapján szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat vehet igénybe.”

 (2) Hatályát veszíti az Ekt. 23. § (5) bekezdés a) pontjának ad) alpontja.

43. §  A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a  könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a  könyvvizsgálói közfelügyeletről 
szóló 2007. évi LXXV. törvény „A Kamarai hatósági eljárások” alcíme a következő 9/B. §-sal egészül ki:
„9/B.  § A  kamara az  alapszabályában vagy kamarai önkormányzati szabályzatában közigazgatási hatósági ügynek 
nem minősülő eljárásaiban is lehetővé teheti a  közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény 
szerinti elektronikus kapcsolattartás szabályainak alkalmazását. A kamara a közigazgatási hatósági eljárás általános 
szabályairól szóló törvény alapján szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat vehet igénybe.”

44. §  Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 28. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  Állami Számvevőszék és a  közreműködésre kötelezett, valamint az  ellenőrzést támogató szervezet 
között a  kapcsolat elektronikus úton is fenntartható. Az  Állami Számvevőszék a  közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény alapján szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat 
vehet igénybe.”

45. §  A szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi 
II. törvény XII. Fejezete a következő 77/A. alcímmel és 93/A. §-sal egészül ki:
„77/A. Elektronikus kapcsolattartás
93/A. § A szabálysértési hatóságok – ideértve a helyszíni bírság kiszabására jogosult szerveket és személyeket is –, 
az  ügyész, a  bíróság, valamint a  büntetés-végrehajtási szervezet a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló törvény szerinti elektronikus úton is tarthatják egymással, valamint az  eljárás alá vont 
személlyel a  kapcsolatot. E  szervek a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
törvény alapján szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat vehetnek igénybe.”
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46. §  A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény „Az agrárkamara 
alapszabálya” alcíme a következő 18/A. §-sal egészül ki:
„18/A.  § Az  agrárkamara az  alapszabályában vagy kamarai szabályzatában közigazgatási hatósági ügynek nem 
minősülő eljárásaiban is lehetővé teheti a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló törvény szerinti elektronikus kapcsolattartás szabályainak alkalmazását. Az  agrárkamara a  közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény alapján szabályozott elektronikus ügyintézési 
szolgáltatásokat vehet igénybe.”

47. §  A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az  állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi 
CXXVII. törvény 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  Kamara az  alapszabályában vagy kamarai szabályzatában közigazgatási hatósági ügynek nem minősülő 
eljárásaiban is lehetővé teheti a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény 
szerinti elektronikus kapcsolattartás szabályainak alkalmazását. A  Kamara a  közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény alapján szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat 
vehet igénybe.”

5. Záró rendelkezések

48. §  Ez a törvény 2013. július 1-jén lép hatályba.

49. §  A 44. § az Alaptörvény 43. cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

 Áder jános s. k., kövér lászló s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

2013. évi LXXXII. törvény
a Kormány és a vidékfejlesztési miniszter munkáját támogató kormányzati testületekkel kapcsolatos  
egyes törvények módosításáról*

1. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

1. §  A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 48/C.  § 
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A regionális környezetvédelmi program végrehajtásáról a regionális fejlesztési tanács gondoskodik.”

2. §  A Kvt. 48/D. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  megyei közgyűlés gondoskodik a  megyei környezetvédelmi programban foglalt feladatok végrehajtásáról, 
a végrehajtás feltételeinek biztosításáról, figyelemmel kíséri az azokban foglalt feladatok megoldását.”

3. §  A Kvt. 48/F. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az elfogadott területi környezetvédelmi programot meg kell küldeni a program tervezetét véleményezőknek.”

4. §  Hatályát veszti a Kvt.
a) 40. § (6) bekezdése,
b) 48/E. § (4) bekezdése.

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. június 3-i ülésnapján fogadta el.
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2. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

5. § (1) A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.  § A  területi jelentőségű vízgazdálkodási, vízvédelmi feladatok, koncepciók egyeztetésére, véleményezésére 
területi és részvízgyűjtő hatáskörű, az  országos jelentőségű vízgazdálkodási feladatok, koncepciók egyeztetésére, 
véleményezésére országos vízgazdálkodási tanácsot (a továbbiakban együtt: vízgazdálkodási tanácsok) kell létrehozni.”

 (2) Hatályát veszti a Vgtv. 45. § (8) bekezdés b) pontja.

3. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló  
1996. évi LV. törvény módosítása

6. §  A vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 
38/A. § (1) bekezdés az „a (6) bekezdésben” szövegrésze helyébe az „az (5) bekezdésben” szöveg lép.

7. §  A Vtv. 59. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[vadász az a személy lehet, aki rendelkezik:]
„b) vadászlőfegyverrel vadászó vadász esetén, vadászlőfegyver-tartási engedéllyel;”

8. §  A Vtv. 64. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[a vadász]
„d) vadászlőfegyverrel történő vadászat esetén a  vadászlőfegyver-tartási engedélyt, vagy ragadozó madárral 
történő vadászat esetén a ragadozó madárral való vadászatra jogosító engedélyt”
[a vadászat alkalmával köteles állandóan magánál tartani, és azt a  jogosult, a  hivatásos vadász, a  vadászati hatóság, 
a rendőri szerv, valamint a természetvédelmi hatóság felhívására bemutatni.]

9. §  A Vtv. 66. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Vadászvizsgát (a továbbiakban: vizsga) kizárólag a kamara által megbízott, három főből álló bizottság előtt lehet 
tenni.”

10. §  A Vtv. 92. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[a miniszter a  vadászati igazgatással összefüggő egyes szervezési feladatait a  vadászati hatóság útján látja el. 
a vadászati hatóság:]
„b) a kamara bevonásával gondoskodik a vadászvizsga megszervezéséről;”

11. §  A Vtv. 100. § (1) bekezdés c) pont 9. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[felhatalmazást kap a miniszter, hogy
rendeletben szabályozza]
„9. a vadászvizsgát megelőző tanfolyam szabályait, szervezésének feltételeit, a vadászvizsga tartalmát és szabályait, 
valamint a vizsgaszabályzatot,”

12. §  Hatályát veszti Vtv. törvény
a) 93. §-a,
b) 100. § (1) bekezdés c) pont 28. alpontja.

4. A halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény módosítása

13. § (1) A  halászatról és a  horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Hhtv.) 34.  § (2)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(2) Halászati őr a halászattal és a horgászattal kapcsolatos ismeretekről, a halászat és horgászat, a halászati őrzés, 
a  mezőgazdasági őrszolgálat, valamint a  vagyonőrökkel kapcsolatos jogszabályok ismeretéről a  működésének 
helye szerint illetékes halászati hatóság vizsgabizottsága előtt köteles vizsgát tenni. Halászati őr az egyes rendészeti 
feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az  iskolakerülés elleni fellépést 
biztosító módosításáról szóló törvényben meghatározott vizsgát a  rendészeti feladatokat ellátó személyek, 
a  segédfelügyelők, valamint a  személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló rendeletben kijelölt 



54736 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 96. szám 

szerv előtt köteles letenni. Halászati őr a működési helye szerinti halászati hatóságnál a miniszter által rendeletben 
meghatározott szövegű esküt tesz.”

 (2) A Hhtv. 34. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4a) A  halászati őr a  (4)  bekezdésben meghatározott esetben az  egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek 
tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az  iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 
törvényben meghatározottak szerint alkalmazhat intézkedéseket és kényszerítő eszközöket.”

14. §  A Hhtv. 56. § (1) bekezdés o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy:)
„o) a halászati őr szolgálati igazolványára és szolgálati jelvényére, valamint a halászati őrök hatósági nyilvántartására, 
vizsgakövetelményeire, továbbképzésére és működésére vonatkozó részletes szabályokat”
(rendeletben határozza meg.)

15. §  Hatályát veszti a Hhtv. 47. §-a és az azt megelőző alcímmegjelölés.

5. A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosítása

16. §  A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény (a továbbiakban: Gtv.) 5. §-a helyébe a következő 
rendelkezés, ezzel egyidejűleg az azt megelőző alcímmegjelölés helyébe a következő alcímmegjelölés lép:
„A Géntechnológiai Bizottság
5.  § (1) A  géntechnológiai hatóság az  engedély iránti kérelmet a  Géntechnológiai Bizottság véleményére 
figyelemmel bírálja el. A  géntechnológiai hatóság az  engedély iránti kérelmet a  Géntechnológiai Bizottság 
véleménye ellenére is elutasíthatja vagy az engedélyt megadhatja.
(2) A Géntechnológiai Bizottságba
a) a  Magyar Tudományos Akadémia a  genetika, a  környezettudományok, az  orvostudományok, 
az agrártudományok, a jogtudományok és az állatorvostudományok területéről egy-egy, összesen hat,
b) az agrárpolitikáért felelős miniszter a mezőgazdaság és az ipar területéről egy-egy,
c) a természetvédelemért felelős miniszter a környezetvédelem és a természetvédelem területéről egy-egy,
d) az egészségügyért felelős miniszter az egészségügy területéről egy,
e) az oktatásért felelős miniszter az oktatás területéről egy,
f ) a kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős miniszter egy,
g) a környezetvédelmi céllal bejegyzett civil szervezetek közösen négy,
h) az egészségvédelmi és a fogyasztóvédelmi céllal bejegyzett civil szervezetek közösen egy-egy
képviselőt küldenek.
(3) A  Géntechnológiai Bizottság tagjainak megbízatása négy évre szól, ezt követően a  küldő intézmény, 
minisztérium, illetve szervezet új tagot jelöl, illetve választ. A  tagok megbízatása egy alkalommal, négyéves 
időtartamra meghosszabbítható. A küldő intézmény, minisztérium, illetve szervezet új tag jelölése, illetve választása 
útján, részletes szakmai indoklás mellett kezdeményezheti az  általa jelölt, illetve választott tag visszahívását 
a Géntechnológiai Bizottságból.
(4) Nem lehetnek a  Géntechnológiai Bizottság tagjai a  minisztériumokkal közszolgálati jogviszonyban lévő 
személyek. A  Géntechnológiai Bizottság tagjai géntechnológiai tevékenységben anyagilag sem közvetlenül, 
sem közvetve nem lehetnek érdekeltek. A  tagok a  Géntechnológiai Bizottság munkájában való részvétel előtt 
összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesznek, amely a géntechnológiai hatóság honlapján közzétételre kerül.
(5) A  Géntechnológiai Bizottság ülésein a  Bizottság meghívására tanácskozási joggal részt vehet a  hasznosító is. 
A Bizottság működési feltételeiről a kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős miniszterrel, valamint 
az  egészségügyért felelős miniszterrel együttesen – a  szakterületükön véleményezett ügyekkel arányosan – 
az agrárpolitikáért felelős miniszter gondoskodik, aki felkéri a tagokat a Bizottság működésében való részvételre.
(6) A Géntechnológiai Bizottság a tagjai közül titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel elnököt választ. Az elnök 
megbízatása két évre szól. A Bizottság munkáját a tagok közül választott titkár segíti. Az elnöki és a titkári tisztségek 
betöltésének időtartama nem haladhatja meg a négy évet.
(7) A Géntechnológiai Bizottság szervezetére és működésére vonatkozó egyéb szabályokat e törvény felhatalmazása 
alapján kiadott jogszabály állapítja meg.”
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17. §  A Gtv. 34. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Felhatalmazást kap az  agrárpolitikáért felelős miniszter, hogy a  kutatás-fejlesztésért és technológiai 
innovációért felelős miniszterrel, az  oktatásért felelős miniszterrel, valamint az  egészségügyért felelős miniszterrel 
egyetértésben rendeletben állapítsa meg a  Géntechnológiai Bizottság szervezeti felépítésének és működésének 
részletes szabályait.”

18. §  A Gtv.
a) 4.  § (1)  bekezdésében a „Kormány által határozatban létrehozott testület (a továbbiakban: géntechnológiai 

testület)” szövegrész helyébe a  „Géntechnológiai Eljárásokat Véleményező Bizottság (a továbbiakban: 
Géntechnológiai Bizottság)”,

b) 4. § (2) bekezdésében a „géntechnológiai testülettel” szövegrész helyébe a „Géntechnológiai Bizottsággal”,
c) 8.  § (1)  bekezdés c)  pontjában, 9.  § (4)  bekezdésében, 11.  § (3)  bekezdésében, 25.  § (3)  bekezdésében 

a „géntechnológiai testületnek” szövegrész helyébe a „Géntechnológiai Bizottságnak”,
d) 8. § (2)–(4) és (6) bekezdésében, 9. § (4) bekezdésében, 11. § (3) és (4) bekezdésében, 19. § (2) bekezdésében, 

21.  § (1) és (2)  bekezdésében, 23.  § (1)  bekezdésében, 25.  § (2) és (4)  bekezdésében a „géntechnológiai 
testület” szövegrész helyébe a „Géntechnológiai Bizottság”,

e) 19. § (4) bekezdésében a „géntechnológiai testülettől” szövegrész helyébe a „Géntechnológiai Bizottságtól”,
f ) 21/D. § (3) bekezdésében a „géntechnológiai testületre” szövegrész helyébe a „Géntechnológiai Bizottságra”,
g) 25. § (1) bekezdésében a „géntechnológiai testületet” szövegrész helyébe a „Géntechnológiai Bizottságot”
szöveg lép.

6. A pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló  
2008. évi LXXIII. törvény módosítása

19. § (1) A  pálinkáról, a  törkölypálinkáról és a  Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: 
Pálinka tv.) 3. §-a a következő 5. ponttal egészül ki:
(a 2. § rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával az alábbi megnevezések abban az esetben használhatók, ha a pálinka 
az adott megnevezéshez tartozó különleges eljárással készült:)
„5. Ágyas törkölypálinka: az  a  törkölypálinka, amelyet Magyarországon termett szőlővel vagy aszalt szőlővel 
együtt érleltek legalább 3 hónapig. 100 liter ágyas törkölypálinkához legalább 10 kg érett vagy legalább 5 kg 
aszalt szőlőt kell felhasználni. A  szőlő fajtáját csak abban az  esetben kell feltüntetni a  címkén, ha mind a  pálinka 
alapjául szolgáló törköly, mind a gyümölcságy ugyanolyan fajtájú szőlő felhasználásával készült. A palack címkéjén 
a  nettó pálinkamennyiséget kell feltüntetni. Az  érlelés időtartamát az  érlelés helyszínén, ellenőrizhető módon 
dokumentálni kell.”

 (2) A Pálinka tv. melléklete a következő 6. és 7. ponttal egészül ki:
(pálinka és törkölypálinka készítésnél felhasználható segédanyagok)
„6. habzásgátló;
7. tápsó.”

7. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítása

20. § (1) Az  erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 
43. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  miniszter minden évben közleményben határozza meg az  Erdők Hetét, amelynek rendezvényei azt a  célt 
szolgálják, hogy az  ország lakossága tájékoztatást kapjon az  erdők állapotáról, az  erdőgazdálkodási tevékenység 
helyzetéről, a Nemzeti Erdőprogram végrehajtásáról.
(5) A miniszter évenként tájékoztatót tesz közzé az ország erdőállományának helyzetéről, állapotáról.”

 (2) Hatályát veszti az Evt.
a) 21. §-a és az azt megelőző alcímmegjelölés,
b) 112. § (2) bekezdés 4. pontja.
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8. Záró rendelkezések

21. §  Ez a törvény a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

 Áder jános s. k., kövér lászló s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 196/2013. (VI. 13.) Korm. rendelete
a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló  
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet és a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének,  
valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
az 1–35. §-ok tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 
35/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 36. § tekintetében a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 37. § a)–b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország Alaptörvényének 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §  A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) 1. §-a következő (3)–(4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E  rendelet rendelkezéseit a  szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások rendjére a  külön 
kormányrendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(4) E  rendelet rendelkezéseit a  bírósági iratkezelésre a  bírósági ügyviteli és iratkezelési szabályokról szóló 
szabályokban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”

2. §  Az R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § E rendelet alkalmazásában
1. Ányk űrlap benyújtás támogatás szolgáltatás: a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam 
által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló kormányrendelet szerinti szolgáltatás;
2. átadás: irat, ügyirat vagy irategyüttes kezelési jogosultságának dokumentált átruházása;
3. átmeneti irattár: a közfeladatot ellátó szerv által az iktatóhelyhez kapcsolódóan kialakított olyan irattár, amelyben 
az irattári anyag meghatározott időtartamú átmeneti, selejtezés vagy központi irattárba adás előtti őrzése történik;
4. biztonságos kézbesítési szolgáltatás: a  szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az  állam által 
kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló kormányrendelet szerinti szabályozott biztonságos kézbesítési 
szolgáltatás;
5. csatolás: iratok, ügyiratok átmeneti jellegű összekapcsolása;
6. elektronikus archiválás: elektronikus iktatókönyvek és adatállományaik, valamint elektronikus dokumentumok 
hosszú távú biztonságos és olvashatóságát biztosító megőrzése elektronikus adathordozón;
7. elektronikus érkeztető nyilvántartás: elektronikus iratkezelés esetén az  iratkezelési szoftver azon szolgáltatás-
együttese, amely az érkeztetési információk rögzítését, megőrzését és visszakereshetőségét biztosítja;
8. elektronikus iktatókönyv: elektronikus iratkezelés esetén az iratkezelési szoftver azon szolgáltatás-együttese, amely 
az iktatási információk rögzítését, végleges megőrzését és visszakereshetőségét biztosítja;
9. elektronikus irattár: a  közfeladatot ellátó szerv által használt iratkezelési szoftver – ideértve az  erre vonatkozó 
elektronikus dokumentumtárolási szolgáltatás útján történő biztosítást is – azon része, vagy olyan adatbázis, 
amelyben az elektronikusan tárolt irattári anyag meghatározott időtartamú elektronikus őrzése történik;
10. elektronikus tájékoztatás: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szerint 
előírt elektronikus közzétételi kötelezettség;
11. elektronikus ügyintézés: a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény 
szerinti elektronikus ügyintézés;
12. elektronikus ügyintézési felügyelet: a  szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az  állam által 
kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló kormányrendelet szerinti hatóság;
13. elektronikus űrlapok: a  szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az  állam által kötelezően 
nyújtandó szolgáltatásokról szóló kormányrendelet szerinti elektronikus adatbeviteli felület;
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14. elektronikus visszaigazolás: olyan – kiadmánynak nem minősülő – elektronikus dokumentum, amely 
az  elektronikus úton érkezett irat átvételéről és az  érkeztetés azonosítójáról, valamint a  külön jogszabályban 
meghatározott egyéb adatokról is értesíti annak küldőjét;
15. előadói ív: az  üggyel, a  szignálással, a  kiadmányozással, az  ügyintézéssel és az  iratkezeléssel kapcsolatos 
információkat hordozó, az ügyirat elválaszthatatlan részét képező, illetve azzal közös adatbázisban kezelt iratkezelési 
segédeszköz;
16. expediálás: az  irat kézbesítésének előkészítése, ügyintézői vagy vezetői utasítás alapján a  küldemény 
címzettjének (címzettjeinek), adathordozójának, fajtájának, a  kézbesítés és küldés módjának és időpontjának 
meghatározása, a küldemény küldési mód szerinti összeállítása;
17. érkeztetés: a beérkezett küldemény érkeztetési azonosítóval, valamint beérkezési dátummal történő ellátása és 
nyilvántartásba vétele;
18. iktatás: az  irat iktatószámmal történő nyilvántartásba vétele az  irat beérkezésével vagy az  érkeztetéssel egy 
időben vagy az érkeztetést, keletkezést követően;
19. iktatószám: olyan egyedi azonosító, amellyel a közfeladatot ellátó szerv látja el az iktatandó iratot;
20. iratkezelési szoftver: az iratkezelési alapfolyamatot támogató olyan informatikai alkalmazás, amely alapfunkcióját 
tekintve az  e  rendeletben foglalt iratkezelési műveleteket vagy azok egy részének végrehajtását támogatja, 
függetlenül attól, hogy ezek mellett egyéb funkciókat is ellát;
21. iratkölcsönzés: a  papír alapú ügyirat visszahozatali kötelezettség melletti kiadása az  átmeneti vagy a  központi 
irattárból, elektronikus irattár alkalmazása esetén az elektronikusan tárolt irathoz történő hozzáférés biztosítása;
22. irattárba helyezés: az  irattári tételszámmal ellátott ügyirat átmeneti vagy központi irattárban történő 
dokumentált elhelyezése – elektronikus irattár esetén archiválása –, illetve kezelési jogának átadása az  irattárnak 
az ügyintézés befejezését követő időre;
23. irattári tétel: az  iratképző szerv vagy személy ügykörének és szervezetének megfelelően kialakított legkisebb – 
egyéni irattári őrzési idővel rendelkező – irattári egység, amelybe több egyedi ügy iratai tartozhatnak;
24. irattári tételszám: az  iratnak az  irattári tervben meghatározott, címmel ellátott tárgyi csoportba és iratfajtába 
sorolását, selejtezhetőség szerinti csoportosítását meghatározó, az  irattári tervben elfoglalt helyüknek megfelelő 
azonosító;
25. kezdőirat: az ügyben keletkezett első irat, az ügy indító irata;
26. kezelési feljegyzések: az  ügyirat vagy az  egyes irat kezelésével kapcsolatos, ügykezelőnek szóló vezetői vagy 
ügyintézői utasítások;
27. kézbesítés: a  küldeménynek kézbesítő szervezet, személy, adatátviteli eszköz útján történő eljuttatása 
a címzetthez;
28. kézbesítési szolgáltatás: a  szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az  állam által kötelezően 
nyújtandó szolgáltatásokról szóló kormányrendelet szerinti kézbesítési szolgáltatás;
29. központi irattár: a  közfeladatot ellátó szerv irattári anyagának selejtezés vagy levéltárba adás előtti, valamint 
a  maradandó értékű nem selejtezhető és levéltárba nem adott iratok, továbbá a  nem selejtezhető és levéltárba 
átadásra nem kerülő iratok őrzésére szolgáló irattár, ideértve az  erre vonatkozó elektronikus dokumentumtárolási 
szolgáltatás útján történő biztosítást is;
30. küldemény: papír alapú irat vagy tárgy, továbbá elektronikus irat – kivéve a  reklámanyag, sajtótermék, 
elektronikus szemét –, amelyet kézbesítés céljából burkolatán, a  hozzá tartozó listán vagy egyéb, egyértelműen 
az irathoz vagy tárgyhoz rendelt felismerhető módon címzéssel láttak el;
31. küldemény bontása: az érkezett küldemény felnyitása, olvashatóvá tétele;
32. küldő: a  küldemény tartalmából, vagy a  küldeményhez kapcsolódó azonosító adatokból a  küldemény 
benyújtójaként azonosítható személy vagy szervezet;
33. levéltárba adás: a  lejárt irattári őrzési idejű, maradandó értékű iratok teljes és lezárt évfolyamainak átadása 
az illetékes közlevéltárnak;
34. másodlat: az eredeti irat egyik hiteles példánya, amelyet az első példánnyal azonos módon hitelesítettek;
35. másolat: az  eredeti iratról szöveg-azonos és alakhű formában, utólag készült egyszerű (nem hitelesített) vagy 
hiteles (hitelesítési záradékkal ellátott) irat;
36. megsemmisítés: a  kiselejtezett irat végleges megsemmisítése, a  benne foglalt információ helyreállításának 
lehetőségét kizáró módon történő hozzáférhetetlenné tétele, törlése, amely következtében az  irat tartalma nem 
rekonstruálható;
37. mellékelt irat: az iratnak nem szerves része, tartozéka, attól – mint kísérő irattól – elválasztható;
38. melléklet: valamely irat szerves tartozéka, annak kiegészítő része, amely elválaszthatatlan attól;
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39. naplózás: az  iratkezelési szoftverben és az  általa kezelt adatállományokban bekövetkezett események 
meghatározott körének regisztrálása;
40. papír alapú érkeztető könyv: hitelesített iratkezelési segédeszköz, amelyben a  küldemények közfeladatot ellátó 
szervhez történő beérkezésének a nyilvántartásba vétele megtörténik;
41. papír alapú iktatókönyv: olyan nem selejtezhető, hitelesített iratkezelési segédeszköz, amelyben az iratok iktatása 
történik;
42. savmentes doboz: lignint, savas adalékanyagot és színezéket nem tartalmazó, papírból készített tárolóeszköz;
43. selejtezés: a  lejárt megőrzési határidejű iratok vagy e  rendelet alapján selejtezési eljárás alá vonható iratok 
kiemelése az irattári anyagból és megsemmisítésre történő előkészítése;
44. szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás: a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló törvény szerinti szolgáltatás;
45. szerelés: ügyiratok végleges jellegű összekapcsolása, amelynek következtében az  összekapcsolt ügyiratok 
a továbbiakban kizárólag együtt kezelhetőek;
46. szignálás: az  ügyben eljárni illetékes szervezeti egység és/vagy ügyintéző személy kijelölése, az  elintézési 
határidő és a feladat meghatározása;
47. továbbítás: az ügyintézés során az irat eljuttatása az egyik ügyintézési ponttól a másikhoz, amely elektronikusan 
tárolt irat esetén megvalósulhat az irathoz való hozzáférés lehetőségének biztosításával is;
48. ügyfél ügyintézési rendelkezésének nyilvántartása: a  szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és 
az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló kormányrendelet szerinti nyilvántartás;
49. ügyintézési rendelkezés: a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény 
szerinti ügyintézési rendelkezés;
50. ügyintéző: az ügy intézésére kijelölt személy, az ügy előadója, aki az ügyet döntésre előkészíti;
51. ügyirat: egy ügyben keletkezett valamennyi irat;
52. ügykezelő: iratkezelési feladatokat végző személy;
53. ügykör: a szerv vagy személy feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek meghatározott csoportja.”

3. §  Az R. 3. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Az  Ltv. 9.  § (4)  bekezdésében meghatározott iratkezelési szabályzatot évente felül kell vizsgálni és szükség 
esetén módosítani kell.”

4. §  Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § A közfeladatot ellátó szervek iratkezelését úgy kell megszervezni, hogy:
a) a  szervhez érkezett, ott keletkező, illetve onnan továbbított irat azonosítható, fellelési helye, útja követhető, 
ellenőrizhető és visszakereshető legyen;
b) az irat tartalma csak az arra jogosult számára legyen megismerhető;
c) az irat kezeléséért fennálló személyi felelősség egyértelműen megállapítható legyen;
d) az  irat szakszerű kezeléséhez, nyilvántartásához, kézbesítéséhez, védelméhez szükséges személyi, tárgyi, 
technikai feltételek biztosítottak legyenek;
e) a beérkezett és továbbított iratok megváltoztathatatlansága biztosított legyen;
f ) a  rendszeres selejtezés elvégzésével az  irattári iratanyag felesleges felhalmozódása megelőzhető, a  maradandó 
értékű iratok megőrzése biztosított legyen;
g) az ügyintézéshez, a döntések előkészítéséhez, a szervezet rendeltetésszerű működéséhez megfelelő támogatást 
biztosítson.”

5. § (1) Az R. 7. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(az iratkezelés felügyeletével megbízott vezető gondoskodik:)
„a) az  iratkezelési szabályzat elkészítéséről, végrehajtásának rendszeres ellenőrzéséről, évente történő 
felülvizsgálatáról, intézkedik a  szabálytalanságok megszüntetéséről, szükség esetén kezdeményezi a  szabályzat 
módosítását;”

 (2) Az R. 7. § f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és ezzel egyidejűleg kiegészül a következő g) ponttal:
(az iratkezelés felügyeletével megbízott vezető gondoskodik:)
„f ) az elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén annak szervezeten belüli működtetéséről;
g) az egyéb jogszabályokban meghatározott iratkezelést érintő feladatokról.”
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6. §  Az R. 10. § (1) bekezdése első tagmondata helyébe a következő szövegrész lép:
„Az ügyiratokat és a  nyilvántartott egyéb iratokat – a  szerv ügyköreit az  azonos tárgyú egyedi ügyekig lemenő 
részletességgel felsoroló jegyzék segítségével – tárgyi alapon kell tételekbe sorolni.”

7. §  Az R. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15.  § Az  iratkezelési folyamat szereplőit (szervezeti egység, szignáló, kiadmányozó, ügyintéző, ügykezelő) 
megszűnés, átszervezés és személyi változás esetén a  kezelésükben lévő iratokkal a  nyilvántartások alapján 
tételesen el kell számoltatni, arról átadás-átvételi jegyzőkönyvet kell felvenni és gondoskodni kell az iratok további 
kezeléséről.”

8. § (1) Az R. 15/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  közfeladatot ellátó szerv szervezeti egységének megszűnése esetén a  kezelésébe tartozó valamennyi 
küldeményt és a  kezelésében lévő ügyek iratait átadás-átvételi jegyzőkönyv kíséretében át kell adni a  megszűnő 
szervezeti egység feladatkörét átvevő szervezeti egység(ek)nek (a továbbiakban: átvevő szervezeti egység).”

 (2) Az R. 15/A. § (4)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Ha a  megszűnő szervezeti egység feladatköre több szervezeti egység között oszlik meg, az  átmeneti 
irattári anyagot – a  közfeladatot ellátó szerv iratkezelési szabályzatában meghatározottak szerint – a  feladathoz 
kapcsolódóan lehet megosztani vagy a  központi irattárban elhelyezni. A  központi irattárba helyezett egyes 
ügyiratokra vonatkozó igényt betekintéssel, másolat készítésével vagy kölcsönzéssel kell teljesíteni.
(5) A  megszűnő szervezeti egység papír alapú vagy elektronikus lezárt iktatókönyvét a  központi irattárban kell 
elhelyezni és a továbbiakban kezelni, azzal, hogy az átvevő szervezeti egység számára a hozzáférést biztosítani kell.”

9. §  Az R. „Az iratkezelés megszervezése” alcíme a következő 16/A–16/B. §-sal egészül ki:
„16/A. § (1) A közfeladatot ellátó szerv az  iratkezelési feladatokat saját maga láthatja el, vagy annak támogatására 
a  szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatást biztosító szolgáltató (a  továbbiakban: SZEÜSZ szolgáltató) 
által biztosított elektronikus iratok kezelése szolgáltatást vehet igénybe, amely esetben a  SZEÜSZ szolgáltató 
a közfeladatot ellátó szerv adatfeldolgozójaként jár el.
(2) Ha a közfeladatot ellátó szerv az elektronikus iratok kezelését az elektronikus dokumentumtárolási szolgáltatás 
igénybevételével biztosítja, úgy az iratkezelési szoftverfunkciók közös informatikai rendszerben elkülönítés nélkül is 
kialakíthatóak, az irattározás – ha az ahhoz szükséges információk már rendelkezésre állnak – automatizálható.
(3) Ha a  közfeladatot ellátó szerv egyes iratkezelési feladatokat szakrendszeri ügyintézést támogató informatikai 
rendszer alkalmazásával lát el, az ezzel összefüggő eljárást az iratkezelési szabályzatban köteles előírni.
16/B.  § (1) Ha a  közfeladatot ellátó szerv csak papír alapú iratokat kezel, és iratkezelési szoftvert használ, köteles 
biztosítani az  iratkezelési szoftverben tárolt valamennyi információnak az  elektronikus ügyintézés részletes 
szabályairól szóló jogszabály szerinti elektronikus dokumentumformátumban történő automatikus előállítását.
(2) Az  iratkezelési szoftvernek képesnek kell lennie a  tárolt információkat a külön jogszabályban meghatározottak 
szerint előállítani, továbbá biztosítania kell az  elektronikus formában létrejött információk további 
feldolgozhatóságát, az iratkezelő szoftverek közötti átadását.
(3) Ha a  közfeladatot ellátó szerv elektronikus iratokat is kezel köteles biztosítani az  elektronikusan vezetett 
nyilvántartásból külön jogszabályban meghatározottak szerint
a) az átvételhez (érkeztetéshez) kapcsolódó információk,
b) az iktatáshoz kapcsolódó információk,
c) a tárolt elektronikus iratok és kísérő információk (előadói ív)
egyedi, illetve kötegelt lekérdezhetőségét.”

10. §  Az R. 19. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és kiegészül a következő h) ponttal:
(a küldemény átvételére jogosult:)
„g) a  SZEÜSZ-ként biztosított elektronikus iratok kezelése szolgáltatással a  szolgáltatást végző, a  központi 
érkeztetési ügynök szolgáltatással vagy az alkalmazott iratkezelési szoftverrel a központi érkeztetési ügynököt vagy 
az iratkezelési szoftvert használó;
h) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: 
Ket.) 169/A. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott szervezet.”
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11. §  Az R. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„21.  § (1) Az  átvevő a  papír alapú iratok esetében a  kézbesítőokmányon aláírásával és az  átvétel dátumának, 
valamint nevének olvasható feltüntetésével az  átvételt elismeri. Az  „azonnal” és „sürgős” jelzésű küldemények 
átvételi idejét óra, perc pontossággal kell megjelölni, amit a  kézbesítőokmányon kívül az  átvett küldeményen is 
rögzíteni kell.
(2) Elektronikus úton, nem biztonságos kézbesítési szolgáltatás igénybevételével érkezett küldemények esetében 
az  átvevő a  feladónak – ha azt kéri és elektronikus válaszcímét megadja – haladéktalanul elküldi a  küldemény 
átvételét igazoló és az érkeztetés egyedi azonosítóját is tartalmazó elektronikus visszaigazolást.
(3) A biztonságos kézbesítési szolgáltatás, illetve az ÁNYK űrlap benyújtás támogatás szolgáltatás igénybevételével 
érkezett küldemények és az  elektronikus űrlapok esetében az  átvétel visszaigazolása az  elektronikus ügyintézés 
részletes szabályairól szóló kormányrendeletben, valamint a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról 
és az  állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló kormányrendeletben (a  továbbiakban: SZEÜSZR) 
meghatározottak szerint történik.
(4) A  Ket. szerinti ügyintézési rendelkezés által érintett eljárásokban az  elektronikus úton érkezett irat átvételét 
(érkeztetését) és hitelességének ellenőrzését követően a  közfeladatot ellátó szerv – ha a  küldő az  azonosításához 
szükséges adatait megadta – az ügyintézési rendelkezések nyilvántartásában ellenőrzi, hogy a küldő az elektronikus 
kapcsolattartást, illetve annak alkalmazott módját választotta. Ha a  küldő nem az  elektronikus kapcsolattartást, 
illetve annak alkalmazott módját választotta, a közfeladatot ellátó szerv az iratot nem tekinti benyújtottnak, és erről 
a küldőt az (5) bekezdés szerint értesíti.
(5) A küldőt a közfeladatot ellátó szerv az irat befogadásának elutasításáról:
a) ha a küldő az azonosításához szükséges adatait megadta, az ügyintézési rendelkezésében megadott elektronikus 
elérhetőségén, az ott előírt módon,
b) ennek hiányában, ha a küldő közölte a válaszadási elektronikus postafiók címét, úgy elektronikus levélben,
c) egyéb esetben papír alapon
értesíti.
(6) Ha a  küldő az  elektronikus ügyintézési rendelkezésében igényli az  időszaki értesítést, úgy a  nevében történt, 
a (4) bekezdés és a 25. § szerint elutasított benyújtás tényét az értesítésben szerepeltetni kell.
(7) Amennyiben iratkezelésre nem jogosult személy vagy szervezeti egység veszi át a  küldeményt, úgy azt  
– a Ket. 169/A. § (3) bekezdése alapján meghatározott szervezet kivételével – köteles haladéktalanul, de legkésőbb 
az  érkezést követő első munkanap kezdetén az  illetékes iratkezelési egységnek az  iratkezelési szabályzat szerinti 
kezelése céljából átadni.”

12. §  Az R. 23. §-a az alábbi mondattal egészül ki:
„Sérült elektronikus küldemény esetében a 31. § rendelkezései szerint kell eljárni.”

13. § (1) Az R. 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  elektronikus úton, a  nem biztonságos kézbesítési szolgáltatás, illetve az  ÁNYK űrlap benyújtás támogatás 
szolgáltatás igénybevételével megküldött küldemény átvételét meg kell tagadni, ha az biztonsági kockázatot jelent 
a fogadó szerv informatikai rendszerére.”

 (2) Az R. 25. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A fogadó szerv a feldolgozás elmaradásának tényéről és annak okáról a 21. § (5) bekezdésében meghatározott 
formában értesíti a küldőt.”

 (3) Az R. 25. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  átvett, de az  átvételt követő ellenőrzés alapján biztonsági kockázatot jelentő elektronikus küldemények 
esetében a  fogadó szerv a  további feldolgozást megszakítja, és a  küldőt a  biztonsági kockázat miatti feldolgozás 
elutasításról a 21. § (5) bekezdésében meghatározott formában értesíti.”

14. §  Az R. 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„26.  § (1) Téves címzés, sikertelen vagy helytelen kézbesítés esetén a  küldeményt azonnal továbbítani kell 
a címzetthez, vagy ha ez nem lehetséges:
a) papír alapú küldemény esetén vissza kell küldeni a feladónak,
b) elektronikus küldemény esetén a 25. § (3) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.
(2) Ha a feladó nem állapítható meg, a küldeményt a 25. § (1) bekezdésben jelzett kivétellel, irattárazni és az irattári 
tervben meghatározott idő után selejtezni kell.”
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15. §  Az R. 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„27. § (1) A közfeladatot ellátó szervhez érkezett küldeményt
a) a címzett, vagy
b) a központi iratkezelést felügyelő vezető által írásban felhatalmazott személy, vagy
c) a  szervezeti és működési szabályzatban vagy iratkezelési szabályzatban meghatározottak szerint a  szervezeti 
egység foglalkoztatottja, vagy az arra feljogosított személy, vagy
d) automatikusan a SZEÜSZ szolgáltató által biztosított elektronikus iratok kezelése szolgáltatás vagy az alkalmazott 
iratkezelési szoftver
bonthatja fel.
(2) A  közfeladatot ellátó szerv az  érkeztetést és felbontást saját maga láthatja el, vagy ahhoz a  SZEÜSZR-ben 
meghatározott SZEÜSZ szolgáltató szolgáltatását veheti igénybe.
(3) Ha a közfeladatot ellátó szerv a papír alapú küldemények fogadására olyan szolgáltatót vesz igénybe, amely:
a) a SZEÜSZR alapján a papír alapú irat hiteles elektronikus irattá alakítását úgy nyújtja, hogy elvégzi az elektronikus 
másolatnak a közfeladatot ellátó szerv részére történő továbbítását, és
b) a  közfeladatot ellátó szerv a  külön jogszabály alapján az  eredeti papír alapú irat ügyfél részére történő 
visszaadásáról rendelkezett,
a közfeladatot ellátó szerv a továbbiakban iratként a hiteles elektronikus másolatot kezeli.”

16. §  Az R. 28. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  küldemények címzettje köteles gondoskodni az  általa átvett hivatalos küldemény iratkezelési szabályzat 
szerinti kezeléséről.”

17. §  Az R. 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„31. § (1) Az elektronikusan érkezett küldeményt megnyithatóság (olvashatóság) szempontjából ellenőrizni kell.
(2) Ha az  elektronikus irat benyújtása kizárólag a  közfeladatot ellátó szerv által az  elektronikus tájékoztatásra 
vonatkozó szabályok alapján közzétett formátumban lehetséges, és a benyújtott elektronikus irat:
a) nem a közzétett formátumban van, vagy
b) nem a  közfeladatot ellátó szerv által az  elektronikus tájékoztatásra vonatkozó szabályok alapján közzétett 
elérhetőségi címre és nem biztonságos elektronikus kézbesítési szolgáltatáson keresztül történt,
úgy a  közfeladatot ellátó szerv jogosult az  iratot be nem nyújtottnak tekinteni, azt nem köteles érkeztetni, azzal, 
hogy a küldőt a 21. § (5) bekezdésében meghatározott formában a befogadás megtagadásáról értesíti.
(3) Ha az elektronikus irat biztonságos kézbesítési szolgáltatáson, de nem az elektronikus tájékoztatásra vonatkozó 
szabályok alapján közzétett címre vagy formátumban érkezett, úgy:
a) az iratot nem kell érkeztetni,
b) a  befogadás megtagadásának okát és az  érintett iratot vagy másolatát az  iratkezelési szabályzatban 
meghatározott szabályok szerint kell kezelni, és
c) a küldőt a 21. § (5) bekezdésében meghatározott formában a befogadás megtagadásáról értesíteni kell.
(4) Ha a  benyújtott elektronikus irat az  elektronikus tájékoztatásra vonatkozó szabályok alapján közzétett 
formátumot kezelő programokkal nem nyitható meg, úgy a  közfeladatot ellátó szerv a  küldőt – amennyiben 
elektronikus válaszcíme ismert – az  érkezéstől számított legkésőbb három munkanapon belül elektronikus úton 
értesíti a küldemény értelmezhetetlenségéről és az általa használt és elvárt formátumokról.
(5) A küldő elektronikus elérhetősége ismert a közfeladatot ellátó szerv számára, ha a küldő:
a) a rendelkezési nyilvántartásban szereplő ügyintézési rendelkezésben elektronikus elérhetőségét megadta, vagy
b) az elektronikus levelezésre alkalmas válaszadási elektronikus postafiók címét közölte.
(6) Ha a  küldeménynek csak egyes elemei nem nyithatóak meg az  elektronikus tájékoztatásra vonatkozó 
szabályok alapján közzétett formátumot kezelő programokkal, úgy a  küldőt a  (4)  bekezdés szerint kell értesíteni 
az értelmezhetetlen elemekről és a hiánypótlásról.
(7) A közfeladatot ellátó szerv a küldőt az elektronikus irat sikeres benyújtásáról:
a) ha a küldő az azonosításához szükséges adatait megadta, az ügyintézési rendelkezésében megadott elektronikus 
elérhetőségén, az ott előírt módon,
b) ennek hiányában, ha a küldő közölte a válaszadási elektronikus postafiók címét, úgy elektronikus levélben,
c) egyéb esetben papír alapon
értesíti.
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(8) A küldemény (1)–(6) bekezdés szerinti ellenőrzését külön jogszabály vagy megállapodás alapján a Ket. 169/A. § 
(3)  bekezdése alapján meghatározott szervezet vagy a  kézbesítési szolgáltatást nyújtó személy vagy szervezet is 
elvégezheti. Ez esetben a szolgáltató a közfeladatot ellátó szerv adatfeldolgozójaként jár el.
(9) A (4) és (6)–(7) bekezdés szerinti küldeményeket nem kell iktatni.”

18. §  Az R. 33. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a  papír alapú küldemények fogadására a  közfeladatot ellátó szerv olyan szolgáltatót vesz igénybe, amely 
külön jogszabály alapján a papír alapú irat hiteles elektronikus irattá alakítását úgy biztosítja, hogy egyúttal vállalja 
az elektronikus másolat továbbítását, úgy az irat elektronikus másolatához a (2) és (3) bekezdés szerinti esetekben 
a boríték hiteles elektronikus másolatát is csatolni kell.”

19. § (1) Az R. 34. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Minden beérkezett küldeményt a  beérkezés időpontjában – a  21.  § (7)  bekezdésében meghatározott 
esetben az érkezést követő első munkanap kezdetén – érkeztetni kell. A küldemények érkeztetésével kapcsolatos 
eljárásrendet, a  visszaérkezett tértivevények és elektronikus visszaigazolások érkeztetési eljárását és az  érkeztetés 
dokumentálásának módját a közfeladatot ellátó szerv iratkezelési szabályzata határozza meg.”

 (2) Az R. 34. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(az érkeztetési nyilvántartás tartalmazza minimálisan az alábbi adatokat:)
„d) elektronikus küldemény esetén a  kézbesítési szolgáltatás vagy a  központi érkeztetési ügynök által 
a küldeményhez rendelt azonosító szám, továbbá”

 (3) Az R. 34. § (4)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Nem kell érkeztetni abban az  esetben, ha a  közfeladatot ellátó szerv a  beérkező küldeményt a  beérkezés 
időpontjával egyidejűleg beiktatja. Automatikus iktatás alkalmazása esetén az érkeztetés és az  iktatás a beérkezés 
időpontjával egyidejűleg is megtörténhet.
(5) Az  (1)  bekezdéstől eltérően, azon küldeményt, amelyet a  közfeladatot ellátó szerv által az  elektronikus 
tájékoztatás keretében közzétett elektronikus levélcímre küldtek, akkor kell érkeztetni, ha a küldemény tartalmából 
egyértelműen megállapítható, hogy az  a  közfeladatot ellátó szerv hatáskörébe tartozó eljárás kezdeményezésére 
irányul.”

20. §  Az R. 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„35.  § (1) Az  elektronikus irat abban az  esetben tekinthető hitelesnek, ha megfelel az  elektronikus ügyintézés 
részletes szabályairól szóló kormányrendeletben előírt dokumentumhitelességi követelményeknek. A  megfelelést 
az  iratkezelési szabályzatban meghatározott esetekben ellenőrizni, az  ellenőrzés tényét és eredményét 
az iratkezelési szoftverben rögzíteni kell.
(2) Ha az  (1)  bekezdés szerinti ellenőrzés megállapítja, hogy az  elektronikus dokumentum nem tekinthető 
hitelesnek, abban az  esetben az  elektronikus iratot nem lehet az  aláíróként megnevezett személyhez rendeltnek 
tekinteni, az iktatást ennek megfelelően módosítani kell.”

21. § (1) Az R. 39. § (1) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép:
„(1) Iktatás céljára az  iratkezelési szabályzatban meghatározott feltételek alapján megnyitott, hitelesített 
iktatókönyvet kell használni.”

 (2) Az R. 39. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(az iktatókönyv tartalmazza minimálisan az alábbi, az iktatókönyvben nyilvántartott iratokra vonatkozó adatokat, azok 
rendelkezésre állása esetén:)
„e) küldés időpontja, módja,”

 (3) Az R. 39. § (2) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(az iktatókönyv tartalmazza minimálisan az alábbi, az iktatókönyvben nyilvántartott iratokra vonatkozó adatokat, azok 
rendelkezésre állása esetén:)
„j) ügyintéző neve és a szervezeti egység megnevezése,”

22. §  Az R. 40. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„40.  § (1) Az  iktatószámnak tartalmaznia kell számot vagy betűt, vagy ezek tetszőleges kombinációját és az  irat 
iktatási évének négy számjegyét.
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(2) Ha az  ügyintézés szakmai követelménye szükségessé teszi, az  iktatószám tetszőlegesen bővíthető a  szervezeti 
egységre, iktatóhelyre vagy iktatókönyvre utaló, számot, betűt vagy ezek kombinációját tartalmazó azonosítóval.
(3) Az  (1) és (2) bekezdésben meghatározottak szerint képzett iktatószámot és azonosítót az  iratkezelési feladatok 
felügyeletét ellátó felelős vezető adja ki és tartja nyilván. Az  iktatószám és az  azonosító képzésére vonatkozó 
részletes szabályokat a közfeladatot ellátó szerv iratkezelési szabályzata határozza meg.”

23. §  Az R. 41. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„41. § (1) Egy iktatókönyvön belül az  iktatószámokat folyamatos, zárt, emelkedő sorszámos vagy folyamatos vagy 
nyilvántartott zárt számmezőből kiosztott rendszerben kell kiadni és nyilvántartani.
(2) Az  iktatószám főszámra/alszámra bontható. A  főszám-alszámos iktatás alkalmazása esetén az  ugyanazon 
ügyben, ugyanabban az évben keletkezett iratokat egy iktatószámon kell nyilvántartani.
(3) A főszám-alszámos iktatás alkalmazása esetén az ügyirathoz tartozó iratokat a főszám alatt kiadott alszámokon, 
folyamatos, zárt, emelkedő sorszámos rendszerben kell kiadni és nyilvántartani.
(4) A  (2)  bekezdésben foglaltaktól eltérően a  különböző években, de ugyanazon ügyben keletkezett iratokat is 
egy iktatószámon lehet nyilvántartani azzal, hogy az egy iktatószámon nyilvántartható ügyek körét az  iratkezelési 
szabályzatban kell meghatározni.”

24. §  Az R. 43. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Elektronikus iktatókönyv alkalmazása esetén az iktatókönyv zárásának részeként el kell készíteni az elektronikus 
érkeztető nyilvántartásnak, az elektronikus iktatókönyvnek, azok adatállományainak (címlista, tételszám, megőrzés, 
iratforgalom dokumentálásának információi) és az elektronikus dokumentumoknak az év utolsó munkanapi iktatási 
állapotát tükröző, az  elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló jogszabályban meghatározottak szerint 
archivált változatát.
(4) A  (3)  bekezdés szerint lezárt érkeztető nyilvántartást, iktatókönyvet, adatállományait és az  elektronikus 
dokumentumokat – az (5) bekezdésben foglaltak kivételével – időbélyegzővel kell ellátni és archiválni, a biztonsági 
másolatot elektronikus adathordozón tűzbiztos helyen kell tárolni. Az  elektronikus érkeztető nyilvántartás 
elektronikus adathordozóra elmentett példánya az archiválást követő második évet követően megsemmisíthető.
(5) A  (4)  bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha a  közfeladatot ellátó szerv a  (3)  bekezdés szerint lezárt 
érkeztető nyilvántartást, iktatókönyvet, adatállományait és elektronikus dokumentumokat olyan elektronikus 
dokumentumok kezelésére alkalmazott rendszerben kezeli, amely az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló 
jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelően biztosítja azok megváltoztathatatlanságát és megőrzését.”

25. §  Az R. 46. § (2) bekezdés a)–b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(az automatikus iktatás akkor alkalmazható, ha)
„a) az  automatikus iktatásra kijelölt ügytípusok iratai elkülönített elektronikus fogadási címre érkeznek, vagy 
az  iratkezelési szoftverben az  automatikus iktatási körbe vont iratok felismerése azok egyedi jellemzője alapján 
biztosított;
b) a  benyújtás szabályairól az  ügyfelek részletes tájékoztatást érhetnek el a  közfeladatot ellátó szerv honlapján, 
illetve az elektronikus tájékoztatási szolgáltatás keretében;”

26. § (1) Az R. 47. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(nem kell iktatni, de jogszabályban meghatározott esetekben nyilván kell tartani:)
„c) meghívókat, üdvözlő lapokat;”

 (2) Az R. 47. §-a a következő k) ponttal egészül ki:
(nem kell iktatni, de jogszabályban meghatározott esetekben nyilván kell tartani:)
„k) iratkezelési szabályzatban meghatározott elektronikus küldeményeket.”

27. §  Az R. 51. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az ügykezelő az érkezett iratot köteles a jogosult szervezeti egység vezetőjének vagy a vezető megbízottjának 
továbbítani, aki kijelöli az ügyintézést végző személyt (szignálás). Az iratkezelési szabályzat rendelkezhet úgy, hogy 
meghatározott iratcsoport(ok) esetén:
a) az iratot a szervezeti egység vezetőjének szignálása nélkül az adott szervezeti egység ügyrendjében kijelölt azon 
ügyintézőhöz kell továbbítani, aki jogosult az ügyben eljárni, az iratkezelési feljegyzéseket megtenni;
b) iratkezelési szoftver által biztosított automatikus szignálás is elvégezhető.”
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28. §  Az R. 52. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Külső szervhez vagy személyhez küldendő irat kiadmányként történő aláírására csak a szervezeti és működési 
szabályzatban, ügyrendben, iratkezelési szabályzatban meghatározott kiadmányozási jog alapján kerülhet sor.”

29. §  Az R. 53. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„53. § (1) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a papír alapú irat akkor hiteles kiadmány, ha
a) azt a  szervezeti és működési szabályzatban, ügyrendben, iratkezelési szabályzatban meghatározott 
kiadmányozási joggal rendelkező személy saját kezűleg aláírja, és aláírása mellett a  szerv hivatalos 
bélyegzőlenyomata szerepel, vagy
b) a  kiadmányozási joggal rendelkező személy neve mellett az  „s. k.” jelzés szerepel, a  szervezeti és működési 
szabályzatban, ügyrendben, iratkezelési szabályzatban meghatározott hitelesítésre felhatalmazott személy azt saját 
kezűleg aláírja, továbbá a felhatalmazott személy aláírása mellett a szerv hivatalos bélyegzőlenyomata szerepel.
(2) Nyomdai sokszorosítás esetén elegendő
a) a kiadmányozó neve mellett az „s. k.” jelzés és a kiadmányozó szerv bélyegzőlenyomata, vagy
b) a kiadmányozó alakhű aláírás mintája és a kiadmányozó szerv bélyegzőlenyomata.
(3) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az elektronikus irat akkor hiteles kiadmány, ha azt
a) a  szervezeti és működési szabályzatban, ügyrendben, iratkezelési szabályzatban meghatározottak szerinti 
kiadmányozási joggal rendelkező személy vagy elektronikus rendszer az  elektronikus ügyintézés részletes 
szabályairól szóló jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő elektronikus aláírással, az  előírt 
esetekben időbélyeggel látta el vagy
b) az iratérvényességi nyilvántartásra vonatkozó szabályok szerint hitelesítették és nyilvántartják vagy
c) a  bíró, az  ügyész, az  igazságügyi alkalmazott, a  bírósági végrehajtó, a  közjegyző a  külön jogszabályban 
meghatározott követelményeknek megfelelő elektronikus aláírással látta el.
(4) A közfeladatot ellátó szerv által készített hiteles kiadmányról a külön jogszabályban foglaltak szerint lehet hiteles 
másolatot készíteni.
(5) A  szervnél keletkezett iratokról az  iratot őrző szervezeti egység vezetője vagy ügyintézője jogosult a  külön 
jogszabályban meghatározottak szerint
a) hiteles papír alapú, illetve
b) hiteles elektronikus
másolatot is kiadni.”

30. §  Az R. 56. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„56.  § (1) A  küldeményeket a  továbbítás módja szerint kell csoportosítani (posta, kézbesítő, futárszolgálat útján, 
személyesen vagy elektronikus formában).
(2) Ha a  szerv az  irat kézbesítésére a  SZEÜSZR-ben meghatározott kézbesítési SZEÜSZ szolgáltatót vesz igénybe, 
a kézbesítés a szolgáltató részére történő átadással történik.”

31. § (1) Az R. 60. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az átmeneti irattár az iratokat az iratkezelési szabályzat előírásai alapján meghatározott ideig őrzi, kezeli és adja 
át a szervezet központi irattárának.”

 (2) Az R. 60. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A központi irattár gondoskodik a maradandó értékű iratok levéltári átadásáról, a selejtezés vagy levéltárba adás 
előtti, valamint a  maradandó értékű nem selejtezhető és levéltárba nem adott iratok, továbbá a  helyben maradó 
iratok őrzéséről.”

32. § (1) Az R. 61. § (4)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A közfeladatot ellátó szervnek:
a) a  papír alapú ügyiratokat – biztosítva azok gyors és hatékony visszakereshetőségét, selejtezését, valamint 
átadás-átvételét – az iratkezelési szabályzatában meghatározott rendben, irattárban,
b) az  elektronikus ügyiratokat – SZEÜSZR-ben meghatározott elektronikus dokumentumtárolási szolgáltatás 
szabályainak figyelembevételével – az iratkezelési szabályzatában meghatározottak szerint, elektronikus irattárban
kell tárolnia.
(5) A központi irattárba
a) a lezárt évfolyamú, papír alapú ügyiratokat és azok papír alapú segédkönyveit,
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b) a 41. § (4) bekezdésében meghatározottak szerinti iktatás esetén – az  iratkezelési szabályzatban meghatározott 
helyi megőrzési idő után – az évfolyam lezárásától függetlenül a lezárt ügyiratait,
c) a 43. § (3) bekezdése szerint elkészített adathordozókat
kell leadni, vagy a központi irattárba adásról a 43. § (5) bekezdés szerint kell gondoskodni.
(6) A  közfeladatot ellátó szerv irattározási feladatainak ellátására elektronikus iratok esetében a  SZEÜSZR-ben 
meghatározott, az  elektronikus ügyintézési felügyelet engedélyével rendelkező elektronikus dokumentumtárolási 
szolgáltatót vehet igénybe. A SZEÜSZ szolgáltató ez esetben a közfeladatot ellátó szerv adatfeldolgozójaként jár el.”

 (2) Az R. 61. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A közfeladatot ellátó szerv a megőrzési kötelezettséget az iratról – a Ket. szerinti – hiteles elektronikus másolat 
készítése és megőrzése útján is teljesítheti. Az  eredeti, papír alapú irat a  hiteles másolat elkészítését és az  annak 
megőrzéséről való gondoskodás kezdő időpontját követően selejtezési eljárás alá vonható.”

33. §  Az R. 67/C. § (2) bekezdés d)–e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(az iratkezelés helyzetének feltárása érdekében az ellenőrzést végző ellenőrzése során az alábbi körülményeket vizsgálja 
különösen:)
„d) iratkezelési szoftver alkalmazása vagy elektronikus iratkezelési szolgáltatások igénybe vétele esetén a működési 
tapasztalatokat;
e) hogyan támogatja az iratkezelési szoftver és az iratkezelési gyakorlat a közfeladatot ellátó szerv rendeltetésszerű 
működését és iratkezelési alapfolyamatát;”

34. §  Az R. a következő 67/D. §-sal egészül ki:
„67/D. § Ha az ellenőrzést végző személy az ellenőrzés során a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások 
alkalmazásával kapcsolatos szabálytalanságot észlel haladéktalanul értesíti az elektronikus ügyintézési felügyeletet.”

35. §  Az R. 69. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  közfeladatot ellátó szervnek a  jelenleg érvényben lévő iratkezelési szabályzatát 2014. december 31-ig 
a  közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 
és a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. 
(III.  26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 196/2013. (VI. 13.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseinek 
megfelelően módosítani kell.”

36. §  A Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a  minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. 
(III. 26.) Korm. rendelet 44. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  iktatószám kötelezően tartalmazza a főszám-alszám/évszám – egy adategyüttesként kezelendő – adatokat, 
amelyben az évszám az aktuális év négy számjegye.
(4) Amennyiben az  ügyintézés szakmai követelménye szükségessé teszi, az  iktatószám tetszőlegesen bővíthető 
–  a  (3)  bekezdésben meghatározottak szerint képzett adategyüttest megelőzően – a  szervezeti egységre, 
iktatóhelyre vagy iktatókönyvre utaló, számot, betűt vagy ezek kombinációját tartalmazó azonosítóval.”

37. §  Hatályát veszti az R.
a) 4. §-a,
b) 34. § (6) bekezdése,
c) 46. § (3) bekezdésében az „(a 45. § szerinti adattartalommal)” szövegrész,
d) 69.  § (2)  bekezdésében az „E rendelet rendelkezéseit a  2006. január 1-je után kiadásra kerülő iratkezelési 

szabályzatok tekintetében kell alkalmazni. A jelenleg érvényben lévő iratkezelési szabályzatokat 2007. január 
1-jéig a rendeletnek megfelelően módosítani kell. Papíralapú iktatókönyvek használata esetén a 41. § (1) és 
(3) bekezdéseit 2008. január 1-jétől kell alkalmazni.” szövegrész.

38. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 197/2013. (VI. 13.) Korm. rendelete
az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról

A Kormány a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 3.  § tekintetében a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162.  § (1)  bekezdés 
m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4.  § tekintetében a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162.  § (1)  bekezdés 
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes 
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Pr.)
a) 6.  § (3) és (4)  bekezdésében, valamint 31.  § (2)  bekezdésében az  „átmeneti” szövegrész helyébe 

az „önkormányzati” szöveg,
b) 31. §-át megelőző alcímében az „Átmeneti” szövegrész helyébe az „Önkormányzati” szöveg,
c) 31. § (1) bekezdésben az „átmeneti segély iránti” szövegrész helyébe az „önkormányzati segély iránti” szöveg, 

valamint az „átmeneti segély folyósítása” szövegrész helyébe az „önkormányzati segély folyósítása” szöveg,
d) 32.  § (1)  bekezdésében a „temetési segély” szövegrész helyébe a „temetési költségekre tekintettel igényelt 

önkormányzati segély” szöveg,
e) 32.  § (2)  bekezdésében a  „megállapított temetési segély” szövegrész helyébe a  „temetési költségekre 

tekintettel megállapított önkormányzati segély” szöveg,
f ) 33. §-ában az „a temetési segély” szövegrész helyébe az „az önkormányzati segély” szöveg
lép.

 (2) A  Pr. 2. számú melléklet „4. Tájékoztató a  kérelem kitöltéséhez” című rész 4.2.5.  pontjában, 2/A. számú melléklet 
„4. Tájékoztató az  adatlap kitöltéséhez” című rész 4.2.6.  pontjában, 3. számú melléklet „5. Tájékoztató a  kérelem 
kitöltéséhez” című rész 5.2.4.  pontjában és 9. számú melléklet „5. Tájékoztató a  kérelem kitöltéséhez” című rész 
5.2.7.6.  pontjában az  „a temetési segélyt, az  alkalmanként adott átmeneti segélyt” szövegrész helyébe az  „az 
önkormányzati segélyt” szöveg lép.

2. §  Hatályát veszti a Pr.
a) 32. §-át megelőző alcíme,
b) 2. számú melléklet „4. Tájékoztató a  kérelem kitöltéséhez” című rész 4.2.5.  pontjában, 2/A. számú melléklet 

„4.  Tájékoztató az  adatlap kitöltéséhez” című rész 4.2.6.  pontjában, 3. számú melléklet „5. Tájékoztató 
a  kérelem kitöltéséhez” című rész 5.2.4.  pontjában és 9. számú melléklet „5. Tájékoztató a  kérelem 
kitöltéséhez” című rész 5.2.7.6. pontjában az „a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást,” szövegrész.

2. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló  
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) Hatályát veszti a  gyámhatóságokról, valamint a  gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.  10.) 
Korm. rendelet (a  továbbiakban: Gyer.) 10. számú melléklet I.2.  pontjában az  „a rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatásban részesültek száma,” szövegrész.

 (2) A Gyer.
a) 30/G. § (2) bekezdés d) pont db) alpontjában és 30/H. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatást” szövegrész helyébe az „önkormányzati segélyt” szöveg,
b) 151. § (2) bekezdésében az „a rendkívüli gyermekvédelmi” szövegrész helyébe az „önkormányzati segélyből” 

szöveg
lép.
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3. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások 
térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló  
328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

4. §  A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és 
az  igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 5.  melléklet „Tájékoztató 
a jövedelemnyilatkozat kitöltéséhez” című rész II. pontjában az „a temetési segélyt, az alkalmanként adott átmeneti 
segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást” szövegrész helyébe az „az önkormányzati 
segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást” szöveg lép.

4. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2014. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 3. § (1) bekezdése 2014. június 1-jén lép hatályba.

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 198/2013. (VI. 13.) Korm. rendelete
a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló  
55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80.  § d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A  Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdés a) pontja a következő ac), ad) és ae) alponttal egészül ki:
[a szolgáltató – a  kártyával azonosított elektronikus utalvány elfogadás esetén – kizárólag a  szolgáltató tevékenységi 
körébe tartozó, a  kártya elektronikus utalvány funkciója szerinti felhasználásnak jogszerűen megfelelő, és az  alábbi 
felsorolásban szereplő belföldi szolgáltatást nyújthat a  munkavállaló és társkártyával rendelkező közeli hozzátartozója 
részére:
a) az szja törvény 71. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti szálláshely alszámla terhére]
„ac) a  szálláshelyen igénybe vehető, és a  szálláshelyen a  szálláshely-szolgáltatással együttesen fizethető bármely 
szolgáltatás,
ad) fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR’08 96.04-ből a gyógyfürdők tevékenysége),
ae) máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR’08 93.29-ből a strandszolgáltatás).”

2. §  Az R. 5. § (1) bekezdés b) pontja a következő bd) és be) alponttal egészül ki:
[a szolgáltató – a  kártyával azonosított elektronikus utalvány elfogadás esetén – kizárólag a  szolgáltató tevékenységi 
körébe tartozó, a  kártya elektronikus utalvány funkciója szerinti felhasználásnak jogszerűen megfelelő, és az  alábbi 
felsorolásban szereplő belföldi szolgáltatást nyújthat a  munkavállaló és társkártyával rendelkező közeli hozzátartozója 
részére:
b) az szja törvény 71. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti vendéglátás alszámla terhére]
„bd) fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR’08 96.04-ből a gyógyfürdők tevékenysége),
be) máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR’08 93.29-ből a strandszolgáltatás).”

3. §  Az R. 5. § (1) bekezdés c) pont ci) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[a szolgáltató – a  kártyával azonosított elektronikus utalvány elfogadás esetén – kizárólag a  szolgáltató tevékenységi 
körébe tartozó, a  kártya elektronikus utalvány funkciója szerinti felhasználásnak jogszerűen megfelelő, és az  alábbi 
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felsorolásban szereplő belföldi szolgáltatást nyújthat a  munkavállaló és társkártyával rendelkező közeli hozzátartozója 
részére:
c) az szja törvény 71. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontja szerinti szabadidő alszámla terhére]
„ci) egyéb sporttevékenység (TEÁOR’08 93.19-ből a  verseny- és lovaglóistállók tevékenysége, a  sporthorgászat és 
a  sportesemények rendezése, szervezése, promóciója tevékenységből a  szabadidős sportrendezvények nevezési, 
regisztrációs díja),”

4. §  Az R. 2. alcíme a következő 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A.  § A  turizmusért felelős miniszter által vezetett minisztérium a  kártya rendszerének céljai elérése érdekében 
elősegíti az  intézmények és a szolgáltatók együttműködését, és részt vesz a kártya működésével, felhasználásával 
kapcsolatos ismeretek terjesztésében, a kártya népszerűsítésében.”

5. §  Az R. 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  intézmény minden hónap 10. napjáig a  turizmusért felelős miniszternek elektronikus formában megküldi 
az előző hónap utolsó napján fennálló állapot szerint az előző hónapra, az adott év január 1-je és az előző hónap 
utolsó napja közötti időszakra, továbbá a kibocsátás megkezdése és az előző hónap utolsó napja közötti időszakra 
vonatkozóan összesítve az alábbi adatokat:
a) a kártya elfogadására irányuló megkötött szerződések darabszáma,
b) a munkáltatókkal megkötött szerződések darabszáma,
c) azon munkáltatók darabszáma, amelyek teljesítettek feltöltést munkavállalójuk kártyájára,
d) azon munkavállalók darabszáma összesen, és alszámlánkénti bontásban, akiknek érkezett feltöltés 
az elektronikus utalvány nyilvántartására,
e) kiadott társkártyák darabszáma,
f ) feltöltött és a munkavállalók részére kiadott kártyák darabszáma,
g) a munkavállalók elektronikus utalvány nyilvántartásán szereplő utalványok értéke összesen, és alszámlánkénti 
bontásban (ezer forintban),
h) beváltott utalványok értéke összesen, és alszámlánkénti bontásban (ezer forintban),
i) beváltott utalványok értéke alszámlánkénti bontásban a  szolgáltatás nyújtásának helye szerinti megyénként, 
statisztikai régiónként, turisztikai régiónként összesítve (ezer forintban),
j) beváltott utalványok értéke alszámlánkénti bontásban, az  elfogadóhely tevékenysége (TEÁOR’08 száma) szerint 
összesítve (ezer forintban),
k) beváltott utalványok értéke alszámlánkénti bontásban, a szolgáltatás nyújtásának helye szerinti településenként 
és az elfogadóhely tevékenysége (TEÁOR’08 száma) szerint összesítve (ezer forintban).”

6. §  Hatályát veszti az R. 23. §-a.

7. §  Nem lép hatályba a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011. (IV. 12.) 
Korm. rendelet módosításáról szóló 301/2012. (X. 26.) Korm. rendelet 9. §-a.

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. §, a 2. § és az 5. § 2013. július 1-jén lép hatályba.

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 199/2013. (VI. 13.) Korm. rendelete
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
Korm. rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.  § (1) A  Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a  továbbiakban: Intézményfenntartó Központ) az  oktatásért 
felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) irányítása alatt működő központi hivatal, amely feladatait országos 
illetékességgel látja el.
(2) Az Intézményfenntartó Központ székhelye: Budapest.
(3) Az Intézményfenntartó Központ szervezeti és működési szabályzatát a miniszter utasítással adja ki.
(4) Az  Intézményfenntartó Központ a  gazdálkodására, személyzeti ügyeire, sajtókapcsolataira vonatkozó 
szabályzatait a miniszter egyetértésével adja ki.”

2. § (1) A Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) Az  Intézményfenntartó Központ területi szerve a  járási (fővárosi kerületi) tankerület és megyeközponti 
tankerület.”

 (2) A Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  megyeközponti tankerület a  (6)  bekezdésben foglaltakon kívül a  szakképző iskolák, a  kollégiumok, 
a  pedagógiai szakszolgálati feladatokat, valamint a  pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó köznevelési 
intézmények, továbbá az  ezen feladatokat is ellátó többcélú intézmények fenntartásával kapcsolatosan ellátja 
az  Intézményfenntartó Központ szervezeti és működési szabályzatában számára meghatározott egyes fenntartói 
feladatokat.”

3. § (1) A Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Elnöknek az  nevezhető ki, aki felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, központi vagy területi 
közigazgatásban szerzett legalább öt éves vezetői gyakorlattal, valamint pedagógus-szakvizsgával vagy 
közigazgatási szakvizsgával vagy jogi szakvizsgával rendelkezik.”

 (2) A Korm. rendelet 4. §-a a következő (3)–(5) bekezdésekkel egészül ki:
„(3) Az elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén – a feladatkörébe tartozó ügyeknek megfelelően – gazdasági 
elnökhelyettes és szakmai elnökhelyettes helyettesíti.
(4) Szakmai elnökhelyettesnek az  nevezhető ki, aki pedagógus munkakör betöltésére jogosító mester (egyetemi 
szintű) felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, a  központi vagy területi közigazgatásban szerzett legalább 
öt éves vezetői gyakorlattal, valamint pedagógus-szakvizsgával vagy közigazgatási szakvizsgával vagy jogi 
szakvizsgával rendelkezik.
(5) Az  Intézményfenntartó Központ gazdasági elnökhelyettesét a  miniszter az  elnök javaslatára nevezi ki, illetve 
menti fel.”

4. § (1) A Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  elnök – a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (a  továbbiakban: Nkt.), a  4.  § 
(5)  bekezdésben és a  (2)  bekezdésben meghatározott egyes munkáltatói jogok kivételével – gyakorolja 
az Intézményfenntartó Központban foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat. A munkáltatói jogok gyakorlását 
az  elnök – a  kinevezési és felmentési jog kivételével – vezető beosztású kormánytisztviselőre, magasabb vezetői 
megbízással rendelkező közalkalmazottra átruházhatja, továbbá a  köznevelési intézmény magasabb vezetői 
megbízással rendelkező közalkalmazottjára az Nkt.-ban foglaltak szerint átruházza.”

 (2) A Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A tankerületi igazgatót – az elnök és a tankerület székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal 
kormánymegbízottja véleményének kikérésével – a miniszter nevezi ki, illetve menti fel.”

5. §  A Korm. rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.  § (1) Az  Intézményfenntartó Központ a  köznevelési közfeladat-ellátásban részt vevő, fenntartásában lévő 
köznevelési intézmények tekintetében
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a) ellátja – az Nkt.-ban és az e rendeletben foglaltak kivételével, figyelemmel a b)–i) pontban foglaltakra – az Nkt. 
83. § (2) bekezdésében meghatározott fenntartói feladatokat,
b) a miniszter számára javaslatot tesz a  köznevelési intézmény létesítésére, átszervezésére, megszüntetésére, 
tevékenységi körének módosítására irányuló döntés meghozatalára, közreműködik a  döntés előkészítésében, 
a javaslattételt megelőzően beszerzi a jogszabály alapján arra jogosult egyetértését, véleményét,
c) előkészíti és a  miniszternek megküldi a  köznevelési intézmény vezetőjének kinevezésére, megbízására és 
megbízásának visszavonására, a tankerületi igazgató kinevezésére, felmentésére vonatkozó munkáltatói intézkedés 
dokumentumait,
d) érvényesíti és – módszertani segítséget is nyújtva – érvényesítteti a köznevelési intézmények tevékenységében 
az  erőforrásokkal, így különösen az  Intézményfenntartó Központ költségvetési előirányzatával, engedélyezett 
létszámával és a vagyonkezelésében vagy használatában álló vagyonnal való szabályszerű és hatékony gazdálkodás 
követelményeit,
e) központosítottan folytatja le a beszerzéseket,
f ) értékeli a  köznevelési intézmények szakmai feladatai végrehajtásához szükséges feltételek meglétét, valamint 
szervezi és irányítja azok megteremtését,
g) közreműködik az alapkészségek, képességek országos mérésének és a nemzetközi köznevelési tárgyú mérések, 
vizsgálatok lebonyolításában,
h) közreműködik a  miniszter által meghirdetett és támogatott országos tanulmányi versenyek szervezésével 
összefüggő feladatokban,
i) közreműködik a középfokú beiskolázás központi írásbeli felvételi vizsgáinak megszervezésében,
j) összesíti a köznevelési intézményekre vonatkozó kötelező, rendszeres és ad hoc jellegű adatszolgáltatásokat,
k) ellátja az Nkt.-ban és más jogszabályokban meghatározott egyéb fenntartói feladatokat,
l) közreműködik a területi köznevelési feladatellátás megszervezése irányainak meghatározásában.
(2) Az Intézményfenntartó Központ feladatkörében – a miniszter ágazati irányítási feladataihoz kapcsolódóan –
a) az irányító szerv utasításainak megfelelően részt vesz az  oktatáspolitika kialakításához, az  azzal kapcsolatos 
döntések előkészítéséhez szükséges és a  költségvetési támogatásból megvalósuló fejlesztések lebonyolításával 
kapcsolatos feladatokban,
b) javaslatot tesz a  miniszternek a  tankerületek illetékességi területe módosításának kezdeményezésére, 
közreműködik a miniszteri kezdeményezés előkészítésében,
c) elemzi az  Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő köznevelési intézményben lefolytatott ellenőrzések 
eredményeit, és ennek alapján javaslatot tesz a miniszternek a köznevelés közép- és hosszú távú fejlesztési terveinek 
kidolgozására, módosítására,
d) a miniszter felkérésére részt vesz a  fejlesztési források tervezésében és a  támogatások nyújtásával kapcsolatos 
eljárásban,
e) kapcsolatot tart fenn az egyházi és magánintézményekkel a feladatkörébe tartozó ügyekben és javaslatot tehet 
a miniszternek köznevelési szerződés kötésére,
f ) jogszabályban foglalt feladatkörében statisztikai adatokat gyűjt,
g) közreműködik valamennyi az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítéssel kapcsolatos szakmai vizsga 
központi írásbeli tételeinek, központi gyakorlati feladatainak, valamint azok megoldásainak szétosztásában,
h) ellátja a jogszabályban és az Intézményfenntartó Központ alapító okiratában meghatározott további feladatokat.
(3) Az Intézményfenntartó Központ a fenntartásában lévő szakképző intézmények tekintetében
a) ellátja a szakképző iskolák működésének országos szakmai koordinációját,
b) kidolgozza a  szakképzéssel kapcsolatos országos feladatellátási koncepciót, fejlesztési tervet, szakmai 
irányelveket és feladatszervezési alapelveket, továbbá elemzéseket készít,
c) felelős a pályakövetési rendszer működtetéséért,
d) a szakképzési feladatellátással kapcsolatban meghatározza a hatékonyság növeléséhez szükséges intézkedéseket, 
a hatékonyság mérésére alkalmas eszközrendszert, méri a hatékonysági célok elérését,
e) ellátja az  irányítása alá tartozó szakképző iskolák felnőttképzési tevékenységének országos koordinációs 
feladatait,
f ) meghatározza a felnőttképzési tevékenység céljait,
g) a Kormány szakmaszerkezeti döntésének előkészítése során elkészíti javaslatát a  keretszámoknak a  megyén, 
fővároson belüli, fenntartók közötti elosztására az állami szakképzési és felnőttképzési szerv által meghatározottak 
szerint, együttműködve a szakképző iskolai fenntartókkal és a fővárosi és megyei kormányhivatalokkal, figyelembe 
véve a megyei szakképzési tervben, a szakképzési megállapodásokban foglaltakat és a fenntartók szándékát,
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h) a Kormány által az  adott megyében, a  fővárosban az  állami intézményfenntartó központra meghatározott 
keretszámokat megosztja a megye, a főváros szakképző iskolái között,
i) tervet készít a megyei szakképzési kapacitásokra vonatkozóan, amelyet összehangol a nem állami fenntartók által 
ellátott szakképzési feladatokkal.
(4) Az  Intézményfenntartó Központ a  szakképzéssel kapcsolatos feladatait a  szakképzésért és felnőttképzésért 
felelős miniszterrel együttműködve látja el.
(5) Az elnök a feladatkörébe tartozó több ágazatot érintő kérdésekben egyeztetést kezdeményez a miniszternél.
(6) Az elnöki utasítást az Oktatási és Kulturális Közlönyben, valamint az Intézményfenntartó Központ honlapján kell 
közzétenni.
(7) Az  Intézményfenntartó Központ biztosítja a  szakszervezeti érdekegyeztetés rendszerének működését. 
A  közalkalmazottak élet- és munkakörülményeit érintő döntések meghozatala előtt egyeztet a  reprezentatív 
szakszervezetekkel. Az  Intézményfenntartó Központ tevékenysége során együttműködik a  szakmai és 
érdekképviseleti szervezetekkel, valamint az országos nemzetiségi önkormányzatokkal.
(8) Az  Intézményfenntartó Központnak az  oktatási ágazati jogszabályokban valamint az  e  rendeletben 
meghatározott ágazati fenntartói feladataihoz – különösen az  (1)  bekezdés g)–i)  pontjaiban meghatározott 
adatszolgáltatási és ágazati fenntartói informatikai és fenntartói tevékenységéhez – kapcsolódó informatikai 
tevékenységet – a  külön kormányrendeletben meghatározott informatikai feladatok kivételével – az  Educatio 
Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. látja el.”

6. §  A Korm. rendelet
a) 2. § (3) bekezdésében a „tankerületek” szövegrész helyébe a „járási tankerületek”,
b) 2. § (6) bekezdésében a „tankerület” szövegrész helyébe a „járási tankerület”,
c) 5. § (1) bekezdésében a „tankerületet” szövegrész helyébe a „járási tankerületet”,
d) 5.  § (2)  bekezdésében a  „vagy közigazgatási szakvizsgával” szövegrész helyébe a  „vagy közigazgatási 

szakvizsgával vagy jogi szakvizsgával”
szöveg lép.

7. §  Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.  § (1) Az  Nkt. és végrehajtási rendeletei hatálya alá tartozó ügyekben a  fővárosi és megyei kormányhivatal 
(a továbbiakban: kormányhivatal) által hozott elsőfokú döntések elleni fellebbezést a Hivatal bírálja el.
(2) A Hivatalnak a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény és az Nkt. hatálya 
alá tartozó ügyekben első fokon hozott döntéseinél a  miniszter gyakorolja a  fellebbezés elbírálására jogosult 
hatóság részére meghatározott jogosítványokat.”

8. §  Ez a rendelet a kihirdetést követő harmadik napon lép hatályba.

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelete
egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról

A Kormány a  sportról szóló 2004. évi I. törvény 79.  § (1)  bekezdés b)  pont bj)  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  E rendelet alkalmazásában:
1. edző: a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 77. § b) pontja szerinti edző;
2. földrész: Afrika, Amerika, Ausztrália, Ázsia, Európa;
3. nevelőedző: a  versenyzőt valamely utánpótlás korosztályban legalább két évig folyamatosan felkészítő 

természetes személy, akit az  állami jutalomra jogosultság szempontjából e  minőségében a  versenyző 
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– korlátozott cselekvőképessége, cselekvőképtelensége esetén a  törvényes képviselője, gondnoka 
jóváhagyásával − kizárólagosan és visszavonhatatlanul a 4. § (3) bekezdése szerinti eljárásban egyedüliként 
meghatároz;

4. sportszakember: az Stv. 77. § p) pontja szerinti olyan sportszakember, aki a versenyző sport világeseményre 
történő felkészítésében közreműködött;

5. sport világesemény:
a) a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (a továbbiakban: IOC) által szervezett nyári és téli olimpiai játékok;
b) a  Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (a továbbiakban: IPC) által szervezett nyári és téli paralimpiai 

játékok;
c) a Nemzetközi Világjátékok Szövetsége (a továbbiakban: IWGA) által szervezett Világjátékok;
d) a Nemzetközi Sakkszövetség (a továbbiakban: FIDE) által szervezett Sakkolimpia;
e) a  Siketek Sportjának Nemzetközi Bizottsága (a továbbiakban: ICSD) által szervezett nyári és téli 

siketlimpiai játékok;
f ) a Siketek Nemzetközi Sakk Bizottsága (a továbbiakban: ICSC) által szervezett Sakkolimpia;
g) a Vakok Nemzetközi Sakk Szövetsége (a továbbiakban: IBCA) által szervezett Sakkolimpia;
h) a  Szervátültetettek Világjátékainak Szövetsége által szervezett nyári és téli Szervátültetettek 

Világjátékai;
i) a Nemzetközi Speciális Olimpia Szövetség (a továbbiakban: SOI) által szervezett nyári és téli Speciális 

Olimpia;
6. versenyző: az Stv. 1. § (3) bekezdése szerinti, versenyszerűen sportoló természetes személy.

Állami jutalom

2. § (1) Sport világesemény
a) egyéni versenyszámában,
b) páros versenyszámában,
c) egyéni sportágak 3–6 fős csapatversenyszámában, valamint
d) csapatsportágban
szerzett 1–8. helyezés után állami jutalom nyújtható a (2) bekezdésben foglalt feltételekkel.

 (2) Állami jutalom akkor nyújtható, ha a  sport világeseményen legalább három földrész államainak versenyzői vettek 
részt, és
a) ha a  sport világeseményt nemzetközi kvalifikációs versenyrendszer alapján rendezték, a  kvalifikációs 

versenyeken részt vett államok száma az  állami jutalomra jogosító versenyeredmény szerinti sportági 
versenyszámban legalább 15 volt; vagy

b) ha a  sport világeseményt nem nemzetközi kvalifikációs versenyrendszer alapján rendezték, a  sport 
világeseményen részt vett államok száma legalább 40 volt, és
ba) egyéni versenyszámban legalább 12 állam;
bb) páros versenyszámban legalább 12 állam;
bc) egyéni sportágak 3–6 fős csapatversenyszámában legalább 10 állam;
bd) csapatsportágban legalább 12 állam

versenyzői szerepeltek.
 (3) Az állami jutalom pénzjutalom.
 (4) A versenyzői pénzjutalom mértéke:

a) az IOC által szervezett olimpiai játékok esetében az 1. mellékletben meghatározott összeg;
b) az IPC által szervezett Paralimpia esetében az 1. mellékletben meghatározott összeg 50 százaléka;
c) az IWGA által szervezett Világjátékok esetében az 1. mellékletben meghatározott összeg 50 százaléka;
d) a FIDE által szervezett Sakkolimpia esetében az 1. mellékletben meghatározott összeg 50 százaléka;
e) a Siketlimpia esetében az 1. mellékletben meghatározott összeg 30 százaléka;
f ) az ICSC által szervezett Sakkolimpia esetében az 1. mellékletben meghatározott összeg 15 százaléka;
g) az IBCA által szervezett Sakkolimpia esetében az 1. mellékletben meghatározott összeg 15 százaléka;
h) a Szervátültetettek Világjátékai esetében az 1. mellékletben meghatározott összeg 15 százaléka;
i) a Speciális Olimpia esetében az 1. mellékletben meghatározott összeg 1 százaléka.

 (5) A  sport világeseményen több 1–8. helyezést elért versenyző a  legjobb három eredménye után részesülhet állami 
jutalomban.
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 (6) A  Speciális Olimpia esetében állami jutalom a  SOI szabályzata szerinti versenyrendszerben meghatározott egyes 
képességszinteken belül az  eredményesség alapján felállított első divízióban (a továbbiakban: első divízió) 
elért 1–8. helyezés alapján adható. Ha az  első divízióban nincs az  1–8. helyezésre elegendő számú versenyző, 
az  1–8.  helyezések be nem töltött helyeire a  képességszinten belüli, eredményesség alapján következő második 
divízió soron következő legjobb helyezett versenyzői kerülnek.

 (7) A Speciális Olimpia esetében az edzői, nevelőedzői és a sportszakemberi jutalom kiszámításának viszonyítási alapját 
a (4) bekezdés e) pontjában meghatározott versenyzői pénzjutalom mértéke képezi.

3. § (1) Az  edzők és a  sportszakemberek részére megállapítható állami jutalmak összege a  versenyzők részére kifizetett 
állami jutalmak összegének hatvan százaléka, öttusa és triatlon sportágban hetven százaléka.

 (2) A  nevelőedzők részére kifizethető állami jutalmak összege a  versenyzők részére kifizetett állami jutalmak 
összegének tíz százaléka.

 (3) Az  (1)–(2)  bekezdésben foglaltakra figyelemmel az  állami jutalomnak a  4.  § (5)  bekezdés szerint meghatározott 
jogosultanként számított mértékét a  Magyar Olimpiai Bizottság (a továbbiakban: MOB) ügyintéző-képviseleti 
szerve a  jogosultaknak a  versenyző felkészítésében végzett szakmai munkája mértékére, valamint a  versenyző 
sporttevékenységével kapcsolatban közvetlenül vagy közvetett módon végzett tevékenységben való 
közreműködése arányára, továbbá a  (4)  bekezdésben foglaltakra tekintettel állapítja meg, a  4.  § (4)  bekezdése 
szerinti javaslatok figyelembevételével.

 (4) Az  edző, a  nevelőedző, a  sportszakember nem részesülhet magasabb összegű állami jutalomban, mint 
a legeredményesebb versenyzőjének járó összeg.

4. § (1) A  sport világeseményen egy személy egy jogcímen – versenyzőként, edzőként, nevelőedzőként vagy 
sportszakemberként – részesülhet állami jutalomban, kivéve az  IOC által szervezett olimpiai játékokra felkészítő 
edzőt, aki nevelőedzőként is részesülhet jutalomban, azonban a  jutalom összege a  két jogcím esetén sem 
haladhatja meg a 3. § (4) bekezdésben meghatározott mértéket.

 (2) Az  edző, a  sportszakember és a  nevelőedző személyéről a  (4)  bekezdés szerinti szervezetek írásban tesznek 
nyilatkozatot (a továbbiakban: személyi nyilatkozat) a  MOB-nak a  versenyző sport világeseményre történő 
kiutazását megelőzően, a  sport világeseményre történő utolsó versenyzői nevezéstől számított hét napon belül. 
A  személyi nyilatkozatban az  edző és a  nevelőedző személyét a  versenyzői javaslat (a továbbiakban: versenyzői 
javaslat) alapján kell meghatározni. A  versenyzői javaslatot a  személyi nyilatkozathoz csatolni kell. A  személyi 
nyilatkozat a versenyzői javaslat nélkül érvénytelen.

 (3) A  versenyző – több sport világeseményen való részvétele esetén is – egyszer nevezhet meg nevelőedzőt 
sportáganként írásban a  versenyzői javaslatban az  országos sportági szakszövetség, valamint a  MOB részére 
az állami jutalomra jogosító helyezést megalapozó sport világesemény hivatalos időszakát legalább harminc nappal 
megelőzően. A  versenyző a  versenyzői javaslatot korlátozott cselekvőképessége, cselekvőképtelensége esetén 
a  törvényes képviselője, gondnoka jóváhagyásával teszi meg. Ha a  versenyző egy sportágban több nevelőedzőt 
nevez meg a  versenyzői javaslatban, a  nevelőedzői jutalom a  sportági nevelőedzők között egyenlő arányban 
osztandó fel.

 (4) A sport világeseményt követő harminc napon belül az állami jutalomban részesíthető edzőket, sportszakembereket 
és nevelőedzőket, valamint azok jutalmának összegét
a) az  IOC által szervezett olimpiai játékok esetében az  országos sportági szakszövetség, sportági szövetség 

ügyintéző-képviseleti szerve;
b) az  IPC által szervezett paralimpiai játékok esetében az országos sportági szakszövetség, sportági szövetség, 

fogyatékosok országos sportszövetségének ügyintéző-képviseleti szerve;
c) az  IWGA által szervezett Világjátékok esetében az  országos sportági szakszövetség, sportági szövetség 

ügyintéző-képviseleti szerve;
d) a FIDE által szervezett Sakkolimpia esetében a Magyar Sakkszövetség ügyintéző-képviseleti szerve;
e) az ICSD által szervezett siketlimpiai játékok esetében a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének ügyintéző-

képviseleti szerve;
f ) az  ICSC által szervezett Sakkolimpia esetében a  Magyar Hallássérültek Sportszövetségének ügyintéző-

képviseleti szerve;
g) az  IBCA által szervezett Sakkolimpia esetében a  Fogyatékkal Élők Sportszervezeteinek Magyarországi 

Szövetségének ügyintéző-képviseleti szerve;
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h) a  Szervátültetettek Világjátékai esetében a  Magyar Szervátültetettek Szövetségének ügyintéző-képviseleti 
szerve;

i) a Speciális Olimpia esetében a Magyar Speciális Olimpia Szövetség ügyintéző-képviseleti szerve
javasolja a (2) bekezdés szerinti személyi nyilatkozatnak megfelelően a MOB-nak.

 (5) A  (4)  bekezdés szerinti javaslatokat a  MOB ügyintéző-képviseleti szerve bírálja el – a  (4)  bekezdés b)  pontja 
esetében a  Magyar Paralimpiai Bizottság (a továbbiakban: MPB) véleményét figyelembe véve –, megállapítva 
a 3. § (3) bekezdése szerint a jutalmak jogosultankénti összegét is. A MOB a jutalmazandó edzők, sportszakemberek 
és nevelőedzők személyére, valamint azok jutalmának összegére vonatkozó határozatát a  sportpolitikáért felelős 
miniszter részére a sport világeseményt követő negyvenöt napon belül továbbítja.

 (6) A  2.  § (1)  bekezdés szerinti helyezést elért versenyzőkre és azok jutalmára vonatkozó listát a  MOB továbbítja 
a  sportpolitikáért felelős miniszter részére a  sport világeseményt követő negyvenöt napon belül. A  listához 
a sport világesemény szervezője által a helyezésekről kiállított hivatalos igazolást is csatolni kell, ha a versenyszám 
helyosztó versenyeit lejátszották. Ha a  versenyszámban az  5–8. helyért a  helyosztó versenyeket nem játszották 
le, a  sport világesemény szervezője által a  helyezésekről kiállított hivatalos igazolás nélkül a  sport világesemény 
5–8. helyezése után csak a 8. helyezésre megállapítható jutalom adható.

 (7) A  (2)  bekezdés szerinti személyi nyilatkozat hiányában edző, sportszakember, nevelőedző nem részesülhet állami 
jutalomban. Nevelőedző egy versenyző után csak egy sport világesemény esetén részesülhet állami jutalomban.

Eredményességi támogatás

5. § (1) A  sportág nemzetközi szövetsége által szervezett versenyrendszer legmagasabb szintű világbajnokságán, 
Európa-bajnokságán olimpiai versenyszámban, paralimpiai versenyszámban szerzett 1–3. helyezés után 
a sportpolitikáért felelős miniszter eredményességi támogatást nyújt a (2) bekezdésben foglalt feltételekkel.

 (2) Eredményességi támogatás akkor nyújtható, ha:
a) a világbajnokságon legalább három földrész államainak versenyzői vettek részt és a sportági versenyszámban 

legalább tizenöt állam versenyzői szerepeltek;
b) az Európa-bajnokságon a sportági versenyszámban legalább tíz állam versenyzői vettek részt.

 (3) Olimpiai versenyszám esetén a  versenyzői eredményességi támogatás összegét a  2.  melléklet határozza meg, 
a  6.  §  (3) és (4)  bekezdésben foglalt eltéréssel. Paralimpiai versenyszám esetén a  versenyzői eredményességi 
támogatás összege az olimpiai versenyszám esetére meghatározott összeg 50 százaléka.

 (4) Eredményességi támogatásban
a) a  MOB-ban tagsággal rendelkező országos sportági szakszövetségbe tartozó sportszervezetnek az  (1) és 

(2) bekezdés szerinti feltételeket teljesítő versenyzője;
b) a (6) bekezdés szerinti javaslatban meghatározott

ba) a versenyzőt felkészítő edző; valamint
bb) a felkészítésben közreműködő sportszakember

részesülhet.
 (5) Edző, sportszakember nem részesülhet magasabb összegű támogatásban, mint a  legeredményesebb 

versenyzőjének járó összeg. Csapatsportág esetében a szövetségi kapitány eredményességi támogatása nem lehet 
több mint a legnagyobb támogatásban részesülő versenyző részére javasolt összeg 150 százaléka.

 (6) Az eredményességi támogatásban részesítendő személyekre és a támogatás összegére olimpiai versenyszám esetén 
az országos sportági szakszövetség, paralimpiai versenyszám esetén az MPB tesz javaslatot a MOB-nak az (1)–(5) és 
(7)–(8)  bekezdés, valamint a  6.  § alapján a  sporteseményt követő tíz napon belül, kivéve a  9.  §  (5)  bekezdésben 
foglaltakat. A  javaslathoz csatolni kell a  világbajnokság, Európa-bajnokság teljes – minden versenyszámot 
tartalmazó – hivatalos jegyzőkönyvét, a  szervező által a  sportesemény jellegéről és a  helyezésekről kiállított 
hivatalos igazolást, valamint az  edző és a  sportszakember esetében a  felkészítésben való részvételről szóló 
sportszakmai beszámolót és az eredményességi támogatást alátámasztó indoklást. A  javaslatot a MOB ügyintéző-
képviseleti szerve hagyja jóvá és továbbítja a sportpolitikáért felelős miniszter részére a jóváhagyást követő tizenöt 
napon belül, kivéve a 9. § (5) bekezdésben foglaltakat. A sportpolitikáért felelős miniszter a MOB által jóváhagyott 
javaslat alapján határozza meg a  támogatandók névsorát és az  eredményességi támogatás összegét a  javaslat 
kézhezvételét követő harminc napon belül, kivéve a 9. § (5) bekezdésben foglaltakat.

 (7) Azokban a  sportágakban, amelyekben az  összetett eredmény mellett a  részteljesítményeket is értékelik, 
a  javaslattevőnek a  versenyző azon eredményét kell figyelembe vennie, amely alapján magasabb összegű 
támogatásban részesíthető.
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 (8) Egy világbajnokságon, Európa-bajnokságon egy személy egy jogcímen – versenyzőként, edzőként vagy 
sportszakemberként – részesülhet támogatásban.

6. § (1) Egy sportágban évente, szakáganként, nemenként a felnőtt- és a felnőtt alatti első utánpótlás-korosztály versenyzői, 
paralimpiai sportágakban nemenként a  felnőtt korosztály versenyzői, valamint a  versenyzőket felkészítő edzők, 
továbbá a felkészítésben közreműködő sportszakemberek részesíthetők eredményességi támogatásban.

 (2) Ha az  olimpiai, paralimpiai versenyszámokat nem olimpiai, nem paralimpiai körülmények között rendezik meg, 
eredményességi támogatásként a  versenyszám olimpiai, paralimpiai körülmények között történő megrendezése 
esetére meghatározott eredményességi támogatás ötven százaléka nyújtható. Nem olimpiai, nem paralimpiai 
körülmények közötti versenyrendezésnek minősül, ha az olimpiai, paralimpiai versenyszámot a sportág nemzetközi 
sportszövetségének szabályzatában az olimpiára, paralimpiára meghatározott feltételektől eltérően rendezik meg.

 (3) Az egyéni sportágak csapatversenyszámaiban, valamint a csapatjáték sportágakban a javaslattevő a 2. mellékletben 
foglaltaktól eltérően – sporteredménytől függően – az  egyes versenyzők különböző összegű eredményességi 
támogatására (a továbbiakban: egyedi eredményességi támogatás) tehet javaslatot, amely azonban nem 
lehet magasabb az  adott helyezésért a  2.  melléklet szerint egyéni versenyszámban adható eredményességi 
támogatás összegénél. A  versenyzők egyedi eredményességi támogatásainak együttes összege nem haladhatja 
meg ugyanazon helyezés esetére az  egyéni sportágak csapatversenyszámaiban és a  csapatjáték sportágakban 
a 2. melléklet szerint – egyedi eltérés nélkül – számítható eredményességi támogatások együttes összegét.

 (4) Ha a  versenyző egy világbajnokságon, Európa-bajnokságon több versenyszámban ér el helyezést, a  legjobb 
helyezésért teljes összegű eredményességi támogatásra, a  következő helyezésért a  2.  melléklet szerinti 
eredményességi támogatás ötven, és minden további helyezésért a 2. melléklet szerinti eredményességi támogatás 
huszonöt százalékára jogosult.

 (5) Az edzők és a sportszakemberek részére világbajnokság, Európa-bajnokság esetén megállapítható eredményességi 
támogatások összege a sportágban a versenyzőknek a 2. melléklet szerint világbajnokság, Európa-bajnokság esetén 
nyújtható eredményességi támogatások összegének ötven százaléka, duatlon, triatlon és öttusa sportágban hetven 
százaléka lehet.

7. § (1) Az állami jutalom és az eredményességi támogatás kifizetéséről a MOB gondoskodik.
 (2) A MOB az általa teljesített kifizetésekkel a kifizetéstől számított 30 napon belül

a) a jogosult nevének,
b) a kifizetés jogalapjának, és
c) a kifizetett állami jutalom, eredményességi támogatás mértékének
meghatározásával, és a  kifizetés megtörténtének igazolására alkalmas számviteli bizonylat másolatának 
benyújtásával a sportpolitikáért felelős miniszter felé elszámol.

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az  állami olimpiai jutalomról szóló 241/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4.  §-a helyébe 

a következő rendelkezés lép:
„4. § A sport világeseményen egy személy egy jogcímen részesülhet állami olimpiai jutalomban, kivéve az olimpiára 
felkészítő edzőt, aki nevelőedzőként is részesülhet jutalomban a  Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett 
XXX. londoni nyári olimpiai játékok MOB-nál rendelkezésre álló nevelőedzői jutalmazási kerete terhére.”

 (3) Az R. 2013. július 31-én hatályát veszti.

9. § (1) A rendeletet a hatálybalépését követően rendezett sport világesemények esetében akkor is alkalmazni kell, ha a 4. § 
(2)  bekezdése szerinti személyi nyilatkozatot és versenyzői javaslatot a  rendelet hatálybalépése előtt kellett volna 
megtenni.

 (2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott esetben a  4.  § (2)  bekezdése szerinti személyi nyilatkozatot és versenyzői 
javaslatot a rendelet hatálybalépését követő harminc napon belül kell a MOB részére továbbítani.

 (3) A  Speciális Olimpia PyeongChangban (Koreai Köztársaság) 2013. január 29. és február 5. között rendezett Téli 
Világjátékai esetében
a) a 4. § (2) bekezdés szerinti személyi nyilatkozatot és versenyzői javaslatot a MOB részére 2013. július 5-ig;
b) a 4. § (4) bekezdés szerinti javaslatot a MOB részére 2013. július 12-ig;
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c) a jutalmazandó versenyzők, edzők, sportszakemberek és nevelőedzők személyére, valamint azok jutalmának 
összegére vonatkozó 4.  § (5)–(6)  bekezdés szerinti dokumentumokat a  sportpolitikáért felelős miniszter 
részére 2013. július 19-ig

kell továbbítani.
 (4) A  2012. évi világbajnokságok és Európa-bajnokságok esetében nyújtandó eredményességi támogatások 

tekintetében az 5. § (6) bekezdése szerinti határidők a következők:
a) az eredményességi támogatásban részesítendő személyekre és a támogatás összegére vonatkozó javaslatnak 

– olimpiai versenyszám esetén – az  országos sportági szakszövetség, – paralimpiai versenyszám esetén – 
az MPB által a MOB részére történő megtételére 2013. július 5.;

b) – olimpiai versenyszám esetén – az  országos sportági szakszövetség, – paralimpiai versenyszám esetén – 
az  MPB által tett javaslatnak a  MOB ügyintéző-képviseleti szerve általi jóváhagyására és a  sportpolitikáért 
felelős miniszter részére történő továbbítására 2013. július 19.;

c) a  MOB által jóváhagyott javaslat alapján a  támogatandók névsorának és az  eredményességi támogatás 
összegének a sportpolitikáért felelős miniszter általi meghatározására 2013. augusztus 2.

 (5) A  2013. évi világbajnokságok és Európa-bajnokságok esetében nyújtandó eredményességi támogatások 
tekintetében az 5. § (6) bekezdése szerinti határidők a következők:
a) az eredményességi támogatásban részesítendő személyekre és a támogatás összegére vonatkozó javaslatnak 

– olimpiai versenyszám esetén – az  országos sportági szakszövetség, – paralimpiai versenyszám esetén – 
az MPB által a MOB részére történő megtételére 2014. január 31.;

b) – olimpiai versenyszám esetén – az  országos sportági szakszövetség, – paralimpiai versenyszám esetén – 
az  MPB által tett javaslatnak a  MOB ügyintéző-képviseleti szerve általi jóváhagyására és a  sportpolitikáért 
felelős miniszter részére történő továbbítására 2014. február 14.;

c) a  MOB által jóváhagyott javaslat alapján a  támogatandók névsorának és az  eredményességi támogatás 
összegének a sportpolitikáért felelős miniszter általi meghatározására 2014. március 7.

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 200/2013. (vI. 13.) korm. rendelethez

A versenyzői olimpiai pénzjutalom az IOC által szervezett nyári és téli olimpiai játékok esetén  
(nettó összegben, forintban, 100%)

  A B C D E

1

Eredményességi szint
Egyéni versenyszámok 

(forint)

Páros versenyszámok 

(forint)

Egyéni sportágak 3–6 fős 

csapatversenyszámai (forint)

Egyéni sportágak 

csapatversenyszámai 

(7 főtől) és 

csapatsportágak (forint)

2 Aranyérem (I.) 35 000 000 31 500 000 28 000 000 24 500 000

3 Ezüstérem (II.) 25 000 000 22 500 000 20 000 000 17 400 000

4 Bronzérem (III.) 20 000 000 18 000 000 16 000 000 14 000 000

5 IV. helyezés 15 000 000 13 500 000 12 000 000 10 500 000

6 V. helyezés 10 000 000 9 000 000 8 000 000 7 000 000

7 VI. helyezés 8 000 000 7 200 000 6 400 000 5 600 000

8 VII. helyezés 4 000 000 3 200 000 2 800 000 2 400 000

9 VIII. helyezés 2 000 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000
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2. melléklet a 200/2013. (vI. 13.) korm. rendelethez

A versenyzői eredményességi támogatás mértéke világ- és Európa-bajnokság esetében  
olimpiai versenyszámban 
(nettó összegben, forintban, 100%)

I. Évenként rendezett versenyek esetében

A. B. C. 

1. Európa-bajnokság Világbajnokság

B/1. B/2. B/3. B/4. C/1. C/2. C/3. 

2. Korosztály Helyezés Egyéni Páros Csapat, 

csapatjáték

Egyéni Páros Csapat, 

csapatjáték

3. Felnőtt I. 1 000 000 800 000 600 000 2 000 000 1 600 000 1 200 000

II. 750 000 600 000 450 000 1 500 000 1 200 000 900 000

III. 500 000 400 000 300 000 1 000 000 800 000 600 000

 4. Utánpótlás I. 300 000 240 000 180 000 600 000 480 000 360 000

II. 225 000 180 000 135 000 450 000 360 000 270 000

III. 150 000 120 000 100 000 300 000 240 000 180 000

II. Kétévenként rendezett versenyek esetében

A. B. C. 

1. Európa-bajnokság Világbajnokság

B/1. B/2. B/3. B/4. C/1. C/2. C/3.

2. Korosztály Helyezés Egyéni Páros Csapat, 

csapatjáték 

Egyéni Páros Csapat, 

csapatjáték 

3. Felnőtt I. 1 250 000 1 000 000 750 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000

II. 937 500 750 000 562 500 1 875 000 1 500 000 1 125 000

III. 625 000 500 000 375 000 1 250 000 1 000 000 750 000

4. Utánpótlás I. 375 000 300 000 225 000 750 000 600 000 450 000

II. 281 250 225 000 168 750 562 500 450 000 337 500

III. 187 500 150 000 112 500 375 000 300 000 225 000

III. Négyévenként rendezett versenyek esetében

A. B. C.

1. Európa-bajnokság Világbajnokság

B/1. B/2. B/3. B/4. C/1. C/2. C/3.

2. Korosztály Helyezés Egyéni Páros Csapat, 

csapatjáték 

Egyéni Páros Csapat, 

csapatjáték 

3. Felnőtt I. 1 500 000 1 200 000 900 000 3 000 000 2 400 000 1 800 000

II. 1 125 000 900 000 675 000 2 250 000 1 800 000 1 350 000

III. 750 000 600 000 450 000 1 500 000 1 200 000 900 000
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4. Utánpótlás I. 450 000 360 000 270 000 900 000 720 000 540 000

II. 337 500 270 000 202 500 675 000 540 000 405 000

III. 225 000 180 000 135 000 450 000 360 000 270 000

A Kormány 201/2013. (VI. 13.) Korm. rendelete
a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány a  Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a  Balatoni Területrendezési Szabályzat 
megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 58.  § (1)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) A rendelet hatálya
a) a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területek lehatárolásának,
b) a településrendezési eszközökre vonatkozó vízpart-rehabilitációs szabályozási követelmények, valamint
c) a vízpart-rehabilitációs tanulmányterv, illetve annak felülvizsgálatát követően a partvonal-szabályozási és vízpart-
rehabilitációs terv
ca) tartalmi követelményeinek és
cb) egyeztetése és elfogadása rendjének
meghatározására terjed ki.
(2) Ahol e  rendelet az  (1)  bekezdés b)  pontjára vonatkozóan külön előírásokat nem tartalmaz, ott az  országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: OTÉK), 
valamint a  településfejlesztési koncepcióról, az  integrált településfejlesztési stratégiáról és a  településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendelet (a továbbiakban: 
Kr.) előírásait kell alkalmazni.”

2. §  Az R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.  § A  vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek, illetve azok felülvizsgálatát követően a  partvonal-szabályozási és 
vízpart-rehabilitációs tervek készítése során
a) a Balaton jogi partvonala a hatályos állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban szereplő határvonal,
b) a Balaton szabályozási partvonalát a Törvény 16. § (5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kell meghatározni,
c) a Balaton és a parti zóna nádasainak védelméről, valamint az ezeken folytatott nádgazdálkodás szabályairól szóló 
kormányrendelet alapján a vízügyi hatóság határozatában megállapított nádas minősítést kell figyelembe venni,
d) a  vízparti rendeltetések és a  területfelhasználás összehangolása céljából a  szomszédos településekre készülő 
vízpart-rehabilitációs tanulmánytervet, illetve annak felülvizsgálatát követően a  partvonal-szabályozási és vízpart-
rehabilitációs tervet össze kell hangolni.”

3. §  Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és az 5. § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Strandrendeltetés csak olyan ingatlanon jelölhető ki vagy bővíthető, amelyhez kapcsolódóan a  vízpart-
rehabilitációs tanulmányterv strandolásra alkalmas partszakaszt, illetve a  vízpart-rehabilitációs tanulmányterv 
felülvizsgálatát követően a  partvonal-szabályozási és vízpart-rehabilitációs terv strand kijelölésére alkalmas 
partszakaszt jelöl.
(1a) A  Balaton vízmedrében a  strandrendeltetéshez kapcsolódó építmény csak ott helyezhető el, ahol a  vízpart-
rehabilitációs tanulmányterv strandolásra alkalmas partszakaszt, illetve a  vízpart-rehabilitációs tanulmányterv 
felülvizsgálatát követően a  partvonal-szabályozási és vízpart-rehabilitációs terv strand kijelölésére alkalmas 
partszakaszt jelöl.”
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4. §  Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területen a  településrendezési eszközökben 
a vízpart-rehabilitációs tanulmánytervvel, illetve annak felülvizsgálatát követően a partvonal-szabályozási és vízpart-
rehabilitációs tervvel összhangban
a) a beépítésre szánt területek közül kizárólag
aa) kertvárosias lakóterület,
ab) vegyes terület,
ac) gazdasági terület,
ad) üdülőterület és
ae) különleges terület,
b) a beépítésre nem szánt területek közül kizárólag
ba) közlekedési és közműelhelyezési terület,
bb) zöldterület,
bc) erdőterület,
bd) vízgazdálkodási terület,
be) mezőgazdasági terület,
bf ) természetközeli terület vagy
bg) különleges beépítésre nem szánt terület
területfelhasználási egység, építési övezet, illetve övezet jelölhető ki.”

5. §  Az R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) Kertvárosias lakóterületen kizárólag az OTÉK 13. § (2) bekezdése szerinti rendeltetések helyezhetők el.
(2) Kertvárosias lakóterületen a megengedett legnagyobb beépítési magasság 4,5 m.”

6. §  Az R. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.  § (1) Vegyes területen kizárólag az  OTÉK 16–17.  §-ában foglalt rendeltetések helyezhetők el, továbbá nem 
helyezhető el parkolóház, üzemanyagtöltő állomás, gazdasági és termelő kertészeti építmény.
(2) Vegyes területen
a) a megengedett legnagyobb beépítettség 50%,
b) a legkisebb zöldfelület 30% és
c) a megengedett legnagyobb beépítési magasság 12,5 m.”

7. §  Az R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9.  § (1) Gazdasági területen csak a  környezetre jelentős hatást nem gyakorló kereskedelmi, szolgáltató terület és 
egyéb ipari terület jelölhető ki.
(2) Gazdasági területen csak a környezetre jelentős hatást nem gyakorló, a gazdasági tevékenység végzésére szolgáló, 
a  vízgazdálkodással, hal- és nádgazdálkodással, valamint hajóépítéssel összefüggő rendeltetésű építmények 
helyezhetők el.
(3) Gazdasági területen
a) a megengedett legnagyobb beépítettség 30%,
b) a legkisebb zöldfelület 50% és
c) a megengedett legnagyobb beépítési magasság 8 m.”

8. §  Az R. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) A hétvégi házas területen a megengedett legnagyobb beépítési magasság 4,5 m.
(2) Az üdülőházas területen a megengedett legnagyobb beépítési magasság 8 m, kialakult beépítés esetén legfeljebb 
az elbontott építmény beépítési magassága, de legfeljebb 12,5 m.”

9. §  Az R. 11. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„Különleges terület és különleges beépítésre nem szánt terület
11. § (1) Különleges területen és különleges beépítésre nem szánt területen
a) kemping-,
b) szabadidőközpont,
c) strand-,
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d) sport-,
e) oktatási központ,
f ) kutatási-fejlesztési,
g) honvédelmi,
h) egészségügyi és
i) víziközlekedési, honvédelmi, sport- és turisztikai célú kikötő
rendeltetés helyezhető el.
(2) Beépítésre szánt különleges területen a megengedett legnagyobb beépítettség az  (1) bekezdés b), d), e), f ) és 
g) pontjában foglalt esetben 30%, az (1) bekezdés h) és i) pontjában foglalt esetben 10%.
(3) Beépítésre szánt különleges területen a legkisebb zöldfelület az (1) bekezdés
a) a) pontjában foglalt esetben 70%,
b) b), e), f ) és g) pontjában foglalt esetben 50%,
c) h) és i) pontjában foglalt rendeltetés esetében 40%.
(4) Beépítésre szánt különleges területen a  megengedett legnagyobb beépítési magasság 8 m, kialakult beépítés 
esetén az (1) bekezdés e), f ) és g) pontjában foglalt rendeltetésű területen az elbontott épület beépítési magassága, 
de legfeljebb 12,5 m.
(5) Különleges beépítésre nem szánt területen a  megengedett legnagyobb beépítési magasság 8 m, a  legkisebb 
zöldfelület 70%.
(6) Szálláshelyet tartalmazó vendéglátó rendeltetés az  (1)  bekezdés b) és c)  pontjában foglalt esetben nem 
helyezhető el, az (1) bekezdés d) pontjában foglalt esetben kizárólag a beépítésre szánt különleges területen, és csak 
a sportrendeltetés elsődleges rendeltetésként való megtartásával helyezhető el.
(7) Az  (1)  bekezdés b)  pontjában foglalt esetben csak közösségi szórakoztató, kulturális, vendéglátó rendeltetés, 
valamint sport és játék céljára szolgáló építmény helyezhető el.
(8) Az (1) bekezdés i) pontjában foglalt esetben a telek legfeljebb 50%-án alakítható ki vízfelület.”

10. §  Az R. 12. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„Közlekedési terület
12.  § A  vízpart-rehabilitációs tanulmánytervekben, illetve azok felülvizsgálatát követően a  partvonal-szabályozási 
és vízpart-rehabilitációs tervekben tervezett parkolók alapterülete a tényleges igények szerint a településrendezési 
eszközökben csökkenthető. A  településrendezési eszközökben parkolók számára igénybe nem vett területek csak 
zöldfelületként alakíthatók ki.”

11. §  Az R. 13. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„Zöldterület
13. § (1) Zöldterületen kizárólag szálláshelyet nem tartalmazó vendéglátó-, sport- és szabadidő rendeletetés, valamint 
a terület fenntartását szolgáló építmény helyezhető el.
(2) Zöldterületen épület a  vízpart-rehabilitációs tanulmánytervekben, illetve azok felülvizsgálatát követően 
a partvonal-szabályozási és vízpart-rehabilitációs tervekben kijelölt helyen helyezhető el.
(3) Zöldterületen a megengedett legnagyobb beépítési magasság 4,5 m, a legkisebb zöldfelület 80%.”

12. §  Az R. 14/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14/A.  § A  vízgazdálkodási területbe sorolt területek „vízgazdálkodási terület tómederben” vagy „vízgazdálkodási 
terület tómedren kívül” területfelhasználási egységbe sorolhatók.”

13. §  Az R. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § (1) A vízpart-rehabilitációs tanulmányterv, illetve annak felülvizsgálatát követően a partvonal-szabályozási és 
vízpart-rehabilitációs terv elfogadásra kerülő munkarészei
a) az M=1:2000 méretarányú tervlapok, valamint
b) a vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területekre vonatkozó szabályozási előírások.
(2) A partvonal-szabályozási és vízpart-rehabilitációs tervek alátámasztó munkarésze a tervi megoldások indokolása.”

14. §  Az R. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. § A partvonal-szabályozási és vízpart-rehabilitációs tervet a Kr. mellékleteiben rögzített jelkulcs alkalmazásával 
kell kidolgozni.”
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15. §  Az R. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„19.  § (1) A  területrendezésért felelős miniszter a  vízpart-rehabilitációs tanulmányterveket, illetve azok 
felülvizsgálatát követően a partvonal-szabályozási és vízpart-rehabilitációs terveket – a jogszabálytervezet Kormány 
ügyrendje és jogszabály szerinti véleményezését megelőzően – szakmai szempontból egyezteti
a) a feladatkörükben érintett miniszterekkel,
b) az érintett települési önkormányzatokkal,
c) az érdekelt civil szervezetekkel, érdekképviseleti szervekkel és gazdálkodó szervezetekkel, valamint
d) az 1. mellékletben meghatározott, területileg illetékes szervekkel,
és ezzel egy időben az egyeztetési anyagot a területrendezési információs rendszerben elérhetővé teszi.
(2) Az (1) bekezdés szerinti egyeztetés keretében a területrendezésért felelős miniszter
a) szükség esetén megindítja az  egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló kormányrendelet 
szerinti eljárást,
b) a vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek, illetve a partvonal-szabályozási és vízpart-rehabilitációs tervek egyeztetési 
anyagát digitálisan megküldi az (1) bekezdés a), b) és d) pontjában meghatározott szerveknek oly módon, hogy
ba) egy időben legfeljebb tizenkét települést érintő egyeztetési anyagot küld meg,
bb) a ba) alpont szerint összevont településcsoportokat érintő egyeztetési anyag véleményezésére legalább 30 napot 
biztosít, és
bc) a ba) alpont szerint összevont településcsoportokat érintő egyeztetési anyagok véleményezésének időszakai nem 
lehetnek átfedésben,
c) a Kormány honlapján közzéteszi az egyeztetési anyag elérhetőségét és a véleményezés határidejét az (1) bekezdés 
c) pontjában meghatározott szervek számára,
d) eltérő vélemények esetén egyeztető tárgyalást tart az (1) bekezdésben meghatározott szervek részvételével és
e) az egyeztetési anyag lezárásával egy időben a területrendezési információs rendszerben közzéteszi az egyeztető 
tárgyalás jegyzőkönyvét és a vélemények alapján átdolgozott egyeztetési anyagot.
(3) A vízpart-rehabilitációs tanulmányterv, illetve annak felülvizsgálatát követően a partvonal-szabályozási és vízpart-
rehabilitációs terv elfogadásáról szóló miniszteri rendelet kihirdetését követő 30 napon belül a  területrendezésért 
felelős miniszter az érintett önkormányzat számára a jóváhagyott munkarészeket két példányban megküldi, és ezzel 
egy időben a területrendezési információs rendszerben elérhetővé teszi.”

16. §  Az R. a következő 21. §-sal egészül ki:
„21.  § E  rendelet rendelkezéseit a  vízpart-rehabilitációs tanulmányterv, illetve annak felülvizsgálatát követően 
a  partvonal-szabályozási és vízpart-rehabilitációs terv, valamint a  vízpart-rehabilitációs szabályozási 
követelményekkel érintett területek településrendezési eszközeinek készítése során kell alkalmazni.”

17. §  Az R. az 1. mellékletben foglalt 1. melléklettel egészül ki.

18. §  Az R.
a) 2. § (1) bekezdésében és 2. § (2) bekezdés c) pontjában, 4. §-ában, 5. § (2) bekezdésében, valamint 6. § (2) és 

(3) bekezdésében az „azt követően” szövegrész helyébe az „annak felülvizsgálatát követően a”,
b) 2. § (2) bekezdés a) pontjában a „létesítmények” szövegrész helyébe az „építmények”,
c) 2.  § (2)  bekezdés b)  pontjában a „természet közeli, ökológiailag” szövegrész helyébe a „természetközeli és 

ökológiailag”,
d) 2. § (2) bekezdés d) pontjában a „külterületen” szövegrész helyébe a „területen”,
e) 2.  § (3)  bekezdés felvezető szövegében a  „vízpart-rehabilitációs” szövegrész helyébe 

az „A vízpart-rehabilitációs”,
f ) 2.  § (4)  bekezdésében a  „tóparttal ellentétes oldalon” szövegrész helyébe a  „szárazulaton”, a  „jelenlegi” 

szövegrész helyébe a „jogi”,
g) 4. §-ában a „létesítésére” szövegrész helyébe az „elhelyezésére”,
h) 6. § (2) bekezdésében a „kategóriát” szövegrész helyébe az „egységet”,
i) 6. § (3) bekezdés a) és b) pontjában a „tervek” szövegrész helyébe az „eszközök”,
j) 6. § (3) bekezdés a) pontjában a „kategórián” szövegrész helyébe az „egységen”, valamint
k) 6. § (3) bekezdés b) pontjában a „kategórián” szövegrész helyébe a „területfelhasználási egységen”
szöveg lép.
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19. §  Hatályát veszti az R.
a) 2.  § (1)  bekezdésében, 2.  § (2)  bekezdés c)  pontjában, 5.  § (2)  bekezdésében, 6.  § (2) és (3)  bekezdésében 

a „vízpart-rehabilitációs tanulmányterv első felülvizsgálatát megelőzően” szövegrész,
b) 2. § (3) bekezdés a) pontjában az „és ingatlanokat” szövegrész,
c) 2. § (4) bekezdésében az „ , illetve telkeket” szövegrész,
d) 4. §-ában a „balatoni vízpart-rehabilitációs tanulmányterv első felülvizsgálatát megelőzően” és a „közhasznú” 

szövegrész,
e) 15. §-a, valamint
f ) 20.  §-ában a  „Rendelkezéseit a  vízpart-rehabilitációs tanulmányterv első felülvizsgálatát megelőzően 

vízpart-rehabilitációs tanulmányterv, illetve azt követően partvonal-szabályozási és vízpart-rehabilitációs 
terv, a  vízpart-rehabilitációs tanulmányterv első felülvizsgálatát megelőzően vízpart-rehabilitációs 
tanulmánytervvel, illetve azt követően partvonal-szabályozási és vízpart-rehabilitációs tervvel érintett 
területek településrendezési terveinek készítésénél kell alkalmazni.” szövegrész.

20. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 201/2013. (vI. 13.) korm. rendelethez
„1. melléklet a 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelethez

A vízpart-rehabilitációs tanulmányterv, valamint a partvonal-szabályozási és vízpart-rehabilitációs 
terv egyeztetési eljárásában résztvevő államigazgatási szervek

A B

1. EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZERV EGYEZTETÉSI SZAKTERÜLET

2. Balaton Fejlesztési Tanács területfejlesztés, településfejlesztés

3. Somogy Megyei Kormányhivatal Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatalának állami főépítésze

területrendezés, településrendezés

4. környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi 
felügyelőség

környezetvédelem, természet- és tájvédelem, 
vízgazdálkodás

5. Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természet- és tájvédelem

6. Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vízgazdálkodás

7. megyei katasztrófavédelmi igazgatóság tűzvédelem, polgári védelem

8. megyei kormányhivatal népegészségügyi 
szakigazgatási szerve

közegészségügy

9. Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és 
Hajózási Hivatala

közlekedés: gyorsforgalmi úttal, közúti 
határátkelőhellyel, víziúttal és vasúti pályahálózattal, 
különösen szintbeli közúti-vasúti átjáróval érintett 
település esetében

10. Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala közlekedés: légi közlekedéssel érintett település 
esetében

11. megyei kormányhivatal közlekedési felügyelősége közlekedés: minden más esetben

12. Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és 
Szolgáltatási Központ

örökségvédelem

13. járási hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi 
hivatala

örökségvédelem

14. megyei kormányhivatal földhivatala földvédelem
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15. megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága erdőrendezés, erdővédelem

16. megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi 
igazgatósága

talajvédelem

17. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 
vezetője

honvédelem

18. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 
bányakapitánysága

bányászat, geológia, morfológia, csúszásveszély

19. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala hírközlés

20. Országos Tisztifőorvosi Hivatal természetes gyógytényezők, gyógyhelyek 
természeti adottságainak védelme

21. Magyar Építész Kamara,
megyei építész kamara

településtervezés

”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1330/2013. (VI. 13.) Korm. határozata
az Országos Fogyatékosságügyi Tanácsról

 1. A  Kormány a  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról 
szóló 2010. évi XLIII. törvény 30.  § (1)  bekezdése alapján a  fogyatékos személyek helyzetének előmozdítása, 
a  fogyatékosságüggyel kapcsolatos feladatok ellátásának elősegítése, továbbá a  fogyatékos személyek érdekében 
működő civil szervezetekkel történő együttműködés erősítése céljából létrehozza és működteti az  Országos 
Fogyatékosságügyi Tanácsot (a továbbiakban: Tanács).

 2. A Tanács javaslattevő, véleményező és tanácsadói tevékenységet végez a Kormány és a társadalmi esélyegyenlőség 
előmozdításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) számára.

 3. A Tanács feladatai:
a) véleményezi a  fogyatékosságügyet érintő jogszabályok tervezeteit, javaslatokat fogalmaz meg 

a  fogyatékosságügyet érintő jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök megalkotására, 
módosítására,

b) a  fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényben 
(a  továbbiakban: Fot.) foglaltak szerint részt vesz a  fogyatékos személyek esélyegyenlőségének 
megteremtését célzó Országos Fogyatékosságügyi Program (a  továbbiakban: Program), valamint az  ahhoz 
kapcsolódó Intézkedési Tervek előkészítésében, ennek körében az előkészítést segítő javaslatokat fogalmaz 
meg, továbbá véleményezi a Program, valamint az Intézkedési Tervek tervezeteit,

c) a  Fot.-ban foglaltak szerint figyelemmel kíséri a  Program végrehajtását, ennek körében véleményezi 
a Program, illetve az ahhoz kapcsolódó Intézkedési Tervek végrehajtásáról szóló beszámolókat,

d) véleményezi a  Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény végrehajtásáról szóló 
jelentést,

e) javaslatokat, ajánlásokat tesz a  Kormány tagjai számára a  fogyatékos személyeket érintő kormányzati 
döntésekre, programokra, közreműködik azok előkészítésében,

f ) tájékoztatást nyújt a fogyatékos személyek élethelyzetének alakulásáról.
 4. A Tanács 3.  pont a)–e)  alpontja szerinti feladatkörében adott véleményét, javaslatát, ajánlását a  döntés-előkészítő 

anyagban fel kell tüntetni.
 5. A  Tanács elnöke a  miniszter. A  Tanács társelnöke a  6.  pont b)–f )  alpontja szerinti tagok (a  továbbiakban együtt: 

delegált tagok) által maguk közül választott személy.
 6. A Tanács tagjai:

a) a Tanács elnöke;
b) az  egyes fogyatékossági csoportokat képviselő alábbi országos érdekképviseleti szervezetek által delegált 

egy-egy személy:
ba) Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége,
bb) Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége,
bc) Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége,
bd) Siketvakok Országos Egyesülete,
be) Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége,
bf ) Autisták Országos Szövetsége,
bg) Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum;

c) az Afázia Egyesület és a Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete által 
közösen delegált egy személy;

d) a  fogyatékos személyek érdekvédelmét ellátó – a  b) és c)  pont szerinti szervezetek körébe nem tartozó, 
továbbá a  b) és c)  pont szerinti valamely szervezetben tagsággal nem rendelkező – civil szervezetek által 
közösen delegált, különböző fogyatékossági csoportok érdekeit képviselő négy személy;

e) a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa által delegált egy személy;
f ) a Magyar Olimpiai Bizottság által a fogyatékos személyek sportja képviseletében delegált egy személy.
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 7. A  Tanács elnöke valamely tag kérésére, illetve amennyiben valamely napirendi pont tárgyalása kapcsán 
szükségesnek tartja, tanácskozási joggal további személyeket hívhat meg.

 8. A  6.  pont d)  alpontja alapján azon civil szervezetek jogosultak delegálásra, amelyek a  bírósági nyilvántartásban 
szerepelnek, továbbá létesítő okiratuk, illetve alapszabályzatuk szerint a  fogyatékos személyek vagy valamely 
fogyatékossági csoport érdekében működnek.

 9. A 6. pont e) alpontja alapján delegált személy nem lehet a 6. pont b) és c) alpontja szerinti valamely szervezet tagja 
vagy képviselője, illetve azon szervezet tagja vagy képviselője, amelyik a 6. pont d) alpontja alapján delegált tagot 
delegálásra jelölte.

 10. A delegált tagok megbízatása négy évre szól.
 11. A delegált tagok megbízatása

a) a megbízatási idő leteltével,
b) lemondással,
c) visszahívással,
d) a tag halálával,
e) a delegáló jogutód nélküli megszűnésével
megszűnik.

 12. A  6.  pont d)  alpontja szerinti szervezetek által közösen történő delegálás esetében a  tag megbízatása a  delegáló 
jogutód nélküli megszűnése címén csak akkor szűnik meg, ha az a delegáló szervezet szűnik meg, amelyik a tagot 
delegálásra jelölte.

 13. A  delegált tag megbízatásának 11.  pont b)–d)  alpontja alapján történő megszűnése esetén a  delegáló új tagot 
delegál, akinek megbízatása az eredetileg delegált tag megbízatásának időtartamából még hátralévő időre szól.

 14. A  Tanács működésével kapcsolatos titkársági teendőket a  miniszter által vezetett minisztérium látja el. A  Tanács 
titkárát a miniszter jelöli ki. A Tanács titkára a Tanács ülésein tanácskozási joggal vesz részt.

 15. A Tanács a miniszter által – a Tanács tagjai véleményének kikérését követően – meghatározott ügyrend szerint, de 
legalább negyedévente ülésezik. A Tanács üléseit a Tanács elnöke hívja össze. A Tanács elnöke köteles összehívni 
a Tanács ülését, ha azt a tagok legalább egynegyede írásban kezdeményezi.

 16. A  Tanács a  feladatkörébe tartozó egyes kérdések megvitatását, illetve javaslatok kidolgozását az  ügyrendben 
meghatározottak szerint – a  Tanács egyes tagjai, illetve meghívottak részvételével működő – munkacsoportok 
keretében is elláthatja.

 17. A  Tanács ülései nem nyilvánosak, azokon a  Tanács tagjai, a  Tanács titkára, a  meghívottak, és szükség szerint 
az  előbbiek segítői (így személyi segítő, jelnyelvi tolmács, kommunikációs segítő, valós idejű feliratozó) vehetnek 
részt.

 18. A Tanács ügyrendjét, üléseinek meghívóját és a napirendi javaslatot, határozatait, valamint titkársága elérhetőségét 
a miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzé kell tenni.

 19. A Tanács tagjai tevékenységükért tiszteletdíjban nem részesülnek. A delegált tagok az ügyrend szerint a Tanácsban, 
illetve annak munkacsoportjában való részvételük kapcsán felmerült igazolt költségeik – ideértve a személyi segítő, 
a  jelnyelvi tolmács, a  kommunikációs segítő, a  valós idejű feliratozó alkalmazásával kapcsolatos költségeket is – 
megtérítését kérhetik.

 20. A  Tanács működésének költségeit – ide nem értve a  tagok delegálásával kapcsolatos költségeket –, valamint 
a delegált tagok költségtérítését a miniszter által vezetett minisztérium biztosítja.

 21. A tagok megbízatási idejének leteltét 90 nappal megelőzően a miniszter írásban felkéri a 6. pont b), c) és f ) alpontja 
szerinti szervezeteket a Tanács tagságára való delegálásra. A  delegálást a  felkérés kézhezvételét követő 30 napon 
belül kell jelezni a  Tanács titkáránál. A  6.  pont c)  alpontja szerinti delegálást a  két érintett szervezet együttesen 
végzi. Ha a  delegálásra határidőn belül nem kerül sor, a  miniszter 5 napos határidővel felhívja a  szervezetet 
annak pótlására. Ha a delegálásra ekkor sem kerül sor, a hiányzó tag helyett a miniszter kér fel tagot a 8. pontban 
foglaltaknak megfelelő civil szervezetek tagjai közül.

 22. A tagok megbízatási idejének leteltét 90 nappal megelőzően a miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján 
közzétett hirdetmény útján felhívja a  fogyatékos személyek érdekében működő civil szervezeteket a  6.  pont 
d) alpontja szerinti delegálásra való jelölésre.

 23. A  delegálásra való jelölést a  hirdetmény közzétételétől számított 30 napon belül kell bejelenteni a  Tanács 
titkáránál. A  delegálásra való jelölésnek tartalmaznia kell a  jelölő szervezet nevét; a  jelölő szervezet nyilatkozatát 
arra vonatkozóan, hogy a  6.  pont d)  alpontjában és a  8.  pontban foglalt feltételeknek megfelel; a  képviselt 
fogyatékossági csoport megnevezését; valamint a  jelölt személy nevét. Ha a  delegálásra való jelölés hiányos, 
a  miniszter 5 napos határidővel felhívja a  jelölő szervezetet hiánypótlásra. Ha a  jelölő szervezet nem felel 
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meg a  6.  pont d)  alpontjában és a  8.  pontban meghatározott feltételeknek, vagy a  hiánypótlási felhívásnak 
a meghatározott határidőben nem tesz eleget, a delegálásra való jelölés érvénytelen. Erről a Tanács titkára a jelölő 
szervezetet írásban értesíti.

 24. A Tanács titkára a bejelentési határidő leteltét követő 10 napon belüli időpontra kitűzi a delegáló ülés időpontját, 
biztosítja az  ahhoz szükséges tárgyi feltételeket és levezeti az  ülést. A  delegálásról jegyzőkönyv készül, melyhez 
csatolni kell a jelenléti ívet.

 25. A  delegálásról szóló szavazás során a  jelölő szervezetek négy jelöltre szavazhatnak. Delegált tagként a  legtöbb 
szavazatot kapott jelöltek kerülnek kijelölésre azzal, hogy ha valamely fogyatékossági csoportot képviselő delegált 
kijelölésre került, az  ugyanazon fogyatékossági csoportot képviselő további jelöltekre leadott szavazatokat 
nem kell figyelembe venni. Ha a  delegált tag személye szavazategyenlőség miatt nem dönthető el, az  egyenlő 
számú szavazatot kapott személyek tekintetében ismételten szavazni kell. Ha a  delegálásról szóló szavazás során 
a delegálandó tagok számánál kevesebb jelölt kap szavazatot, a szavazást a betöltetlen tagi helyek tekintetében kell 
megismételni.

 26. Nem kell összehívni a  delegáló ülést, ha a  bejelentési határidőn belül nem érkezett legalább négy érvényes 
delegálásra való jelölés. Ez esetben a delegálásra való jelölés eredménytelen. Erről a  jelölő szervezeteket a Tanács 
titkára írásban értesíti.

 27. Ha a delegálásra való jelölés vagy a delegáló ülés eredménytelen, a hiányzó tagok helyett a miniszter kér fel tagot 
a 8. pontban foglaltaknak megfelelő civil szervezetek tagjai közül.

 28. A  22–27.  pont szerinti delegálást követő 10 napon belül, az  annak során delegált tagokat jelölő szervezetek 
megjelölésével a  miniszter írásban felkéri a  6.  pont e)  alpontja szerinti szervezetet a  Tanács tagságára való 
delegálásra. A  delegálást a  felkérés kézhezvételét követő 20 napon belül kell jelezni a  Tanács titkáránál. 
A delegálásnak tartalmaznia kell a delegált személy nevét; nyilatkozatát arra nézve, hogy a 9. pontban foglaltaknak 
megfelel; továbbá, hogy a  fogyatékos személyek érdekében működő mely civil szervezet tagja vagy képviselője. 
Ha a  delegálásra határidőn belül nem kerül sor vagy a  delegálás hiányos, a  miniszter 5 napos határidővel felhívja 
a  szervezetet annak pótlására, illetve hiánypótlásra. A  hiánypótlás elmaradása esetén a  delegálás érvénytelen, 
erről a Tanács titkára írásban értesíti a delegálót. Ha a delegálásra vagy a hiánypótlásra határidőben nem kerül sor, 
a hiányzó tag helyett a miniszter kér fel tagot a 8. és 9. pontban foglaltaknak megfelelő civil szervezetek tagjai közül.

 29. Ha valamely tag megbízatása a  11.  pont b)–d)  alpontja alapján megszűnik, az  új tag delegálását a  21., a  22–27., 
illetve a  28.  pont szerinti eljárás értelemszerű alkalmazásával kell lefolytatni. Ha a  6.  pont d)  alpontja szerinti 
valamely tag megbízatása szűnt meg, akkor az  új tag nem lehet ugyanazon fogyatékossági csoport képviselője, 
amely fogyatékossági csoportot a 6. pont d) alpontja szerinti további tagok képviselnek, valamint nem lehet azon 
szervezet tagja, képviselője vagy jelöltje, amelynek tagja vagy képviselője a 6. pont e) alpontja szerinti szervezet által 
delegált személy.

 30. Ez a határozat a közzétételét követő harmadik napon lép hatályba.
 31. Az e határozatban foglaltakat először a 2013. szeptember 30-án megszűnő Országos Fogyatékosügyi Tanács helyébe 

lépő új Tanács létrehozása, működtetése tekintetében kell alkalmazni.
 32. A miniszter a 21. pont szerinti felkérést és a 22. pont szerinti felhívást első ízben e határozat hatálybalépését követő 

8 napon belül teszi meg.

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1331/2013. (VI. 13.) Korm. határozata
az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad kiemelt fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról és 
igénybevételeinek fejlesztéséről

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdése alapján az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad 

(a továbbiakban: ÁMGSZ) kiemelt fejlesztés előkészítő szakasz forrásának biztosításához 181,0 millió forint 1. számú 
melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében visszatérítési 
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kötelezettséggel a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: 
Kvtv.) 1. melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 4. Állami Ménesgazdaság cím javára, a Kvtv. 1. melléklet 
XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére,
Az átcsoportosítás tekintetében:

felelős: nemzetgazdasági miniszter
határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében:
felelős: vidékfejlesztési miniszter
határidő: 2014. április 30.

 2. felhívja az  államháztartásért felelős minisztert, hogy a  2014.  évi központi költségvetés tervezése során 
gondoskodjon az ÁMGSZ fejlesztés befejező szakaszához szükséges 1470,7 millió forint, illetve az előkészítő szakasz 
eredményeképpen meghatározásra kerülő forrás Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetben történő biztosításáról,

felelős: nemzetgazdasági miniszter
határidő: Magyarország 2014. évi központi költségvetésének tervezése

 3. felhívja az  érintett minisztereket, hogy az  ÁMGSZ kiemelt fejlesztésének kivitelezéséhez szükséges földterületek 
biztosítása érdekében tárgyalásokat kezdeményezzenek az  érintett ingatlanok tulajdonosaival és vagyonkezelői 
jogosultjaival, az  Egererdő Zrt. tulajdonában lévő Szilvásvárad 448/4, 455, Szilvásvárad Község Önkormányzata 
tulajdonában lévő 438/1, 441/3, 447/2, 457/1, 590/1, valamint az  ÁMGSZ vagyonkezelésében lévő Szilvásvárad 
441/1, 452/2, 453, 454/1, 454/2 helyrajzi számú földrészletek vonatkozásában.
Egererdő Zrt. tulajdonában lévő földrészletek tekintetében:

felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
határidő: azonnal

Szilvásvárad Község Önkormányzata és az  ÁMGSZ tulajdonában, illetve vagyonkezelésében lévő földrészletek 
tekintetében:

felelős: vidékfejlesztési miniszter
határidő: azonnal

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1331/2013. (vI. 13.) korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XII. Vidékfejlesztési Minisztérium

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
004338 4 Állami Ménesgazdaság

2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 181,0

XI. Miniszterelnökség
297102 7 Rendkívüli kormányzati intézkedések -181,0

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
004338 4 Állami Ménesgazdaság 181,0

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 181,0 181,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

1 példány
1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

2 példány

K I A D Á S O K 

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

1 példány
Az adatlap 5 példányban töltendő ki

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   
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A Kormány 1332/2013. (VI. 13.) Korm. határozata
a DDOP-5.1.3/A-09-2f-2010-0001 azonosító számú („Villányi elkerülő út építése” című) projekt 
támogatásemelésének jóváhagyásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja az  1.  melléklet szerint a  DDOP-5.1.3/A-09-2f-2010-0001 azonosító számú, „Villányi elkerülő út építése” 

című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projekt támogatásának emelését,
 2. hozzájárul az  1.  pont szerinti projekt támogatási szerződésének – a  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális 

Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága általi – módosításához.
felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
határidő: azonnal

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1332/2013. (vI. 13.) korm. határozathoz

Projekt 

azonosító száma

Projekt 

megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

Projekt támogatási 

szerződésben szereplő 

támogatási összege 

(Ft)

Projekt 

támogatásemelési 

kérelmének összege 

(Ft)

Projekt megnövelt 

támogatási összege

(Ft)

Projekt támogatási 

intenzitása
Projekt rövid bemutatása

DDOP-5.1.3/A- 

09-2f-2010-

0001

Villányi 

elkerülő út 

építése

Nemzeti 

Infrastruktúra 

Fejlesztő Zrt.

3 575 536 600 568 948 769 4 144 485 369 100%

Tárgyi projekt az 5701 jelű összekötő út Villányon áthaladó 

belterületi szakaszát hivatott kiváltani. Az elkerülő út két 

szakaszból, egy déli és egy keleti szakaszból áll. Az elkerülő 

út építése során összesen 4,250 km új út fog elkészülni. 

A kivitelezés során két körforgalmú csomópont kiépítése mellett 

egy hagyományos csomópont kiépítése is megtörténik több 

útcsatlakozással együtt.



54774 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 96. szám 

A Kormány 1333/2013. (VI. 13.) Korm. határozata
a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0004 azonosító számú („Szentes szennyvíztisztító telepének fejlesztése” című) 
projekt támogatásának jóváhagyásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja az  1.  melléklet szerint a  KEOP-1.2.0/09-11-2013-0004 azonosító számú, „Szentes szennyvíztisztító 

telepének fejlesztése” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatot,
 2. hozzájárul az  1.  pont szerinti projekt támogatási szerződésének – a  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 

Környezetvédelmi Operatív Programok Irányító Hatósága általi – megkötéséhez.
felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
határidő: azonnal

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1333/2013. (vI. 13.) korm. határozathoz

Projekt azonosító száma Projekt megnevezése
Támogatást igénylő 

neve

Projekt támogatási 

összege

(nettó Ft)

Projekt 

támogatási 

intenzitása

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

KEOP-1.2.0/09-11-
2013-0004

Szentes 
szennyvíztisztító 
telepének 
fejlesztése

Szentes Város 
Önkormányzat

1 913 254 834 84,996131%

A projekt célja egy egyedileg 
méretezett, SEMI SBR szakaszos 
betáplálású szennyvíztisztító telep 
létesítése a meglévő műtárgyak 
felhasználása mellett. A projekt 
eredményeként létrejövő 
10 000 m3/d hidraulikai és 7380 
lakosegyenérték (LE) biológiai 
kapacitású szennyvíztisztító telep 
már alkalmas lesz a településen 
keletkező szennyvizek megfelelő 
tisztítására, a jogszabályban 
előírt kibocsátási határértékek 
betartására.

Az Alsó-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség  
66.744-2-21/2012 számú 
határozatának 48. pontjában 
szereplő előírás teljesülését 
legkésőbb az első kifizetési 
kérelem benyújtásáig szükséges 
igazolni a Közreműködő Szervezet 
felé.
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A Kormány 1334/2013. (VI. 13.) Korm. határozata
a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0007 azonosító számú („Jászdózsa Község szennyvízcsatornázása” című) projekt 
támogatásának jóváhagyásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja az  1.  melléklet szerint a  KEOP-1.2.0/09-11-2013-0007 azonosító számú, „Jászdózsa Község 

szennyvízcsatornázása” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatot,
 2. hozzájárul az  1.  pont szerinti projekt támogatási szerződésének – a  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 

Környezetvédelmi Operatív Programok Irányító Hatósága általi – megkötéséhez.
felelős:  nemzeti fejlesztési miniszter
határidő:  azonnal

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1334/2013. (vI. 13.) korm. határozathoz

Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

Projekt 

támogatási 

összege

(nettó Ft)

Projekt 

támogatási 

intenzitása

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

KEOP-1.2.0/09-
11-2013-0007

„Jászdózsa Község 
szennyvízcsatornázása”

Jászdózsa Község 
Önkormányzata

1 318 804 842 94,564009% A projekt célja Jászdózsa község 
– mint önálló szennyvízelvezetési 
agglomeráció – szennyvízcsatornázása, 
szennyvíztisztító telepének megépítése, 
a térségben keletkező szennyvizek 
összegyűjtése, megfelelő kezelése és 
tisztítása.
A projekt keretében 18,6 km 
gerinccsatorna, 1 km nyomóvezeték,  
7 átemelő, 971 bekötés, 1,4 km tisztított 
szennyvíz nyomóvezeték valósul meg. 
A szennyvíztisztító telep biológiai 
kapacitása 2000 lakosegyenérték (LE), 
hidraulikai kapacitása 185 m3/nap lesz.

1. A támogatási szerződés 
megkötéséig reális ütemtervet 
szükséges benyújtani 
a közreműködő szervezet 
részére.
2. Az első kifizetési 
kérelem benyújtásáig, 
vagy a kivitelezői tender 
minőségbiztosításra történő 
benyújtásáig kell megküldeni 
a jogerős vízjogi engedélyeket 
a közreműködő szervezet 
részére.
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A Kormány 1335/2013. (VI. 13.) Korm. határozata
a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0015 azonosító számú („Kéthely agglomeráció szennyvízkezelése” című) projekt 
támogatásának jóváhagyásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja az  1.  melléklet szerint a  KEOP-1.2.0/09-11-2012-0015 azonosító számú, „Kéthely agglomeráció 

szennyvízkezelése” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatot,
 2. hozzájárul az  1.  pont szerinti projekt támogatási szerződésének – a  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 

Környezetvédelmi Operatív Programok Irányító Hatósága általi – megkötéséhez.
felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
határidő: azonnal

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1335/2013. (vI. 13.) korm. határozathoz

Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekt támogatási összege

(nettó Ft)

Projekt támogatási 

intenzitása
Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

KEOP-1.2.0/09-
11-2012-0015

Kéthely agglomeráció 
szennyvízkezelése

Dél-balatoni 
Szennyvízelvezetés és 
Tisztítás Megvalósítását 
Célzó Önkormányzati 
Társulás

1 900 733 287 84,962524%

A projekt célja a kéthelyi 
szennyvízelvezetési 
agglomeráció 
szennyvíztisztító 
telepének fejlesztése, 
a térségben keletkező 
szennyvizek megfelelő 
kezelése és tisztítása. 
A szennyvíztisztító 
telep intenzifikációját 
követően a telep 
biológiai kapacitása 
56 327 lakosegyenérték 
(LE), hidraulikai 
kapacitása 7000 m3/d 
lesz.

1. A tulajdonviszonyok és 
egyéb projekt területhez 
kötődő jogviszonyok teljes 
körű rendezését az első 
kifizetési kérelem benyújtásáig 
szükséges elvégezni.
2. Az önerőre vonatkozó 
igazolásokat legkésőbb az első 
kifizetési kérelem benyújtásáig 
a Közreműködő Szervezet 
részére el kell juttatni.
3. Az első kifizetési kérelem 
benyújtásáig, vagy a kivitelezői 
tender minőségbiztosításra 
történő benyújtásáig kell 
megküldeni a jogerős vízjogi 
engedélyeket a Közreműködő 
Szervezet részére.
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A Kormány 1336/2013. (VI. 13.) Korm. határozata
a KMOP-2.1.1/A-11-2013-0005 azonosító számú („A régión belüli közlekedési kapcsolatok fejlesztése  
12106. j. úton” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja az  1.  melléklet szerint a  KMOP-2.1.1/A-11-2013-0005 azonosító számú, „A régión belüli közlekedési 

kapcsolatok fejlesztése 12106. j. úton” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatot,
 2. hozzájárul az  1.  pont szerinti projekt támogatási szerződésének – a  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális 

Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága általi – megkötéséhez.
felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
határidő: azonnal

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1336/2013. (vI. 13.) korm. határozathoz

Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve Projekt támogatási összege (Ft)

Projekt 

támogatási 

intenzitása

Projekt rövid bemutatása

KMOP-2.1.1/A-11-
2013-0005

A régión belüli közlekedési 
kapcsolatok fejlesztése  
12106. j. úton

Magyar Közút 
Nonprofit Zrt.

1 201 195 803 100%
A projekt célja a 12106 j. kóspallagi bekötő út 
6+139,38–8+114 kilométerszelvények közötti 
felújítása 6646,88 m hosszban.
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A Kormány 1337/2013. (VI. 13.) Korm. határozata
a TÁMOP-6.1.3/B-12/1 azonosító számú („Népegészségügyi kommunikáció fejlesztése” című) projekt 
akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja az  1.  melléklet szerint a  TÁMOP-6.1.3/B-12/1 azonosító számú, „Népegészségügyi kommunikáció 

fejlesztése” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatot,
 2. elfogadja az  1.  melléklet szerinti projektjavaslat kiemelt projektként történő nevesítését, és hozzájárul, hogy 

a projekt támogatási szerződését a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága 
megkösse.

felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
határidő: azonnal

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1337/2013. (vI. 13.) korm. határozathoz

A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013-as Akcióterveiben nevesítésre kerülő kiemelt projekt

Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve
Akciótervi nevesítés elszámolható közkiadás 

összege (Ft)
Projekt rövid bemutatása

TÁMOP-6.1.3/B-12/1
Népegészségügyi 
kommunikáció fejlesztése

Országos 
Egészségfejlesztési 
Intézet

1 845 930 594

A projekt keretében egészségkommunikációs 
központ kerül kialakításra, valamint számos 
különféle népegészségügyi kommunikációs 
tevékenység valósul meg.
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A Kormány 1338/2013. (VI. 13.) Korm. határozata
a TIOP-1.2.1/B-12/1 azonosító számú („Nemzeti Kulturális Térinformációs rendszer Szolgáltató és Tanácsadó 
Multifunkcionális Módszertani Központ” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának 
jóváhagyásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a TIOP-1.2.1/B-12/1 azonosító számú, „Nemzeti Kulturális Térinformációs rendszer 

Szolgáltató és Tanácsadó Multifunkcionális Módszertani Központ” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási 
igényű projektjavaslatot,

 2. elfogadja az  1.  pont szerinti projektjavaslat kiemelt projektként történő nevesítését az  1.  mellékletben szereplő 
maximális elszámolható közkiadással,

 3. hozzájárul, hogy az 1. pont szerinti kiemelt projekt támogatási szerződését a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán 
Erőforrás Programok Irányító Hatósága megkösse.

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1338/2013. (vI. 13.) korm. határozathoz

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló Akciótervében nevesítésre kerülő kiemelt projekt

Projekt 

azonosító 

száma

Projekt megnevezése
Támogatást 

igénylő neve

Akciótervi 

nevesítés 

elszámolható 

közkiadás1  

összege (Ft)

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

TIOP-1.2.1/
B-12/1

Nemzeti Kulturális 
Térinformációs 

rendszer 
Szolgáltató 

és Tanácsadó 
Multifunkcionális 

Módszertani 
Központ

Magyar 
Nemzeti 
Digitális 

Archívum és 
Filmintézet

1 599 991 000

A fejlesztéssel létrejövő 
infrastruktúra az egykori Ózdi 

Vasgyár átalakított Erőmű 
épületében kerül elhelyezésre. 

Számos iroda-, oktatási-, 
közösségi helyiség kerül 

kialakításra, amely fejlesztés 
jóvoltából megkezdődhet 

a digitális tananyagfejlesztés, 
a digitális módszertani oktatás, 

valamint kialakításra kerül 
a digitális Kárpát-medence 

kiállítás.

a) A projekt megvalósításához szükséges telekösszevonásra irányuló 
eljárást eredményesen le kell zárni.
b) Az építészeti terveket az engedélyezési (szakhatósági) eljárások 
eredményes lezárásához szükséges szakági tervekkel (különösen 
tűzvédelem, gépészet, statika) ki kell egészíteni.
c) Szükséges a kiállítótér rajzi bemutatása, belsőépítészeti 
koncepciókkal, látványképekkel.
d) Javított időbeli ütemezést kell készíteni: a kivitelező kiválasztása 
a jóváhagyott kiviteli tervek és a támogató által elfogadott 
közbeszerzési kiírást követően történhet; a tendereztetést 
az előkészületi idővel ki kell egészíteni, a műszaki ellenőrt be kell 
iktatni, a tervellenőrt és a felelős műszaki vezetőt el kell hagyni 
(GANTT diagram javítása).
e) Ki kell dolgozni az egyes eszközök mennyiségi indokolását  
(pl. plazma televíziók, táblagépek (tabletek), szoftverek mennyisége).
f ) Az indikátorérték felülvizsgálata, pontosítása szükséges.  
„A kialakított szolgáltatásokat évente igénybevevők száma” 
sorban 6000 fő szerepel, amelyet nem támaszt alá indokolás. 
A fenntarthatósági számításokban és az üzleti tervben is ennél 
lényegesen nagyobb – és reálisabb – szám szerepel, közel  
180 000 fő/év.

1 Elszámolható közkiadásnak minősül a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről 
szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 16a. pontja alapján a megítélt támogatáson kívül a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 6. § (1) bekezdés a)–f ) pontja alapján ajánlatkérőnek minősülő közszféra 
szervezet kedvezményezett által biztosítandó önerő összege is. Nem közszféra szervezet esetén az elszámolható közkiadás összege a megítélt támogatás összegével egyezik meg.
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztőbizottság közreműködésével a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelős: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 2–4.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.

A miniszterelnök 79/2013. (VI. 13.) ME határozata
helyreállítási miniszterelnöki megbízott kinevezéséről és feladatairól

A központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 
33. § (3) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a következő határozatot adom ki:
 1. A Duna folyamon 2013 júniusában levonuló rendkívüli árhullám utáni helyreállítással kapcsolatos kormányzati 

tevékenység összehangolásával dr. Bakondi györgy tűzoltó altábornagyot 2013. augusztus 31. napjáig megbízom.
 2. A miniszterelnöki megbízott feladatkörében

a) összehangolja a Dunán levonuló árhullám okozta károkkal kapcsolatos helyreállítási feladatok végrehajtását,
b) szükség esetén a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter útján a hatáskörrel rendelkező miniszter, 

illetve a Kormány intézkedését kezdeményezheti,
c) az  érintett szervektől, szervezetektől adatokat, információkat kérhet, a  kapcsolódó dokumentumokba  

– a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően – betekinthet, azokról másolatot kérhet.
 3. A miniszterelnöki megbízott tevékenységét díjazás nélkül látja el.
 4. A miniszterelnöki megbízott működését a miniszterelnök a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter útján 

irányítja.
 5. A miniszterelnöki megbízott tevékenységéről a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszternek beszámol.
 6. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  orbán viktor s. k., 
  miniszterelnök
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