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II. Törvények

2013. évi CCXIX. törvény
az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló,  
Bécsben az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény módosításának kihirdetéséről*

1. §  Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp 
anyagokról szóló, Bécsben az  1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény (a  továbbiakban: Egyezmény) 
mellékletét módosító, az  Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2013. március 13-án elfogadott, 56/1. számú 
határozatban foglalt módosítás (a továbbiakban: Módosítás) kötelező hatályának elismerésére.

2. §  Az Országgyűlés a Módosítást e törvénnyel kihirdeti.

3. §  A Módosítás hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:
„Decision 56/1
Transfer of gamma-hydroxybutyric acid from Schedule IV to Schedule II of the Convention on Psychotropic 
Substances of 1971
4. At its 3rd meeting, on 13 March 2013, the Commission on Narcotic Drugs, upon recommendation of the World 
Health Organization, decided, by 41 votes to 1,
with no abstentions, to transfer gamma-hydroxybutyric acid (GHB) from Schedule IV to Schedule II of the 
Convention on Psychotropic Substances of 1971.77”
„56/1 sz. határozat
A gamma-hidroxi-vajsav (GHB) áthelyezése a  Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény IV. jegyzékéből  
a II. jegyzékbe helyezéséről.
A Kábítószerügyi Bizottság 2013. március 13-án megtartott 3. ülésén, az  Egészségügyi Világszervezet ajánlása 
alapján, 41 igen és 1 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a gamma-hidroxi-vajsavat (GHB) 
a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény IV. jegyzékéből a II. jegyzékbe helyezi át.”

Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A Módosítás végrehajtásához szükséges intézkedésekről az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik.
 (3) Az Egyezmény – az e törvény szerinti módosításokkal – egységes szerkezetbe foglalt hiteles szövegének és annak 

hivatalos magyar nyelvű fordításának a közzétételéről az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. december 9-i ülésnapján fogadta el.
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2013. évi CCXX. törvény
az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól*

Az Országgyűlés – az Európai Unió interoperabilitási stratégiai céljainak hazai megvalósításaként – a következő törvényt alkotja:
– a  közfeladatot ellátó szervek által vezetett állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének megvalósítása  
és növelése,
– az állami versenyképesség növelése,
– az állami működés költséghatékonyságának növelése, valamint
– a nemzeti és nemzetközi szervek közötti együttműködés elősegítése
érdekében.

I. FeJezet
ÁLtaLÁnos rendeLKezéseK

1. A törvény hatálya

1. § (1) E  törvényt a  közfeladatot ellátó szervek által közfeladatuk ellátása során vagy azzal összefüggésben létrehozott  
– jogszabály által meghatározott adatokat tartalmazó és az adatok változásának a nyilvántartáson való átvezetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárásrenddel rendelkező – nyilvántartásuk (a továbbiakban: nyilvántartás) 
más nyilvántartással való együttműködési képességének biztosítása érdekében kell alkalmazni.

 (2) E  törvény rendelkezéseit a  hazai nyilvántartások adatainak az  Európai Unió intézményei és tagállamai részére 
történő átadására is alkalmazni kell.

 (3) E törvény rendelkezéseit nem kell alkalmazni a nemzetbiztonsági szolgálatok, a Nemzeti Biztonsági Felügyelet által 
vezetett nyilvántartások, a közfeladatot ellátó szervek belső nyilvántartásai, valamint a minősített adat védelméről 
szóló törvény hatálya alá tartozó minősített adatokat tartalmazó nyilvántartások vonatkozásában.

 (4) E törvény rendelkezései nem érintik a nyilvántartók személyes adatok kezelésére vonatkozó, más jogszabályokban 
meghatározott személyes adatok továbbításával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit.

 (5) A  Nemzeti Adó- és Vámhivatal tekintetében a  nyilvántartások felügyeletéért felelős szerv 8.  § (1)  bekezdés b) és 
d) pontjában, a 8. § (2) és (4) bekezdésében és a 13. §-ban nevesített feladatainak ellátásáról az adópolitikáért felelős 
miniszter gondoskodik.

2. Értelmező rendelkezések

2. §  E törvény alkalmazásában:
  1.  adatátadás: adatok átadása egy másik nyilvántartónak,
  2.  adatforrás: valamely adat nyilvántartásba vételének alapjául szolgáló, jogszabályi feltételeken alapuló egyedi 

döntés, nyilatkozat, irat vagy tárgyi bizonyíték,
  3.  adatkapcsolat-szolgáltatás: olyan szolgáltatás, amelynek keretében a  nyilvántartó adatokat ad át egy másik 

nyilvántartónak, ami az  adatokat e  törvényben meghatározott egyszerű adatátvétel vagy automatikus 
adatátvétel útján veszi át,

  4.  automatikus adatátvétel: adatok átvétele egy másik nyilvántartótól, az  adatok egyezőségének biztosítása, 
megőrzése vagy ellenőrzése érdekében, emberi beavatkozást nem igénylő módon,

  5.  automatikus adatelérési felület: nyilvántartó által létrehozott és üzemeltetett, a  nyilvántartó részéről emberi 
beavatkozást nem igénylő adatátadást lehetővé tevő műszaki megoldás,

  6.  belső nyilvántartás: olyan nyilvántartás, aminek a  vezetése kizárólag a  nyilvántartó saját céljait, saját 
feladatellátását, saját ellenőrzési tevékenységét szolgálja, és nem célja, hogy harmadik személy számára 
adatot adjon át, valamint nem minősül adatforrásnak harmadik személy számára,

  7.  egyszerű adatátvétel: adatok átvétele egy másik nyilvántartótól, az  adatok egyezőségének biztosítása, 
megőrzése vagy ellenőrzése érdekében, emberi beavatkozást igénylő módon,

  8.  elsődleges adat: olyan adat, amit e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet annak minősít,
  9.  közfeladatot ellátó szerv: a  köziratokról, a  közlevéltárakról és a  magánlevéltári anyag védelméről szóló 

törvényben meghatározott közfeladatot ellátó szerv,

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. december 9-i ülésnapján fogadta el.
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10.  nyilvántartott adat: az 1. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásban kezelt adat,
11.  nyilvántartó: nyilvántartást vezető szerv vagy személy,
12.  összerendelési nyilvántartás: a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok 

használatáról szóló törvény szerinti összerendelési nyilvántartás,
13.  származtatott adat: más nyilvántartásból adatkapcsolat-szolgáltatás keretében átvett adat.

II. FeJezet
a nyILvÁntartÁsoK együttműKödésI Képességét bIztosító szabÁLyoK

3. A nyilvántartások együttműködési képessége

3. § (1) A  nyilvántartó a  nyilvántartást az  állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 
törvény szerinti elektronikus információs rendszerben vezeti.

 (2) A nyilvántartó a nyilvántartások közötti egyszerű adatátvételt és automatikus adatátvételt elektronikus úton teljesíti, 
kivéve, ha ez az adott adat tekintetében nem értelmezhető vagy az aránytalanul nagy nehézséggel járna.

 (3) A nyilvántartó a nyilvántartás elektronikus információs rendszerét úgy tervezi, alakítja ki és működteti, hogy képes 
legyen adatkapcsolat-szolgáltatásokat nyújtani.

 (4) A  nyilvántartó a  nyilvántartások elektronikus információs rendszerének tervezése, kialakítása és működtetése, 
valamint az  adatkapcsolat-szolgáltatások nyújtása során gondoskodik az  állami és önkormányzati szervek 
elektronikus információbiztonságáról szóló törvény és végrehajtási rendeletei előírásainak való megfelelésről.

4. Adatforrások, adatkapcsolatok

4. § (1) A nyilvántartó adatkapcsolat-szolgáltatást nyújthat más nyilvántartók részére.
 (2) Személyes adatok adatkapcsolat-szolgáltatás keretében történő átadására csak a  személyes adatok kezelését 

szabályozó törvények előírásainak betartásával kerülhet sor. Ha egyszerű adatátvétel vagy automatikus adatátvétel 
útján személyes adatok átadására kerül sor, úgy az  összerendelési nyilvántartás szolgáltatáshoz csatlakozott, 
a  természetes személyazonosító adatoktól eltérő azonosítót használó nyilvántartók közötti adatátadás 
az összerendelési nyilvántartás alkalmazásával is megvalósítható.

 (3) Elsődleges adatot tartalmazó nyilvántartás nyilvántartója más nyilvántartók számára adatkapcsolat-szolgáltatást 
nyújt, amelynek keretében biztosítja az  elsődleges adatok átvételét egyszerű adatátvétel vagy automatikus 
adatátvétel útján. A  nyújtott adatkapcsolat-szolgáltatások körét, formáját és igénybevételének feltételeit 
az elsődleges adatot tartalmazó nyilvántartás nyilvántartója határozza meg.

 (4) A  Kormány rendeletben határozza meg, hogy az  egyes nyilvántartások mely adatokat tartalmazzák elsődleges 
adatként. Az  elsődleges adatot tartalmazó nyilvántartások kijelölése során figyelembe kell venni, hogy az  adatot 
mely nyilvántartó képzi, az  adat mely nyilvántartásban keletkezik, annak változása esetén mely nyilvántartásban 
változik meg először.

 (5) E  törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott elsődleges adatot tartalmazó 
nyilvántartás nyilvántartója gondoskodik arról, hogy az  elsődleges adatokat adatkapcsolat-szolgáltatás keretében 
automatikus adatelérési felületen keresztül is át tudja adni, ha ezt számára az  e  törvény felhatalmazása alapján 
kiadott kormányrendelet kötelezővé teszi.

5. § (1) A  nyilvántartó a  nyilvántartandó adatot olyan nyilvántartásból veszi át adatkapcsolat-szolgáltatás igénybevétele 
útján, amely az  adatot elsődleges adatként tartalmazza, feltéve, hogy ezt jogszabály nem zárja ki és az  adat 
átvételének egyéb jogszabályi feltételei is fennállnak.

 (2) Ha jogszabály előírja, hogy olyan adatot adatforrásból kell beszerezni, amely adatot egy nyilvántartás egyébként 
elsődleges adatként tartalmaz, a  nyilvántartó az  adatforrás szolgáltatására köteles személy kérelmére az  adatot 
az 5. § (1) bekezdése alapján veszi át.

 (3) Ha törvény előírja, hogy olyan személyes adatot adatforrásból kell beszerezni, amely adatot egy nyilvántartás 
egyébként elsődleges adatként tartalmaz, a  nyilvántartó az  adatforrás szolgáltatására köteles személy kérelmére, 
az érintett hozzájárulásával az adatot az 5. § (1) bekezdése alapján veszi át.

 (4) Adat olyan nyilvántartásból is átvehető, amely az  adatot származtatott adatként tartalmazza, amennyiben 
az  átvenni kívánt származtatott adat és az  elsődleges adatot tartalmazó nyilvántartás adatának egyezősége 
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automatikus adatátvétel útján biztosított, feltéve, hogy ezt jogszabály nem zárja ki és az  adat átvételének egyéb 
jogszabályi feltételei is fennállnak.

6. § (1) A nyilvántartó a származtatott adatnak az elsődleges adattal való egyezőségét ellenőrzi
a) a  származtatott adat 5.  § (4)  bekezdés szerinti adatkapcsolat-szolgáltatás keretében történő átadásakor, 

valamint
b) a származtatott adatról történő bármilyen – hatósági vagy egyéb – igazolás, hatósági bizonyítvány vagy más, 

az adat tekintetében bizonyító erővel rendelkező közokirat kiállítását megelőzően.
 (2) Az  adatok (1)  bekezdés szerinti egyezőségének ellenőrzése mellőzhető, ha törvény lehetőséget ad erre vagy 

az adatok egyezősége automatikus adatátvétel útján biztosított.
 (3) Az  elsődleges adatot tartalmazó nyilvántartás nyilvántartója az  elsődleges adat megváltozása esetén az  egyszerű 

adatátvételt vagy automatikus adatátvételét kezdeményezi azon származtatott adatot tartalmazó nyilvántartás 
nyilvántartójánál, amely az adatot tőle adatkapcsolat-szolgáltatás keretében vette át.

 (4) Ha a származtatott adatot tartalmazó nyilvántartás nyilvántartója eljárása során észleli, hogy a származtatott adat 
nem felel meg a valóságnak, erről haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásszerzést követő első munkanapon értesíti 
az elsődleges adatot tartalmazó nyilvántartás nyilvántartóját, aki köteles azt saját eljárásában felülvizsgálni.

5. Adatkapcsolat-szolgáltatási szabályzat és az adatkapcsolat-szolgáltatási megállapodás

7. § (1) A  nyilvántartó a  nyilvántartások közötti egyszerű adatátvétel és automatikus adatátvétel céljából kialakított 
adatkapcsolat-szolgáltatás rendjének biztosítása érdekében adatkapcsolat-szolgáltatási szabályzatot készít 
(a továbbiakban: szabályzat).

 (2) A  nyilvántartó a  szabályzatot legkésőbb az  adatkapcsolat-szolgáltatás tényleges megkezdését megelőző 
harmincadik napig elkészíti.

 (3) A  szabályzat kötelező tartalmi elemeit e  törvény és az  e  törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet 
határozza meg.

 (4) A szabályzat elkészítése nem mentesíti a nyilvántartókat az egyes nyilvántartók között megvalósuló adatkapcsolat-
szolgáltatások igénybevételére vonatkozó egyedi megállapodások megkötése alól (a továbbiakban: adatkapcsolat-
szolgáltatási megállapodás).

 (5) Az adatkapcsolat-szolgáltatási megállapodásnak tartalmaznia kell az adatot átvevő nyilvántartó nyilatkozatát arról, 
hogy számára az  adat átvételét jogszabály a  nyilvántartással kapcsolatos feladatainak ellátása céljából lehetővé 
teszi.

 (6) Adatkapcsolat-szolgáltatás csak az  adatkapcsolat-szolgáltatási megállapodásnak az  elektronikus információs 
rendszerek biztonságának felügyeletéért felelős hatóság általi jóváhagyását követően kezdhető meg.

III. FeJezet
a nyILvÁntartÁsoK FeLügyeLete és nyILvÁntartÁsa

6. A nyilvántartások felügyeletéért felelős szerv

8. § (1) A nyilvántartások felügyeletéért felelős szerv (a továbbiakban: Felügyelet) feladat- és hatáskörében
a) vezeti a nyilvántartások regiszterét (a továbbiakban: Regiszter),
b) fogadja a szabályzat és az adatkapcsolat-szolgáltatási megállapodás bejelentését,
c) vezeti az adatmegnevezések jegyzékét, valamint
d) ellátja a nyilvántartókra vonatkozó, e törvény 1–7. §-a szerinti tevékenységek felügyeletét.

 (2) A Felügyelet az (1) bekezdés d) pontja szerinti feladat- és hatáskörében
a) felügyeleti vizsgálat keretében ellenőrzi, hogy a  nyilvántartó tevékenysége megfelel-e az  e  törvényben és 

a végrehajtási rendeleteiben meghatározott követelményeknek,
b) felügyeleti vizsgálat keretében ellenőrzi a  hozzá bejelentett szabályzatokat és adatkapcsolat-szolgáltatási 

megállapodásokat,
c) a hozzá benyújtott szabályzatokkal szemben kifogással élhet,
d) megvizsgálja a  nyilvántartókkal szemben, az  e  törvény szerinti kötelezettségekkel összefüggésben 

előterjesztett bejelentéseket és javaslatokat, amelyek alapján javaslattal élhet a  feladat- és hatáskörrel 
rendelkező hatóság, illetve a jogalkotás kezdeményezésére jogosult szerv vagy személy felé,
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e) mentességet adhat a szabályzat elkészítése, a 6. § (1) bekezdése szerinti adatok egyezőségének ellenőrzése 
és a 3–4. §-ban meghatározott kötelezettségek teljesítése alól,

f ) a nyilvántartók számára e törvény alkalmazását segítő intézkedési javaslatokat fogalmaz meg,
g) a felügyeleti, az átfogó felügyeleti vizsgálat lefolytatása érdekében éves vizsgálati tervet készít.

 (3) A  Felügyelet a  nyilvántartások felügyeletével, felügyeleti vizsgálatok lefolytatásával és a  Regiszter vezetésével 
kapcsolatos tevékenységéről, valamint a  nyilvántartások együttműködési képességének helyzetéről legalább 
kétévente átfogó jelentést készít jóváhagyás céljából a Kormány számára. A jelentést annak jóváhagyását követően 
a  szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az  állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról 
szóló kormányrendelet szerinti elektronikus tájékoztatási szolgáltatás szabályai szerint közzéteszi.

 (4) A Felügyelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben 
(a  továbbiakban: Ket.) foglaltak szerint a  Regiszterbe való rögzítés céljából adatszolgáltatásra kötelezheti 
a  nyilvántartót a  nyilvántartások adattartalmával, a  nyilvántartók együttműködési képességével, valamint 
az  adatkapcsolat-szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban. A  Felügyelet az  adatszolgáltatásra kötelezés során a  Ket. 
94. § (1) bekezdés a)–b) pontja alapján jár el, azzal, hogy az ügyfélen a nyilvántartót, a hatósági döntés megsértésén 
pedig a Felügyelet felhívásában foglalt kötelezettség megsértését kell érteni.

 (5) A Felügyelet ajánlást ad ki különösen
a) az adatkapcsolat-szolgáltatás módjára, valamint
b) a szabályzat kialakítására vonatkozóan.

 (6) A  Felügyelet a  (2)  bekezdés a), b) és e)  pontja szerinti feladatainak végrehajtásába – az  információbiztonságot 
érintő kérdések tekintetében – bevonja az elektronikus információs rendszerek biztonságának felügyeletéért felelős 
hatóságot.

7. A nyilvántartások regisztere

9. § (1) A  Felügyelet Regisztert vezet az  e  törvény hatálya alá tartozó nyilvántartók által vezetett nyilvántartásokról, 
a  nyilvántartásokban található adatok köréről, a  nyilvántartásból nyújtott adatkapcsolat-szolgáltatásokról, 
a  nyilvántartó szabályzatairól és a  nyilvántartásban található adatok átvételére vonatkozó adatkapcsolat-
szolgáltatási megállapodásokról.

 (2) A Regiszter adattartalmát a Kormány rendeletben állapítja meg.
 (3) A Regiszter tartalma nyilvános, az bárki számára megismerhető.

10. § (1) A  Regiszterben tárolt adatkört, azok megváltozását, valamint a  nyilvántartás megszűnését a  Felügyelet 
a nyilvántartó bejelentése alapján jegyzi be a Regiszterbe.

 (2) A  nyilvántartó az  (1)  bekezdésben meghatározott bejelentéseket az  erre a  célra rendszeresített elektronikus 
formanyomtatványon, a  nyilvántartás létrehozását, az  abban bekövetkezett változást, valamint a  nyilvántartás 
megszűnését követő harminc napon belül teszi meg, kivéve, ha a  törvény felhatalmazása alapján kiadott 
kormányrendelet ez alól mentesíti.

 (3) A  Regiszterbe való nyilvántartásba vételre az  e  törvényben és az  e  törvény felhatalmazása alapján kiadott 
kormányrendeletben meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.

8. Adatkapcsolat-szolgáltatási szabályzatok és adatkapcsolat-szolgáltatási megállapodás bejelentése

11. § (1) A  szabályzatot a  nyilvántartó – legkésőbb annak hatálybalépését követő harmincadik napig – bejelenti 
a Felügyeletnek.

 (2) Az  adatkapcsolat-szolgáltatási megállapodást a  szolgáltatást nyújtó nyilvántartó az  elektronikus információs 
rendszerek biztonságának felügyeletéért felelős hatóság általi jóváhagyásról történő tudomásszerzéstől számított 
harminc napon belül bejelenti a Felügyeletnek.

 (3) A  szabályzatban és az  adatkapcsolat-szolgáltatási megállapodásban foglaltak megváltozását a  nyilvántartó  
– a  változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegének benyújtásával – legkésőbb a  változás hatálybalépését 
követő harmincadik napig bejelenti a  Felügyeletnek és ezen időn belül értesíti a  módosítással érintett további 
nyilvántartókat.

 (4) A  nyilvántartó az  adatkapcsolat-szolgáltatás megszüntetését a  Felügyeletnek legkésőbb a  tevékenység 
megszüntetését követő harmincadik napig bejelenti.



85134 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 213. szám 

9. Adatmegnevezések jegyzéke

12. § (1) A  Felügyelet elektronikus jegyzéket vezet a  nyilvántartások együttműködési képességének biztosítása 
szempontjából jelentőséggel bíró adatokról és azok megnevezéséről (a  továbbiakban: adatmegnevezések 
jegyzéke). A jegyzék tartalmazza a megnevezéseket és azok értelmezésének leírását.

 (2) A  szabályzat tartalmazza a  nyilvántartó által az  adatkapcsolat-szolgáltatás keretében átvehető adatoknak 
az adatmegnevezések jegyzéke szerinti megnevezését is.

10. Felügyeleti vizsgálat

13. § (1) A szabályzat, az adatkapcsolat-szolgáltatási megállapodás, illetve az abban foglaltak megváltozásának bejelentése 
alapján a  Felügyelet felügyeleti vizsgálat keretében vizsgálja, hogy a  nyilvántartó tevékenysége megfelel-e 
az e törvényben és végrehajtási rendeleteiben, a kapcsolódó jogszabályokban, a szabályzatban és az adatkapcsolat-
szolgáltatási megállapodásban foglaltaknak.

 (2) A  Felügyelet a  felügyeleti vizsgálat során jogosult megismerni az  adatkapcsolat-szolgáltatási megállapodásokat, 
azzal, hogy a  felügyeleti vizsgálat során tudomására jutott információkat bizalmasan köteles kezelni, azokat 
nyilvánosságra nem hozhatja.

 (3) A  Felügyelet összeveti a  szabályzatot a  felügyeleti ajánlásokban foglaltakkal, azok felülvizsgálata érdekében, és 
szükség esetén új ajánlásokat fogalmaz meg.

 (4) A közigazgatási hatósági ügynek nem minősülő felügyeleti vizsgálatra az e törvényben és a végrehajtására kiadott 
kormányrendeletben meghatározott eltérésekkel a  Ket. hatósági ellenőrzésre vonatkozó rendelkezéseit kell 
alkalmazni.

 (5) A  felügyeleti vizsgálat eredményeként felügyeleti jelentés készül. A  felügyeleti jelentésre a  Ket. jegyzőkönyvre 
vonatkozó szabályait kell alkalmazni, azzal, hogy az személyes adatot nem tartalmazhat.

 (6) Amennyiben a Felügyelet a  felügyeleti vizsgálat során olyan információ birtokába jut, amely információbiztonsági 
kockázatot jelenthet, haladéktalanul értesíti az  elektronikus információs rendszerek biztonságának felügyeletéért 
felelős hatóságot.

 (7) A  Felügyelet az  (1)  bekezdés szerinti vizsgálatot éves felügyeleti ellenőrzési terv alapján átfogó, összevont 
felügyeleti vizsgálat keretében is végezheti.

Iv. FeJezet
a címadatot tartaLmazó nyILvÁntartÁsoK együttműKödésI Képessége

11. A központi címregiszter

14. § (1) A  címadatot tartalmazó állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködési képességének elősegítésére és 
az egységes címkezelés biztosítására központi címregiszter szolgál.

 (2) A  központi címregiszter olyan, a  nyilvántartások közötti együttműködést elősegítő központi nyilvántartás, amely 
a  címadatok vonatkozásában adatkapcsolat-szolgáltatás útján hiteles adatforrást biztosít a  címadatot tartalmazó 
állami és önkormányzati nyilvántartások számára.

15. §  A központi címregiszter vezetése, működése és az  egységes címkezelés részletes eljárási szabályait e  törvény 
felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet állapítja meg.

v. FeJezet
zÁró rendeLKezéseK

12. Felhatalmazó rendelkezések

16. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben
1.  jelölje ki a Felügyeletet,
2.  állapítsa meg a Felügyelet eljárására és a mentességi eljárásra vonatkozó részletes szabályokat,
3.  állapítsa meg a  Regiszter tartalmára és vezetésére, valamint az  adatmegnevezések jegyzékének vezetésére 

vonatkozó részletes szabályokat,
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4.  állapítsa meg az  adatkapcsolat-szolgáltatási szabályzat kötelező tartalmi elemeit, valamint a  szabályzat 
bejelentésére vonatkozó részletes szabályokat,

5.  állapítsa meg az  elsődleges adatnak minősülő adatok körét és az  azokat elsődleges adatként tartalmazó 
nyilvántartásokat, valamint az elsődleges adattal járó kötelezettségek kezdő időpontját,

6.  állapítsa meg azon nyilvántartások körét, amelyek tekintetében a  nyilvántartó automatikus adatelérési 
felület létrehozására köteles, valamint határozza meg az  automatikus adatelérési felületre vonatkozó 
követelményeket,

7.  állapítsa meg azon nyilvántartások körét, amelyek nem kötelesek a  Regiszterbe történő bejelentés 
megtételére, illetve a  szabályzat elkészítésére, a  6.  § (1)  bekezdése szerinti adatok egyezőségének 
ellenőrzésére, és a 3–4. §-ban meghatározott kötelezettségek teljesítésére,

8.  állapítsa meg a  központi címregiszter vezetése, működése és az  egységes címkezelés részletes eljárási 
szabályait.

 (2) Felhatalmazást kap az  e-közigazgatásért felelős miniszter, hogy a  közigazgatási informatika infrastrukturális 
megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter egyetértésével kiadott rendeletben szabályozza 
az automatikus adatelérési felület megvalósítására és üzemeltetésére vonatkozó részletes követelményeket.

 (3) Felhatalmazást kap az  e-közigazgatásért felelős miniszter, hogy a  közigazgatási informatika infrastrukturális 
megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter egyetértésével kiadott rendeletben szabályozza a szabályzat 
és az adatkapcsolat-szolgáltatási megállapodás részletes tartalmi követelményeit.

 (4) Felhatalmazást kap az  e-közigazgatásért felelős miniszter, hogy a  közigazgatási informatika infrastrukturális 
megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter egyetértésével kiadott rendeletben szabályozza 
a származtatott adatot és az elsődleges adatot tartalmazó nyilvántartás adatai egyezősége automatikus adatátvétel 
keretében történő biztosításának részletszabályait.

 (5) Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelős miniszter, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt érintően e törvény 1. § 
(5) bekezdésében megjelölt feladatokkal kapcsolatos ágazati szabályokat rendeletben határozza meg.

13. Hatályba léptető rendelkezések

17. §  Ez a törvény 2015. január 1-jén lép hatályba.

14. Átmeneti rendelkezések

18. § (1) A  nyilvántartók a  3.  § (1)  bekezdésében foglalt előírásoknak legkésőbb az  e  törvény hatálybalépését követő 
huszonnegyedik hónap első napjáig kötelesek megfelelni.

 (2) Az  olyan nyilvántartók, akik a  törvény hatálybalépésekor adatkapcsolat-szolgáltatást nyújtanak, a  7.  § 
(1)  bekezdésében foglalt előírásnak legkésőbb az  e  törvény hatálybalépését követő tizenkettedik hónap első 
napjáig kötelesek megfelelni.

 (3) Az  olyan nyilvántartók, amelyek e  törvény hatálybalépése után és a  törvény hatálybalépését követő tizenkettedik 
hónap első napjáig adatkapcsolat-szolgáltatást valósítanak meg, a  7.  § (1)  bekezdésében foglalt előírásnak 
legkésőbb az e törvény hatálybalépését követő tizenkettedik hónap első napjáig kötelesek megfelelni.

 (4) Azok a  nyilvántartók, akik a  törvény hatálybalépésekor nyilvántartással rendelkeznek, a  10.  § szerinti bejelentést 
legkésőbb az e törvény hatálybalépését követő hatodik hónap első napjáig kötelesek megtenni.

15. Hatályon kívül helyező rendelkezések

19. §  Hatályát veszti a Ket. 172. § j) pont 11. alpontja.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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2013. évi CCXXI. törvény
a hitelbiztosítéki nyilvántartásról*

1. Általános szabályok

1. § (1) A  hitelbiztosítéki nyilvántartás (a  továbbiakban: nyilvántartás) hitelesen tanúsítja, hogy a  hitelbiztosítéki 
nyilatkozatot tevő a  nyilvántartásban rögzített időpontban és a  nyilvántartásban szereplő tartalommal, a  Polgári 
Törvénykönyv és az e törvényben foglaltak szerint hitelbiztosítéki nyilatkozatot tett.

 (2) A  nyilvántartás az  (1)  bekezdésben foglaltakon túlmenően semmilyen jog, tény vagy szerződés fennállását nem 
tanúsítja vagy bizonyítja, a nyilvántartás adatát sérelmesnek tartó fél igényét bírósági úton az ellen érvényesítheti, 
aki a  nyilvántartásban szereplő tartalom feltüntetése érdekében a  hitelbiztosítéki nyilatkozatot tette. A  perben 
a  hitelbiztosítéki nyilatkozat valósággal egyezőségét és a  nyilatkozatban szereplő adatok helyességét annak kell 
bizonyítania, aki a hitelbiztosítéki nyilatkozatot tette; a bíróság a perben soron kívül jár el.

 (3) Az  ellenkező bizonyításig a  nyilvántartásban rögzített hitelbiztosítéki nyilatkozatról (módosításról, törlésről) 
vélelmezni kell, hogy azt a nyilatkozatot tevő tette a nyilvántartásban rögzített időpontban és tartalommal.

 (4) A  hitelbiztosítéki nyilatkozat valósággal egyezőségéért, a  nyilatkozatban szereplő adatok helyességéért 
a nyilatkozattevő felel.

 (5) A nyilvántartás rendszerében nyilatkozatot tenni kizárólag elektronikus úton, az erre vonatkozó rendelkezéseknek 
megfelelően lehet, az ettől eltérő módon tett nyilatkozatot úgy kell tekinteni, mintha azt meg sem tették volna.

2. A hitelbiztosítéki rendszer működtetése

2. §  A hitelbiztosítéki nyilatkozatok megtételére, nyilvántartására és a  nyilvántartásba történő betekintésre szolgáló 
informatikai alkalmazást (a  továbbiakban: hitelbiztosítéki rendszer) a  Magyar Országos Közjegyzői Kamara 
(a továbbiakban: MOKK) működteti.

3. § (1) A  MOKK biztosítja, hogy a  hitelbiztosítéki rendszer – az  üzemszerű karbantartás időszakát kivéve – minden 
munkanapon legalább 8 órától 20 óráig elérhető legyen.

 (2) A hitelbiztosítéki rendszer üzemszerű karbantartására és felhasználói szintű használatára vonatkozó információkat, 
műszaki paramétereket, valamint a felhasználói szabályzatot a MOKK a honlapján közzéteszi.

 (3) A  hitelbiztosítéki rendszer üzemszerű karbantartásáról, illetve a  működésében keletkezett üzemzavarról 
és annak megszűnéséről a  hitelbiztosítéki rendszer útján a  szolgáltatás igénybevételének megkísérlésekor 
rendszerüzenetben kell értesíteni a  karbantartás, illetve az  üzemzavar idején szolgáltatást igénybe venni kívánó 
felhasználókat. Az értesítést a MOKK internetes felületén kell közölni, ha a hitelbiztosítéki rendszer útján arra nincs 
mód.

 (4) Jogszabály által megállapított határidőkbe nem számít bele az  a  munkanap, amelynek során a  8 órától 20 óráig 
terjedő időszakban a hitelbiztosítéki rendszerben legalább négy órán át fennálló üzemszerű karbantartás (leállás), 
illetve üzemzavar akadályozta a hitelbiztosítéki rendszer szolgáltatásainak igénybevételét.

 (5) A  hitelbiztosítéki rendszert úgy kell kialakítani, hogy ha a  jogerősen megállapított jogutódlás folytán 
a hitelbiztosítéki nyilatkozattal érintett fél vagy az állandó képviselő személye változik, a jogutód, illetve képviselője, 
valamint az új képviselő a korábbi regisztrált felhasználó hitelbiztosítéki rendszerben tárolt adataihoz hozzáférjen.

 (6) A  MOKK a  közigazgatási hatósági ügynek nem minősülő hitelbiztosítéki eljárásaiban is lehetővé teheti 
a  közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény (a  továbbiakban: Ket.) szerinti elektronikus 
kapcsolattartás szabályainak alkalmazását, valamint a  szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és 
az  állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló kormányrendeletben meghatározott szabályozott 
elektronikus ügyintézési szolgáltatások igénybevételét.

4. § (1) Hitelbiztosítéki nyilatkozatot csak a  hitelbiztosítéki rendszerben felhasználóként nyilvántartásba vett személy 
és csak a  hitelbiztosítéki rendszerben felhasználóként nyilvántartásba vett személlyel szemben tehet, e  törvény 
szabályai szerint. A  hitelbiztosítéki rendszer regisztrált felhasználója a  hitelbiztosítéki rendszerben felhasználóként 
nyilvántartásba vett személy. Hitelbiztosítéki nyilatkozat személyesen vagy képviselő útján tehető, ha a  képviselő 
a hitelbiztosítéki rendszer regisztrált felhasználója.

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. december 9-i ülésnapján fogadta el.
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 (2) A  felhasználóként történő nyilvántartásba vétel (a  továbbiakban: regisztráció) a  hitelbiztosítéki rendszer e  célra 
rendszeresített felületén kezdeményezhető. A  kérelmezőnek a  regisztrációs kérelemben – személyazonosító 
adatainak megadásán túlmenően – nyilatkoznia kell a felhasználói szabályzat elfogadásáról, vagy – ha azt a MOKK 
lehetővé teszi – a Ket. szerinti azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szabályai szerint kell hitelesítenie. 
A kérelmezőnek a következő személyes adatait kell megadnia: családi és utónév, születési családi és utónév, anyja 
születési neve, születési hely és idő, lakcím. A  regisztrációs eljárás tekintetében – ha azt a  MOKK lehetővé teszi – 
a Ket. szerinti szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások igénybe vehetők.

 (3) A  regisztrációs kérelem sikeres benyújtása esetén a  MOKK a  hitelbiztosítéki rendszerhez jogszabályban 
meghatározott módon hozzáférést biztosít.

 (4) A regisztráció érvényesítéséhez a kérelmező a közjegyző előtt a regisztrációs kérelmében közölt adatok valósággal 
egyezőségére és hitelességére vonatkozóan nyilatkozatot (a  továbbiakban: azonossági nyilatkozat) tesz. 
Az azonossági nyilatkozat bármely közjegyzőnél megtehető.

 (5) A közjegyző az azonossági nyilatkozat megtétele céljából előtte megjelent kérelmező személyi és okmányadatainak 
ellenőrzése során a  közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény (a  továbbiakban: Kjtv.) 122.  §-a szerint jár el. Ha 
a  bemutatott okirat érvényességével, illetve a  nyilvántartási adatokkal való egyezőségével kapcsolatban kétség 
merül fel, a közjegyző a közreműködést megtagadja.

 (6) Az azonossági nyilatkozat megtételének tényét a közjegyző a hitelbiztosítéki rendszerben rögzíti.
 (7) A  regisztrált felhasználó a  (2)  bekezdésben meghatározott személyazonosító adataiban bekövetkezett változást 

köteles haladéktalanul bejelenteni. A  változás átvezetése során megfelelően alkalmazni kell a  regisztrációra 
vonatkozó szabályokat.

 (8) A  közjegyző a  felhasználói regisztrációt az  e  célra szolgáló felületen előterjesztett kérelemre megszünteti, feltéve, 
hogy a regisztrált felhasználó a hitelbiztosítéki rendszerben nyilvántartott hitelbiztosítéki nyilatkozat által – ide nem 
értve a törölt nyilatkozatot – már nem érintett.

5. § (1) Ha a  regisztrációját kérő egy meghatározott személy vagy szervezet nevében, annak állandó képviselőjeként 
kíván eljárni, képviseleti jogosultságát a  regisztráció során közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal 
kell igazolnia; a  képviselt a  hitelbiztosítéki rendszer regisztrált felhasználójának tekintendő. E  regisztráció bármely 
közjegyzőnél személyesen kérhető.

 (2) Állandó képviselő lehet a törvényes képviselő, a szervezeti képviselő, valamint az ilyen képviseletre meghatalmazott 
személy. Meghatalmazotti képviselet esetén a meghatalmazásban utalni kell arra, hogy azt a meghatalmazó állandó 
és általános (előre egyedileg meg nem határozott ügyekre kiterjedő) jelleggel, visszavonásig adja. A  képviseleti 
jog ellenőrzése során a  közjegyző a  4.  § megfelelő alkalmazásával jár el. Az  állandó képviselő a  képviseleti jog 
ellenőrzése során – ha az a meghatalmazásból nem tűnik ki – közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal 
igazolja a következő adatokat, amelyeket a közjegyző a hitelbiztosítéki rendszerben rögzít:
a) a természetes személy képviseltnek a 4. § (2) bekezdésében írt személyes adatait,
b) a  cégjegyzékbe bejegyzett szervezet képviseltnek az  elnevezését, a  székhelyét, az  adószámát, 

a cégjegyzékszámát,
c) az  egyéb nyilvántartásba vett szervezet képviseltnek az  elnevezését, a  székhelyét, az  adószámát és 

nyilvántartási számát, valamint a nyilvántartást vezető bíróság, hatóság megnevezését,
d) egyéb szervezetnek az elnevezését, a székhelyét, az adószámát,
e) külföldi szervezet esetén elnevezését, székhelyét, és ha azzal rendelkezik, nyilvántartási számát, illetve 

adószámát, az ország kódját.
 (3) Az  állandó képviseleti jogosultság megszűnését, a  4.  § (2)  bekezdésében meghatározott adatokban történt 

változást, a  képviseltnek a  (2)  bekezdésben meghatározott adataiban bekövetkezett változást az  erre okot adó 
körülmény bekövetkeztét követő három munkanapon belül a  közjegyzőnél kell bejelenteni. A  bejelentést – ha 
az  a  képviselőtől vagy a  képviselttől származik – a  közjegyző a  4.  § rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával 
rögzíti a  hitelbiztosítéki rendszerben, amelynek kialakítása során biztosítani kell, hogy a  bejelentés beérkezését 
követő három munkanapon belül a regisztrált felhasználó képviseleti jogosultságára vonatkozó nyilvántartási adat 
törlése megtörténjen. A  regisztrált felhasználó képviseleti jogosultságára vonatkozó nyilvántartási adat törléséről 
a képviseltet rendszerüzenetben értesíteni kell.

 (4) A zálogjogosulti bizományos regisztrációjára az  (1)–(3) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, 
hogy a zálogjogosulti bizományosi minőséget meghatalmazás helyett az erre való kijelölést tartalmazó közokirattal 
vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolni, és a  hitelbiztosítéki rendszerben az  említett minőségre 
vonatkozó adatot kell rögzíteni.
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 (5) A  zálogjogosulti bizományos hitelbiztosítéki nyilatkozattételére e  törvény zálogjogosulti nyilatkozatra vonatkozó 
szabályai az  irányadók azzal, hogy a  hitelbiztosítéki nyilatkozatban a  zálogjogosult adatai helyett a  zálogjogosulti 
bizományos adatait kell feltüntetni és a zálogjogosulti bizományosi minőségre utalni kell.

6. § (1) A hitelbiztosítéki rendszert úgy kell kialakítani, hogy az alkalmas legyen
a) a  hitelbiztosítéki nyilatkozatok megtételére szolgáló elektronikus adatlapok (a  továbbiakban: adatlap) 

feldolgozására,
b) – e törvényben előírt követelmények teljesítése esetén – a hitelbiztosítéki nyilatkozatoknak (módosításoknak, 

törléseknek) a nyilvántartásban való rögzítésére,
c) – a jogszabályban előírt feltételek bekövetkezése esetén – rendszerüzenetek előállítására és azoknak – a 23. § 

szerinti lekérdezés esetét kivéve – a felhasználóként azonosított személyek részére történő megjelenítésére, 
valamint

d) a rendszert érintő események naplózására.
 (2) Ha a MOKK észleli, hogy a nyilvántartás adata és a hitelbiztosítéki nyilatkozat (módosítás, törlés) adata között eltérés 

van, a hitelbiztosítéki rendszer útján intézkedik annak érdekében, hogy a nyilvántartás a hitelbiztosítéki nyilatkozat 
adatát tartalmazza. Az  adat változásáról a  hitelbiztosítéki nyilatkozat által érintett regisztrált felhasználónak 
rendszerüzenetben kell tájékoztatást adni.

3. A hitelbiztosítéki nyilatkozat megtétele

7. § (1) A  hitelbiztosítéki rendszer regisztrált felhasználója a  hitelbiztosítéki rendszer felületén az  erre szolgáló adatlap 
kitöltésével és a hitelbiztosítéki rendszerbe történő továbbításával a következő hitelbiztosítéki nyilatkozatokat teheti 
meg:
a) zálogjogosulti nyilatkozat,
b) zálogkötelezetti nyilatkozat,
c) eladói nyilatkozat tulajdonjog-fenntartással történő eladásról,
d) faktori nyilatkozat,
e) lízingbeadói nyilatkozat,
f ) egyéb, e törvény szerinti nyilatkozat.

 (2) A  regisztrált felhasználó hitelbiztosítéki nyilatkozatát annak megtételekor minősített elektronikus aláírással 
és időbélyegzővel látja el, vagy – ha azt a  MOKK lehetővé teszi – a  Ket. szerinti azonosításra visszavezetett 
dokumentumhitelesítés szabályai szerint hitelesíti. Elektronikus aláírás alkalmazása esetén kizárólag olyan aláírás-
létrehozó adat használható, amelyet a  4.  § (2)  bekezdése szerinti adatokat tartalmazó kérelem aláírása során 
használtak, feltéve, hogy az  űrlapon így elhelyezett elektronikus aláírás a  regisztrált felhasználó hitelbiztosítéki 
rendszerben rögzített adataival a  4.  § (4)  bekezdése szerint összerendelésre került. Azonosításra visszavezetett 
dokumentumhitelesítés alkalmazása esetén a  hitelbiztosítéki rendszerben rögzített adataival az  azonosításra 
visszavezetett dokumentumhitelesítés által igazolt természetes azonosító adatai kerülnek összevetésre. 
A  hitelbiztosítéki nyilatkozat megtétele során – ha azt a  MOKK lehetővé teszi – a  Ket. szerinti szabályozott 
elektronikus ügyintézési szolgáltatások is igénybe vehetők.

 (3) A  hitelbiztosítéki nyilatkozat megtételekor a  nyilatkozatot tevőnek költségtérítést kell fizetnie a  MOKK részére. 
A nyilatkozat akkor tekinthető hatályosan megtettnek, ha a költségtérítés összegét a MOKK javára egy összegben 
maradéktalanul megfizették vagy azt a MOKK e célra szolgáló számláján jóváírták.

 (4) A  hitelbiztosítéki nyilatkozatok bejegyzésre, törlésre, módosításra, továbbá az  ezekhez való hozzájárulásra, illetve 
a zálogjogi bejegyzés fenntartására irányulhatnak.

8. § (1) A hitelbiztosítéki nyilatkozat a nyilvántartásban való rögzítés céljából – a 7. § (3) bekezdése szerinti költségtérítés 
megfizetésével – megtehető bármely közjegyző előtt is.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a hitelbiztosítéki nyilatkozat megtétele céljából előtte megjelenő nyilatkozattevőt 
a  közjegyző a  4.  § (4)–(6)  bekezdésében foglaltak szerint a  hitelbiztosítéki rendszer felhasználójaként regisztrálja, 
majd annak hitelbiztosítéki nyilatkozatát a  Kjtv. 175.  § (1)  bekezdésének alkalmazásával – hivatali elektronikus 
aláírásával ellátva – a 7. §-ban előírtak szerint rögzíti a nyilvántartásban.
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9. §  A felek rendelkezése esetén a zálogszerződést, tulajdonjog-fenntartással történő eladást, faktoring szerződést vagy 
lízingszerződést
a) közokiratba foglaló közjegyző, vagy
b) ellenjegyző ügyvéd – ha a  szerződő felek ezzel is meghatalmazták és a  felek képviseletében regisztrált 

felhasználóként jár el –, az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 27/B. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt 
ellenőrzést követően

a szerződés alapján megtett hitelbiztosítéki nyilatkozatot, illetve az annak alapján nyilvántartandó adatokat a 7. § 
alkalmazásával rögzíti a nyilvántartásban.

10. § (1) A  hitelbiztosítéki nyilvántartás állandó képviselővel nem rendelkező természetes személy regisztrált felhasználója 
hitelbiztosítéki nyilatkozatot képviselő útján az e §-ban foglaltak szerint is tehet.

 (2) Hitelbiztosítéki nyilatkozat tételére a nyilatkozatot tevő ügyvédet hatalmazhat meg.
 (3) A  meghatalmazott ügyvédnek a  hitelbiztosítéki rendszer regisztrált felhasználójának kell lennie. Az  ügyvédnek 

a hitelbiztosítéki nyilatkozat tételekor nyilatkoznia kell arról, hogy a nyilatkozat tételére érvényes és hatályos írásbeli 
meghatalmazással rendelkezik.

 (4) A  hitelbiztosítéki nyilvántartás regisztrált felhasználója nevében hitelbiztosítéki nyilatkozat meghatalmazottként 
nem tehető, ha
a) a hitelbiztosítéki nyilvántartás regisztrált felhasználója a regisztráció során ennek lehetőségét kizárta vagy
b) az érintettnek állandó képviselője van (5. §).

 (5) Ha zálogszerződés, tulajdonjog-fenntartással történő eladás, faktoring szerződés vagy lízingszerződés a  9.  § 
alkalmazásával került rögzítésre a nyilvántartásban, módosítására, törlésére is csak a 9. § alkalmazásával kerülhet sor.

4. Zálogkötelezetti nyilatkozat

11. § (1) A zálogkötelezett zálogjog bejegyzésére irányuló nyilatkozata tartalmazza:
a) a zálogkötelezett és a zálogjogosult

1. természetes személy esetén: családi és utónevét, születési családi és utónevét, anyja születési nevét, 
születési idejét, lakcímét,

2. jogi személy, jogalanyisággal rendelkező egyéb szervezet esetén: elnevezését, székhelyét és 
azonosító adatait (cégjegyzékszámát és adószámát, vagy nyilvántartási számát és a  nyilvántartást 
vezető bíróság, hatóság megnevezését és adószámát, nyilvántartásba nem vett szervezet esetén 
adószámát);

b) a zálogkötelezett képviseletében eljáró képviselőnek az a) pont 1. alpontjában megjelölt adatait;
c) a  zálogtárgy megjelölését, gépjármű egyedileg történő elzálogosítása esetén annak egyedi azonosítóját 

(alvázszámát);
d) a  zálogkötelezett döntése szerint azt az  összeget, amelynek erejéig a  zálogtárgy a  kielégítésre fedezetet 

biztosít.
 (2) Az  (1)  bekezdés c)  pontja és a  25.  § (2)  bekezdése alkalmazásában gépjárműnek minősül a  közúti közlekedésre 

vonatkozó szabályok szerinti gépjármű, továbbá az  egyedi azonosítóval (alvázszámmal) ellátott mezőgazdasági 
vontató, lassú jármű, pótkocsi, villamos és segédmotoros kerékpár. Zálogtárgy megjelölése történhet egyedileg 
vagy körülírással. Zálogtárgy egyedi megjelölése gépjármű egyedi elzálogosítása esetén – a  nyilatkozat tételekor 
erre a  célra biztosított mezőben – egyedi azonosító megadásával is történhet. Az  igazságügyért felelős miniszter 
által kiadott rendelet lehetővé teheti zálogtárgy egyedi megjelölésének egyéb módját is.

 (3) Ha az  adatlapon továbbított adatok megfelelnek az  (1)  bekezdésben foglaltaknak, és eleget tesznek 
a hitelbiztosítéki rendszer további alakszerűségi követelményeinek, azok a nyilvántartásban rögzítésre kerülnek, és 
erről a nyilatkozattevő rendszerüzenetben kap értesítést. Ha az adatlap nem felel meg ezeknek az előírásoknak, úgy 
erről a nyilatkozattevő ugyancsak rendszerüzenetben értesül.

 (4) A  felhasználói regisztrációval rendelkező zálogjogosultat a  hitelbiztosítéki rendszer útján rendszerüzenetben kell 
értesíteni arról, hogy a nyilvántartásban javára szóló zálogkötelezetti nyilatkozatot rögzítettek.

12. § (1) A  hitelbiztosítéki rendszer útján rendszerüzenetben kell értesíteni a  zálogjogosultat arról, hogy a  hitelbiztosítéki 
rendszerbe a zálogjogi bejegyzés törlésére irányuló zálogkötelezetti nyilatkozat érkezett, amelyhez hozzájáruló vagy 
a zálogjogi bejegyzés fenntartására irányuló zálogjogosulti nyilatkozatot tehet.
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 (2) Ha a  zálogjogosult az  (1)  bekezdés szerinti rendszerüzenet elérhetővé tételétől számított 30 napon belül – ha 
a  határidő utolsó napja munkaszüneti napra esik, az  azt követő legközelebbi munkanapon – az  erre szolgáló 
adatlapon hozzájáruló zálogjogosulti nyilatkozatot tesz, e  nyilatkozatának beérkezésével a  törölni kért zálogjogi 
bejegyzést a hitelbiztosítéki rendszer útján törölni kell a nyilvántartásból.

 (3) Ha a (2) bekezdésben írt határidőn belül a zálogjogosult az erre szolgáló adatlapon nem tesz a zálogjogi bejegyzés 
fenntartására irányuló nyilatkozatot, a  törölni kért zálogjogosulti bejegyzést a  nyilatkozattételre nyitva álló 
határidő utolsó napját követő napon kell törölni a  nyilvántartásból. A  törlésről a  zálogjogosult és zálogkötelezett 
rendszerüzenetben kap értesítést.

 (4) Ha a zálogjogosult a (2) bekezdésben írt határidőn belül a zálogjogi bejegyzés fenntartására irányuló nyilatkozatot 
tesz, a zálogkötelezett rendszerüzenetben kap erről értesítést.

13. § (1) Zálogjog ranghelyének előzetes biztosítására irányuló zálogkötelezetti nyilatkozatot a  valamely vagyontárgyát 
elzálogosítani kívánó tulajdonos az  erre szolgáló adatlapon a  zálogjog bejegyzésére irányuló zálogkötelezetti 
nyilatkozatban foglalt adatokkal [11.  § (1)  bekezdés a)−c)  pont] és annak az  összegnek a  megjelölésével tehet, 
amelynek erejéig a  vagyontárgyon zálogjogot kíván alapítani. A  kedvezményezettként megjelölt zálogjogosult 
személyét és adatait csak akkor kell feltüntetni az  adatlapon, ha a  vagyontárgyat a  tulajdonos az  előzetesen 
biztosítandó ranghelyen egy meghatározott személy javára kívánja megterhelni.

 (2) A  zálogkötelezetti nyilatkozat alapján a  ranghely a  hitelbiztosítéki rendszer útján a  nyilvántartásban rögzítésre 
kerül, és erről a  nyilatkozattevő, valamint az  adatlapon kedvezményezettként feltüntetett zálogjogosult 
rendszerüzenetben kap értesítést.

 (3) A  biztosított ranghelyen a  hitelbiztosítéki nyilatkozatokra vonatkozó szabályok szerint tehető zálogjog 
bejegyzésére irányuló zálogkötelezetti vagy zálogjogosulti nyilatkozat, azzal azonban, hogy – ha a zálogkötelezett 
kedvezményezettet is megjelölt – zálogjogosulti nyilatkozatot csak a kedvezményezettként megjelölt zálogjogosult 
tehet.

5. Zálogjogosulti nyilatkozat

14. § (1) A  zálogjogosult zálogjog bejegyzésére irányuló nyilatkozatának a  11.  § (1)  bekezdésében foglalt adatokat kell 
tartalmaznia azzal, hogy a 11. § (1) bekezdés b) és d) pontjában a zálogkötelezett alatt a zálogjogosultat kell érteni.

 (2) A  zálogkötelezett a  zálogjogosulti nyilatkozat beérkezéséről rendszerüzenetben értesül azzal, hogy ahhoz 
hozzájáruló zálogkötelezetti nyilatkozatot tehet.

 (3) A  zálogkötelezett hozzájáruló nyilatkozatának beérkezéséig – de legfeljebb három hónapig – a  hitelbiztosítéki 
rendszernek a zálogjogosulti nyilatkozatot tárolnia kell.

 (4) A  hitelbiztosítéki rendszert úgy kell kialakítani, hogy ha a  zálogkötelezett hozzájáruló nyilatkozata beérkezik, 
úgy az  a  zálogjogosulti nyilatkozatot rögzítse a  nyilvántartásban, és erről mind a  zálogjogosultat, mind pedig 
a zálogkötelezettet rendszerüzenetben értesítse.

15. §  A hitelbiztosítéki rendszert úgy kell kialakítani, hogy az  a  zálogjogi bejegyzés törlésére irányuló zálogjogosulti 
nyilatkozat alapján a  törölni kért bejegyzést a  nyilvántartásból törölje, és erről a  nyilatkozattevőt, valamint 
a zálogkötelezettet rendszerüzenetben értesítse.

6. Eladói nyilatkozat tulajdonjog-fenntartással történő eladásról

16. § (1) A  vagyontárgy eladója a  tulajdonjog-fenntartás bejegyzésére vonatkozó hitelbiztosítéki nyilatkozatát az  erre 
szolgáló adatlapon köteles megtenni.

 (2) Az adatlapon a tulajdonjog-fenntartást az ennek tényére való utalás mellett a vagyontárgyra, az eladóra és a vevőre 
vonatkozó adatokkal együtt a  11.  § (1)  bekezdés a)–c)  pontjában foglaltaknak megfelelően kell feltüntetni azzal, 
hogy a zálogtárgy alatt a vagyontárgyat, a zálogjogosult alatt az eladót, a zálogkötelezett alatt pedig a vevőt kell 
érteni.

 (3) Az  eladó tulajdonjog-fenntartásra vonatkozó hitelbiztosítéki nyilatkozatát annak megtételével egyidejűleg 
a hitelbiztosítéki rendszer útján úgy kell rögzíteni a nyilvántartásban, hogy ennek megtörténtéről a nyilatkozattevő 
és a felhasználóként regisztrált vevő rendszerüzenetben kapjon értesítést.
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17. §  A tulajdonjog-fenntartás bejegyzésére vonatkozó eladói nyilatkozatnak a  nyilvántartásból való törlésére 
a zálogkötelezett vagy a zálogjogosult zálogjogi bejegyzés törlésére irányuló nyilatkozatára és e bejegyzés törlésére 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a  zálogjogosult alatt az  eladót, a  zálogkötelezett alatt pedig 
a vevőt kell érteni.

7. Faktori nyilatkozat

18. §  A faktori nyilatkozatra, annak a  nyilvántartásban való rögzítésére és törlésére a  tulajdonjog-fenntartásra irányuló 
eladói nyilatkozatra, annak a nyilvántartásban való rögzítésére és törlésére vonatkozó szabályokat azzal az eltéréssel 
kell alkalmazni, hogy a vagyontárgy alatt a faktorra engedményezett követelést, az eladó alatt a faktort, a vevő alatt 
pedig az adóst kell érteni.

8. Lízingbeadói nyilatkozat

19. §  A lízingbeadói nyilatkozatra, annak a  nyilvántartásban való rögzítésére és törlésére a  tulajdonjog-fenntartásra 
irányuló eladói nyilatkozatra, annak a  nyilvántartásban való rögzítésére és törlésére vonatkozó szabályokat azzal 
az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a vagyontárgy alatt a lízingbe adott vagyontárgyat, az eladó alatt a lízingbeadót, 
a vevő alatt pedig a lízingbevevőt kell érteni.

9. Hitelbiztosítéki nyilatkozat módosítása

20. § (1) A  nyilvántartásban rögzített hitelbiztosítéki nyilatkozatok módosítására a  zálogjogosult zálogjog bejegyzésére 
irányuló nyilatkozatára, annak a  nyilvántartásban való rögzítésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően 
alkalmazni.

 (2) Ha a  módosítással érintett zálogjogi bejegyzést követő ranghelyen további zálogjogi bejegyzések állnak, 
e  bejegyzések szerinti zálogjogosultak tekintetében az  olyan módosítás, amely a  zálogjoggal biztosított 
követeléseik kielégítését hátrányosabbá teszi, a hozzájárulásukkal válik hatályossá.

 (3) A  (2)  bekezdés szerinti esetben a  bejegyzést módosító nyilatkozat nyilvántartásba történő rögzítése  
– az (1) bekezdés szerinti feltételek teljesítése mellett – attól tehető függővé, hogy ahhoz a hitelbiztosítéki rendszer 
útján a  módosítással érintett zálogjogi bejegyzést követő ranghelyen álló zálogjogok jogosultjai hozzájárulnak. 
A módosításhoz való hozzájáruló hitelbiztosítéki nyilatkozatra a zálogkötelezetti hozzájáruló nyilatkozatra, és annak 
a nyilvántartásban való rögzítésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

 (4) Ranghely-szerződés esetén a  megváltoztatott ranghely bejegyzésére az  (1)–(3)  bekezdés rendelkezéseit azzal 
az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az ilyen hitelbiztosítéki nyilatkozat bejegyzéséhez a nyilatkozattevőn kívüli összes 
érintett ranghelyen bejegyzett zálogjogosult hozzájáruló nyilatkozata szükséges.

10. A hitelbiztosítéki nyilatkozat nyilvántartásban való rögzítésének feltüntetése

21. §  A hitelbiztosítéki rendszert úgy kell kialakítani, hogy az adott nyilatkozat adatai mellett automatikusan feltüntesse:
a) a hitelbiztosítéki nyilatkozat nyilvántartásban történő rögzítésének időpontját,
b) a bejegyzés sorszámát (nyilvántartási azonosítóját), továbbá
c) azt, ha a nyilatkozatot az annak alapjául szolgáló szerződést közokiratba foglaló közjegyző, vagy a szerződést 

ellenjegyző ügyvéd rögzítette a nyilvántartásban.

11. Bírósági határozat végrehajtása

22. § (1) Ha a  bíróság határozata a  hitelbiztosítéki nyilvántartásba való bejegyzést, módosítást, törlést rendel el, 
a  végrehajtására kötelezett a  bíróság határozatának az  e  törvényben foglalt módon, hitelbiztosítéki nyilatkozat 
tételével tehet eleget.

 (2) Ha a  hitelbiztosítéki nyilatkozat nyilvántartásban való rögzítéséhez hozzájáruló nyilatkozat szükséges vagy 
a hitelbiztosítéki nyilatkozat nyilvántartásban való rögzítésének akadálya a korábbi bejegyzés fenntartására irányuló 
nyilatkozat tétele, e  törvénynek a  hozzájáruló nyilatkozat tételére és a  korábbi bejegyzés fenntartására irányuló 
nyilatkozat tételére vonatkozó szabályait a (3) és (4) bekezdésben foglaltak szerint kell alkalmazni.
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 (3) Ha hozzájáruló nyilatkozat tételére sor kerül, illetve korábbi bejegyzés fenntartására irányuló nyilatkozat tételére 
nem kerül sor, a hitelbiztosítéki nyilatkozatot a nyilvántartásban e törvény szerint rögzíteni kell.

 (4) Ha hozzájáruló nyilatkozat tételére nem kerül sor, illetve korábbi bejegyzés fenntartására irányuló nyilatkozat 
tételére kerül sor, a  nyilvántartásnak tartalmaznia kell azt is, hogy bírósági határozat végrehajtása érdekében 
hitelbiztosítéki nyilatkozat tételére került volna sor.

23. § (1) A  bírósági végrehajtó a  hitelbiztosítéki nyilatkozat tételére, módosítására, törlésére irányuló végrehajtás során 
a  hitelbiztosítéki rendszer felületén, az  erre szolgáló adatlapon megtett, hivatali elektronikus aláírásával és 
időbélyegzővel ellátott törlési nyilatkozattal intézkedik a határozat végrehajtásáról.

 (2) A  hitelbiztosítéki rendszert úgy kell kialakítani, hogy az  a  végrehajtó törlési nyilatkozata alapján a  hitelbiztosítéki 
nyilatkozatot a nyilvántartásból törölje.

12. Változás a felek személyében

24. § (1) A zálogjogosult vagy a zálogkötelezett halála, illetve megszűnése esetén a hitelbiztosítéki nyilatkozat megtételére 
jogosult jogutódlásának (a jogutód személyének) a nyilvántartásban való átvezetéséről a közjegyző határoz.

 (2) Ha a  zálogjogosult személye nem az  (1)  bekezdésben meghatározott okból változik, a  zálogjogosult személyében 
bekövetkezett változást mind a  bejegyzett, mind pedig az  új zálogjogosult – a  hitelbiztosítéki rendszer felületén 
az  erre szolgáló elektronikus adatlap kitöltésével és a  hitelbiztosítéki rendszerbe történő továbbításával – 
bejelentheti. Ha azonban a  változást az  új zálogjogosult jelenti be, nyilatkozatát a  bejegyzett zálogjogosult 
hozzájáruló nyilatkozatának beérkezéséig – de legfeljebb három hónapig – a hitelbiztosítéki rendszernek tárolnia kell.

 (3) A  (2)  bekezdésben foglalt rendelkezést kell alkalmazni, ha a  különvált zálogjog jogosultját kell a  nyilvántartásban 
feltüntetni. Ebben az esetben az új zálogjogosult alatt a különvált zálogjog jogosultját kell érteni.

 (4) Ha a zálogkötelezett személye nem az (1) bekezdésben meghatározott okból változik, a bejegyzett zálogkötelezett 
a  hitelbiztosítéki rendszer felületén az  erre szolgáló elektronikus adatlap kitöltésével és a  hitelbiztosítéki 
rendszerbe történő továbbításával jelentheti be a  változást. Az  új zálogkötelezett és a  zálogjogosult hozzájáruló 
nyilatkozatának beérkezéséig – de legfeljebb három hónapig – a hitelbiztosítéki rendszernek a nyilatkozatot tárolnia 
kell. Ha a változást az új zálogkötelezett jelenti be, e rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az új 
zálogkötelezett bejelentésének a nyilvántartásban való rögzítéséhez csak a zálogjogosult hozzájáruló nyilatkozatára 
van szükség.

 (5) Az (1)–(4) bekezdésben foglalt nyilatkozatokat is csak a hitelbiztosítéki rendszer regisztrált felhasználója teheti meg, 
és csak abban az esetben, ha a nyilatkozattal érintett személy is a hitelbiztosítéki rendszer regisztrált felhasználója; 
e személyek felhasználói regisztrációjára e törvény rendelkezései az irányadók.

 (6) Az  (1)–(5)  bekezdés rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell a  tulajdonjog-fenntartással történő eladás, 
a faktoring szerződés és a pénzügyi lízingszerződés esetén.

13. Betekintés a nyilvántartásba

25. § (1) A  nyilvántartásnak meg kell felelnie annak a  követelménynek, hogy a  zálogkötelezett (vevő, adós, lízingbevevő) 
személye szerint nyilvántartott adatokba – kivéve az  érintett természetes személy anyja születési nevét és 
a  lakcímadatot – a  hitelbiztosítéki rendszer erre szolgáló felületén bárki, azonosítás nélkül betekinthessen 
a zálogkötelezett következő adatainak megadásával:
a) természetes személy neve és születési időpontja, anyja születési neve,
b) szervezet elnevezése, adószáma,
c) külföldi szervezet esetén az ország kódja.

 (2) A  bejegyzés (1)  bekezdés szerint lekérdezhető adatait a  bejegyzés nyilvántartási azonosítóját vagy a  zálogjoggal 
terhelt, tulajdonjog-fenntartással vagy pénzügyi lízingszerződéssel érintett gépjármű egyedi azonosító adatát 
megadó lekérdezőnek is hozzáférhetővé kell tenni; a  hitelbiztosítéki rendszert úgy kell kialakítani, hogy 
e  lekérdezést abban az  esetben biztosítsa, ha a  gépjármű megjelölésére a  nyilatkozatban akként került sor, hogy 
a nyilatkozatot tevő az e célra rendszeresített mezőben adta meg a gépjármű egyedi azonosítóját. Az igazságügyért 
felelős miniszter által kiadott rendelet lehetővé teheti egyéb vagyontárgy egyedi azonosító útján történő 
lekérdezését is.
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26. § (1) A  hitelbiztosítéki rendszer nyilvántartásban nem szereplő adatairól közigazgatási hatóság, közigazgatási szerv, 
bíróság, bírósági végrehajtó, ügyész, nyomozó hatóság, terrorizmust elhárító szerv, nemzetbiztonsági szolgálat, 
továbbá a  közjegyző tevékenységének szakmai felügyeletét ellátó szerv (a  továbbiakban együtt: közfeladatot 
ellátó szerv) a  MOKK-tól jogszabályban meghatározott módon, közvetlen hozzáféréssel, elektronikus úton adatot 
igényelhet. Az  adatigénylés feltétele, hogy az  adatigénylő az  igényelt adat tekintetében a  törvényi rendelkezés 
megjelölésével igazolja, hogy törvény az ügy elbírálásához, továbbá jogosultság, illetve kötelezettség fennállásának 
ellenőrzéséhez feljogosította az  adat kezelésére. A  hitelbiztosítéki rendszer nyilvántartásban szereplő adatairól 
a közfeladatot ellátó szerv adatot akkor igényelhet, ha ahhoz a hitelbiztosítéki rendszer regisztrált felhasználójaként 
nem férhet hozzá.

 (2) Az  adatigénylés megkezdésekor az  annak alapjául szolgáló ügy tárgyát és számát, az  igényelt adat tekintetében 
az  adatigénylőt, az  ügy elbírálásához, továbbá jogosultság, illetve kötelezettség fennállásának ellenőrzéséhez 
az  adatkezelésre feljogosító törvényi rendelkezést, valamint az  adott személy beazonosításához szükséges 
valamennyi adatot elektronikus úton a MOKK rendszere számára rendelkezésre kell bocsátani.

 (3) Ha az adatigénylés nem felel meg az (1) és (2) bekezdésben rögzített követelményeknek, a MOKK az adatigénylés 
teljesítését elutasítja.

27. § (1) A hitelbiztosítéki rendszer erre szolgáló felületének azt is biztosítania kell, hogy bárki, azonosítás nélkül, lekérdezés 
útján tájékozódhasson arról, hogy
a) a  Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 262.  § (2)  bekezdése szerinti zálogjogi nyilvántartás, 

ide nem értve a  b)  pont szerinti zálogjogi nyilvántartást (a  továbbiakban: 1. zálogjogi nyilvántartás) 
a zálogkötelezett személye szerint nyilvántart-e olyan zálogjogi bejegyzést, amelyet még nem töröltek;

b) a  Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelet 
48/A. §-a szerinti, egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgot terhelő zálogjog nyilvántartása 
(a továbbiakban: 2. zálogjogi nyilvántartás) tartalmaz-e a zálogkötelezettet érintő adatot.

 (2) Az  (1)  bekezdés b)  pontja esetében a  lekérdező választása szerint megismerhetők – az  érintett anyja születési 
nevének és lakcímadatának kivételével – a zálogkötelezettre és a zálogjogosultra, valamint a zálogtárgyra vonatkozó 
adatok, ez utóbbi tekintetében pedig
a) a lekérdezés napján fennálló bejegyzések,
b) az a) pont szerinti bejegyzések a már törölt bejegyzésekkel együtt,
c) a lekérdezést megelőző bármely időpontban fennálló bejegyzések,
d) a c) pont szerinti bejegyzések az adott időpontban már törölt bejegyzésekkel együtt.

 (3) Az e § szerinti lekérdezés a zálogkötelezett következő adatainak megadásával történhet:
a) a  természetes személy születési neve és születési időpontja, szervezet elnevezése, adószáma, 

cégjegyzékszáma, egyéb szervezet nyilvántartási száma, vagy
b) a zálogkötelezett nyilvántartási azonosítója, illetve a zálogjoggal terhelt gépjárművének azonosítója.

 (4) A  zálogjogi tehertől való mentesülés érdekében a  jóhiszeműségére nem hivatkozhat az  a  jogszerző, aki 
a  zálogjoggal terhelt gépjármű azonosítója alapján e  teherről a  nyilvántartásba történő betekintéssel tudomást 
szerezhetett volna, ha a  gépjármű megjelölésére a  nyilatkozatban akként került sor, hogy a  nyilatkozatot tevő 
az  e  célra rendszeresített mezőben adja meg az  egyedi azonosítót és ezáltal a  hitelbiztosítéki rendszer útján 
biztosított az  egyedi azonosítóval történő lekérdezés [25.  § (2)  bekezdés]. Ez  a  rendelkezés abban az  esetben 
alkalmazható, ha a zálogtárgy megjelölésére ilyen módon került sor.

 (5) Tulajdonjog-fenntartással vagy pénzügyi lízingszerződéssel érintett gépjármű esetén a  jóhiszeműségére nem 
hivatkozhat az  a  jogszerző, aki a  gépjármű azonosítója alapján a  nyilvántartásba történő – (4)  bekezdés szerinti  – 
betekintéssel tudomást szerezhetett volna arról, hogy a  gépjármű nem a  vele szerződő fél tulajdonában áll. 
Ez a rendelkezés abban az esetben alkalmazható, ha a vagyontárgy megjelölésére ilyen módon került sor.

14. A nyilvántartás adatainak kezelése

28. § (1) A nyilvántartás adatait a MOKK kezeli.
 (2) A nyilvántartás 4. és 5. §-ban meghatározott adatainak kezelésére a közjegyző is jogosult.
 (3) A MOKK az adatkezelés során köteles gondoskodni az adatok biztonságáról.

29. § (1) Ha a  hitelbiztosítéki nyilatkozatnak a  nyilvántartásban történő rögzítését követően 20 év eltelt a  nyilatkozat 
tartalmát érintő újabb hitelbiztosítéki nyilatkozat nyilvántartásban történő rögzítése nélkül, a  hitelbiztosítéki 
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nyilatkozatot törölni kell a nyilvántartásból. Három hónap elteltével a hitelbiztosítéki rendszerből törölni kell azokat 
a tárolt hitelbiztosítéki nyilatkozatokat, amelyek a nyilvántartásban csak az ellenérdekű fél hozzájárulásával válnak 
rögzíthetővé, ha a hozzájárulás megadására nem került sor.

 (2) A hitelbiztosítéki rendszert úgy kell kialakítani, hogy az (1) bekezdésben foglalt határidő lejártát megelőző harminc, 
a három hónapos határidő esetén pedig öt nappal rendszerüzenetben értesítse a hitelbiztosítéki nyilatkozatot tevő 
felhasználót a határidő lejártáról és annak jogkövetkezményeiről.

 (3) A  hitelbiztosítéki nyilatkozatot a  nyilatkozatot tevő a  hitelbiztosítéki nyilatkozat megtételére vonatkozó szabályok 
szerint megújíthatja.

15. A hitelbiztosítéki rendszerben végzett műveletekre vonatkozó egyéb rendelkezések

30. §  A hitelbiztosítéki nyilatkozat elektronikus megtételére, valamint a  nyilvántartás adattartalmának lekérdezésére 
irányuló műveletek és technikai eszközök jogszerű alkalmazását vélelmezni kell.

31. §  A hitelbiztosítéki rendszer rendszerüzenetének a  felhasználó számára való hozzáférhetővé tételének, illetve 
megjelenítésének időpontja tekintetében – kétség esetén – a MOKK által, a rendszerben tárolt adatok alapján közölt 
időpont az irányadó.

16. Záró rendelkezések

32. §  Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy rendeletben szabályozza
a) a  hitelbiztosítéki nyilatkozatok megtételére és bírósági végrehajtás útján történő pótlására, valamint 

a regisztrált felhasználók személyében bekövetkezett változás bejelentésére szolgáló elektronikus adatlapok 
adattartalmát,

b) a  hitelbiztosítéki rendszer működtetésére, a  nyilvántartásból való lekérdezésre és a  közfeladatot ellátó 
szervek elektronikus úton történő adatigénylésére vonatkozó részletes szabályokat,

c) az  adópolitikáért felelős miniszter egyetértésével a  hitelbiztosítéki nyilatkozat megtételéért fizetendő 
költségtérítés összegére és megfizetésére vonatkozó szabályokat.

33. §  Ez a törvény 2014. március 15-én lép hatályba.

34. § (1) Az  1. és 2. zálogjogi nyilvántartásba bejegyzett zálogjogok esetében a  bejegyzés módosítására és törlésére, 
a nyilvántartásban foglalt adatok kezelésére és – az e törvény szerinti lekérdezés biztosításán túl – a nyilvántartásból 
történő adatszolgáltatásra e törvény hatálybalépését követően is a 2014. március 14-én hatályos jogszabályokat kell 
alkalmazni.

 (2) A  MOKK köteles biztosítani, hogy az  (1)  bekezdés szerinti zálogjogi nyilvántartásokban őrzött adatok e  törvény 
rendelkezéseinek megfelelően lekérdezhetőek legyenek a nyilvántartás lekérdezésre szolgáló internetes felületén.

17. Módosító rendelkezések

35. §  A Kjtv. 54.  § (1)  bekezdés e)  pontjában a  „zálogjogi nyilvántartást” szövegrész helyébe a  „zálogjogi, illetve 
a hitelbiztosítéki nyilvántartást” szöveg lép.

36. §  A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 84. § (2) bekezdés t) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(a rendőrség a  törvényben meghatározott feladatai teljesítése érdekében térítés nélkül adatot kérhet az  alábbi 
nyilvántartásokból:)
„t) a közjegyzői zálogjogi nyilvántartásból és a hitelbiztosítéki nyilvántartásból,”

37. § (1) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 84. § (4) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(4) A  végrehajtó a  végrehajtást kérő kérelmére a  Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a  továbbiakban: 
MOKK) által működtetett hitelbiztosítéki nyilvántartásba és – erre utaló adat esetén – a MOKK-nál vezetett 
zálogjogi nyilvántartásba való betekintéssel meggyőződik arról, hogy az  adós zálogkötelezettként szerepel-e 
a  nyilvántartásban, továbbá, hogy vagyonát, illetve valamely vagyontárgyát terheli-e jelzálogjog. Az  egyedi 
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azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dologként jogszabályban meghatározott vagyontárgy foglalása 
esetén a  végrehajtó hivatalból is köteles a  zálogjogi nyilvántartásba való betekintéssel meggyőződni arról, hogy 
terheli-e jelzálogjog a lefoglalt ingót.”

 (2) A Vht. 114. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A végrehajtó a foglalás után, illetve a lefoglalt vízi, légi jármű lajstromát vezető szervezet 103/A. § (2) bekezdése 
szerinti tájékoztatásának kézhezvételét követően haladéktalanul értesíti az  ingóság lefoglalásáról azt, akiről 
valószínűsíthető, hogy a lefoglalt ingóságon zálogjoga áll fenn. Így jár el a végrehajtó a hitelbiztosítéki nyilvántartás 
és a zálogjogi nyilvántartás adatainak beszerzését követően is.”

 (3) A Vht. IX. Fejezete a következő alcímmel és 184/C. §-sal egészül ki:
„A hitelbiztosítéki nyilvántartásba való bejegyzést, módosítást, törlést elrendelő bírósági határozat 
végrehajtása
184/C.  § (1) Hitelbiztosítéki nyilvántartásba való bejegyzést, módosítást, törlést elrendelő bírósági határozat 
végrehajtása során a 172–177. §-ban foglalt rendelkezéseket az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A  bíróság a  végrehajtható okiratban megfelelő határidő tűzésével felhívja a  kötelezettet a  hitelbiztosítéki 
nyilvántartásba való bejegyzéshez szükséges, a  hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló törvény szerinti nyilatkozat 
megtételére.
(3) Ha az önkéntes teljesítés elmaradt, a végrehajtó a hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló törvény szerint intézkedik 
a határozat végrehajtása iránt.”

 (4) A Vht.
a) 47.  § (2)  bekezdésében a „közjegyzőket” szövegrész helyébe a „vezető és a  hitelbiztosítéki nyilvántartást 

működtető szervezetet, a közjegyzőket” szöveg,
b) 103/B.  §-ában a  „Jelzálogjoggal” szövegrész helyébe a  „2014. március 15. napját megelőzően bejegyzett 

jelzálogjoggal” szöveg,
c) 114/A.  § (3)  bekezdés f )  pontjában a  „Magyar Országos Közjegyzői Kamaránál” szövegrész helyébe 

a „MOKK-nál” szöveg
lép.

38. §  Az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény II. Fejezete a 36/O. §-t követően a következő 
alcímmel és 36/P. §-sal egészül ki:
„A hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyzett jogosult vagy kötelezett jogutódjának megállapítása
36/P.  § (1) A  hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyzett jogosult, illetve kötelezett halála vagy megszűnése esetén 
a jogutód, illetve a jogosult vagy kötelezett kérelmére a közjegyző határoz a jogelőd hitelbiztosítéki nyilvántartásból 
való törléséről és a jogutód személyének a hitelbiztosítéki nyilvántartásban való átvezetéséről.
(2) A kérelemhez csatolni kell
a) természetes személy halála esetén a jogerős teljes hatályú hagyatékátadó (rész-hagyatékátadó) végzést,
b) cégjegyzékbe bejegyzett szervezet esetén a cégmásolatot, amelyből megállapítható, hogy a  jogelőd jogerősen 
megszűnt és – szétválással történő megszűnés esetén – a cégirat szétválási szerződés másolatát,
c) a  civil és az  egyéb cégnek nem minősülő szervezetek nyilvántartásában szereplő szervezet esetén a  másolatot, 
amelyből megállapítható, hogy a  jogelőd jogerősen megszűnt és – szétválással történő megszűnés esetén – 
a bírósághoz benyújtott szétválási szerződés bíróság által kiadott másolatát,
d) – a  b) és c)  pont szerinti nyilvántartásban nem szereplő szervezet esetén – a  jogutódlásról rendelkező jogerős 
bírósági, hatósági határozatot vagy a jogutódlást igazoló egyéb iratot.
(3) A (2) bekezdés b) és c) pontjában foglalt esetben, ha a szétválás olyan módon történik, hogy a kivált tagok nem 
új szervezetet hoznak létre, hanem már működő szervezetbe lépnek be tagként, a cégmásolatból, másolatból ennek 
kell kitűnnie.
(4) Az eljárásban a közjegyző a kérelemhez csatolt iratok alapján dönt, egyebekben az eljárásban bizonyításnak nincs 
helye.
(5) A közjegyző a határozat jogerőre emelkedését követően intézkedik a jogelőd hitelbiztosítéki nyilvántartásból való 
törléséről és a jogutód személyének a hitelbiztosítéki nyilvántartásban való átvezetéséről.”

39. §  A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény 118. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  jegyző és a  közjegyző az  örökhagyó vagyonának megállapítása és a  rendelkezésre álló adatok ellenőrzése 
céljából adatot igényelhet a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből közvetlenül, az egyedi azonosító jellel 
ellátott (lajstromozott) vagyontárgyak nyilvántartásából és a zálogjogi, valamint a hitelbiztosítéki nyilvántartásból.”
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40. §  A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 71. § (2) bekezdés 18. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(a nav nyomozó hatósága a  bűnüldözési feladatok ellátása érdekében térítés nélkül kérhet adatokat az  alábbi 
nyilvántartásokból:)
„18. a közjegyzői zálogjogi nyilvántartásból és a hitelbiztosítéki nyilvántartásból,”

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

2013. évi CCXXII. törvény
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek a tagállamok költségvetési keretrendszerére 
vonatkozó követelményekről szóló 2011/85/EU tanácsi irányelv átültetésével összefüggő módosításáról*

1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

1. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2.  § (1)  bekezdése a  következő 
x)–z) ponttal egészül ki:
(e törvény alkalmazásában)
„x) kormányzati szektor egyenlege: az  Európai Unió túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv 
alkalmazásáról szóló rendelete alapján számított egyenleg,
y) strukturális egyenleg: a  kormányzati szektornak a  gazdaság ciklikus hatásaitól és egyedi tételektől megtisztított 
egyenlege,
z) középtávú költségvetési cél: a  költségvetési egyenleg felügyeletének megerősítéséről és a  gazdaságpolitikák 
felügyeletéről és összehangolásáról szóló, 1997. július 7-i 1466/97/EK tanácsi rendelet szerint készített aktuális 
konvergencia programban a  strukturális egyenlegre meghatározott célérték, ami összhangban van a  stabilitási és 
növekedési paktum követelményeivel.”

2. §  Az Áht. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13.  § (1) Az  államháztartásért felelős miniszter június 30-áig kidolgozza és az  általa vezetett minisztérium 
honlapján közzéteszi a  központi költségvetési tervezés részletes ütemtervét, kereteit, tartalmi követelményeit, így 
különösen a  tervezés során érvényesítendő számszerű és szabályozási követelményeket, a  tervezéshez használt 
dokumentumokat, módszertani elveket, feltevéseket és paramétereket, továbbá az  előírt adatszolgáltatások 
teljesítésének módját.
(2) A fejezetet irányító szerv az (1) bekezdés szerint közzétett tájékoztatóban meghatározottak alapján – a fejezetre 
nézve megállapított tervezett kiadási főösszeg megtartásával – megtervezi és egyezteti az államháztartásért felelős 
miniszterrel az általa irányított fejezetbe sorolt költségvetési szerv, központi kezelésű előirányzat és fejezeti kezelésű 
előirányzat, valamint az elkülönített állami pénzalap és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai tervezett bevételeit 
és kiadásait.
(3) A  központi költségvetésről szóló törvény elkészítéséhez a  kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet, 
valamint a besorolás szempontjából statisztikai módszertani vizsgálat alá vett jogi személy adatszolgáltatást teljesít 
az államháztartásért felelős miniszternek.
(4) Az  államháztartásért felelős miniszter a  (2)  bekezdés szerinti egyeztetés és a  (3)  bekezdés szerinti 
adatszolgáltatás alapján a  29.  § (1)  bekezdése szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő a  központi 
költségvetésről szóló törvény tervezetét. A központi költségvetésről szóló törvény tervezete a 29. § (1) bekezdése 
szerinti tervszámoktól a makrogazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges 
változása esetén vagy a Kormány hatáskörén kívül eső más esemény bekövetkezésekor térhet el a változás, illetve 
az  esemény által indokolt mértékben. Az  eltérést és annak indokát a  központi költségvetésről szóló törvény 
tervezetének indokolásában ismertetni kell.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. december 9-i ülésnapján fogadta el.
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3. §  Az Áht. 11. alcíme a következő 13/A. §-sal és 13/B. §-sal egészül ki:
„13/A.  § (1) A  központi költségvetési tervezés során a  kormányzati szektor egyenlegét az  Alaptörvénnyel és 
az Európai Unió jogával összhangban e törvény rendelkezéseinek megfelelően kell meghatározni.
(2) A kormányzati szektor egyenlegét úgy kell meghatározni, hogy
a) a Stabilitási tv. 2. §-a szerinti államadósság-mutató csökkenjen,
b) legyen összhangban a középtávú költségvetési cél elérésével, és
c) annak hiánya ne haladja meg a bruttó hazai terméknek a Stabilitási tv. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerint számított 
mértékének 3%-át.
(3) A  Stabilitási tv. 7.  §-ában meghatározott esetben a  (2)  bekezdés c)  pontjában meghatározott követelmény 
érvényesítésétől átmenetileg el lehet tekinteni, azzal, hogy annak okait a  központi költségvetésről szóló 
törvényjavaslat indokolásában részletesen be kell mutatni.
(4) Az  Alaptörvényből és az  Európai Unió jogából következő egyenleg számítási módját és az  ahhoz szükséges 
paramétereket az államháztartásért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi.
13/B.  § A  Kormány évente legalább két alkalommal, az  aktuális és a  következő három évre vonatkozóan 
makrogazdasági és költségvetési előrejelzést készít, és azt, valamint annak módszertanát nyilvánosságra hozza. 
A  13.  §-ban és a  29.  §-ban meghatározott költségvetési tervezésnek az  így készült legfrissebb előrejelzésen kell 
alapulnia. Az előrejelzések részletszabályait és a közzététel módját a Kormány rendeletben határozza meg.”

4. §  Az Áht. 22. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Kormány október 15-éig benyújtja az Országgyűlésnek a központi költségvetésről szóló törvényjavaslatot.
(3) A Kormány a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat indokolásában
a) tájékoztatást ad a  több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más fejlesztések későbbi évekre 
vonatkozó hatásairól,
b) a  29.  § (1)  bekezdése szerinti tervszámokkal összhangban, indokolással együtt bemutatja a  költségvetési évet 
követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, valamint a 29. § (1) bekezdése szerinti 
tervszámoktól történő eltérés esetén az eltérés indokait,
c) mellékeli a  Nyugdíjbiztosítási Alap bevételeire és kiadásaira vonatkozó demográfiai folyamatokat és az  azok 
hatásait figyelembevevő ötven évre szóló előrejelzését,
d) ismerteti a kormányzati szektor egyenlegére és a strukturális egyenlegre vonatkozó tervezett mértékeket és azok 
indokait.”

5. § (1) Az Áht. 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  jegyző a  költségvetési rendelet-tervezetet a  29/A.  § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. 
A  tervszámoktól csak a  külső gazdasági feltételeknek a  tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges 
változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni 
kell.”

 (2) Az Áht. 24. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  jegyző által a  (2)  bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a  polgármester a  központi 
költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.”

 (3) Az Áht. 24. § (4) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell 
– szöveges indokolással együtt – bemutatni:)
„d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak 
keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.”

6. §  Az Áht. 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„29.  § (1) A  Kormány április 30-áig egyedi határozatban megállapítja a  központi költségvetés – a  központi 
költségvetésről szóló törvényben megállapított fejezetek szerinti bontású – bevételeinek és kiadásainak, 
valamint költségvetési egyenlegének a költségvetési évet követő három évre tervezett összegét. A Kormány ezen 
határozatában indokolja, ha egy adott év vonatkozásában eltér a  megelőző évben az  adott évre meghatározott 
főösszegek valamelyikétől.
(2) A fejezetet irányító szerv vezetője az (1) bekezdés szerinti tervszámok megállapításához a Kormány rendeletében 
meghatározottak szerint adatot szolgáltat, illetve javaslatot tesz az államháztartásért felelős miniszternek a fejezet 
költségvetési évet követő három évre vonatkozó szakmai és költségvetési tervéről.”
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7. §  Az Áht. 20. alcíme a következő 29/A. §-sal egészül ki:
„29/A.  § A  helyi önkormányzat, a  nemzetiségi önkormányzat és a  társulás évente, legkésőbb a  költségvetési 
rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg
a) a  Stabilitási tv. 45.  § (1)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban 
meghatározottak szerinti saját bevételeinek és
b) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
a költségvetési évet követő három évre várható összegét.”

8. §  Az Áht. 28. alcíme a következő 40/A. §-sal egészül ki:
„40/A.  § Ha az  Európai Unió Tanácsa vagy az  Európai Bizottság az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 
121.  cikk (4)  bekezdése vagy 126.  cikk (6) és (8)  bekezdése alapján Magyarországra vonatkozó döntést hoz, 
figyelmeztetést vagy ajánlást tesz, az államháztartásért felelős miniszter nyilvánosságra hozza az ezzel kapcsolatos 
álláspontját.”

9. §  Az Áht. 46. alcíme a következő 69/A. §-sal egészül ki:
„69/A. § A kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek belső kontrollrendszerére a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszerére vonatkozó szabályokat alkalmazni kell. A Kormány rendeletében a kormányzati szektorba sorolt 
egyéb szervezetek sajátosságai figyelembevételével azokra nézve a költségvetési szervek belső kontrollrendszerére 
vonatkozó, e törvényben meghatározott szabályoktól eltérő szabályokat állapíthat meg.”

10. § (1) Az Áht. 90. § (3) bekezdése a következő f )–j) ponttal egészül ki:
(az országgyűlés részére zárszámadáskor tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:)
„f ) a 13. § szerinti tervezés során figyelembe vett makrogazdasági és költségvetési előrejelzés értékelését,
g) a  zárszámadásról szóló törvényjavaslat adóbevételeiben érvényesülő közvetett támogatásokat, így különösen 
az adóelengedéseket, adókedvezményeket tartalmazó kimutatást adónemenként,
h) a  helyi önkormányzatok tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, 
a részesedések alakulását,
i) a helyi önkormányzatok által kibocsátott garanciák és kezességek állományát, és
j) az államháztartás központi alrendszerében és önkormányzati alrendszerében, valamint a kormányzati szektorba 
sorolt egyéb szervezeteknél a nem teljesítő hitelkövetelések állományát.”

 (2) Az Áht. 90. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha a (3) bekezdés f ) pontja szerinti értékelés alapján a tényleges makrogazdasági és költségvetési folyamatok 
a 13/B. § szerinti előrejelzéstől négy egymást követő évben lényegesen eltérnek, a makrogazdasági és költségvetési 
előrejelzést alátámasztó módszereket, felvetéseket és vonatkozó paramétereket felül kell vizsgálni, és azt közzé kell 
tenni.”

11. §  Az Áht. 103. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  kincstár a  (2)  bekezdés szerinti adatok kormányrendeletben meghatározott körét, valamint az  adatoknak 
a  nemzeti és regionális számlák európai rendszere szerinti adatokra történő átszámítására vonatkozó útmutatót 
közzéteszi a honlapján.”

12. § (1) Az Áht. 109. § (1) bekezdés 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben állapítsa meg)
„3. a  központi költségvetés tervezéséhez kapcsolódóan a  központi költségvetésről szóló törvény fejezeteinek 
tervezett kiadási főösszegei megállapításának módját, a  13.  § szerinti feladatok végrehajtásának, a  középtávú 
tervezéshez szükséges adatszolgáltatás, valamint a  makrogazdasági és költségvetési előrejelzések részletes 
szabályait és azok közzétételének módját,”

 (2) Az Áht. 109. § (1) bekezdés 27. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben állapítsa meg)
„27. az  államháztartás információs rendszerében vezetett nyilvántartások körét, tartalmát, az  államháztartás 
információs rendszerébe teljesített adatszolgáltatások kötelezettjeit, az  adatszolgáltatások gyakoriságát, módját, 
a  szolgáltatandó adatok körét, az  egyes adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének elmulasztása esetén 
kiróható bírság mértékét és a  kiszabás módját, valamint a  103.  § (4)  bekezdése szerint közzétett adatok körét és 
a közzétételre vonatkozó szabályokat,”
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13. §  Az Áht. a következő 74. alcímmel egészül ki:
„74. Az Európai Unió jogának való megfelelés
112. § A 13. §, a 13/A. §, a 13/B. §, a 22–24. §, a 29. §, a 29/A. §, a 40/A. §, a 46. alcím, a 90. § (3) bekezdés f ) pontja 
és (3a)  bekezdése, valamint a  103.  § (4)  bekezdése a  tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó 
követelményekről szóló 2011. november 8-i 2011/85/EU tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

14. §  Az Áht.
a) 24. § (4) bekezdés b) pontjában az „összesítve, és” szövegrész helyébe az „összesítve,” szöveg,
b) 24. § (4) bekezdés c) pontjában a „kimutatást.” szövegrész helyébe az „kimutatást, és” szöveg,
c) 90. § (3) bekezdés d) pontjában az „állományát, és” szövegrész helyébe az „állományát,” szöveg,
d) 109.  § (1)  bekezdés 17.  pontjában a  „továbbképzésekkel,” szövegrész helyébe a  „továbbképzésekkel, 

a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek belső kontrollrendszerével,” szöveg
lép.

2. Záró rendelkezések

15. §  Ez a törvény a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

16. §  E törvény a  tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó követelményekről szóló, 2011. november 8-i 
2011/85/EU tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

2013. évi CCXXIII. törvény
az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény és az Alkotmánybíróságról szóló  
2011. évi CLI. törvény módosításáról*

1. Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény módosítása

1. §  Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (a  továbbiakban: Ajbt.) 2.  § (3)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  alapvető jogok biztosa kezdeményezheti az  Alkotmánybíróságnál a  jogszabályok Alaptörvénnyel való 
összhangjának felülvizsgálatát, az Alaptörvény értelmezését, valamint a kihirdetéstől számított harminc napon belül 
az Alaptörvény és az Alaptörvény módosítása megalkotására és kihirdetésére vonatkozó, az Alaptörvényben foglalt 
eljárási követelmények megtartásának vizsgálatát.”

2. §  Az Ajbt. 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  alapvető jogok biztosa elősegíti az  emberi jogok érvényesülését és védelmét. Ennek során társadalmi 
tudatformáló, felvilágosító tevékenységet végez és együttműködik azon szervezetekkel és nemzeti intézményekkel, 
amelyek célja az alapvető jogok védelmének előmozdítása.”

3. § (1) Az Ajbt. 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(az alapvető jogok biztosának a  jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettese figyelemmel kíséri a  jövő 
nemzedékek érdekeinek érvényesülését, és)
„a) rendszeresen tájékoztatja az  alapvető jogok biztosát, az  érintett intézményeket és a  nyilvánosságot a  jövő 
nemzedékek érdekeinek érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatairól,
b) felhívja az alapvető jogok biztosa, az érintett intézmények és a nyilvánosság figyelmét a természetes személyek 
nagyobb csoportját – különösen a jövő nemzedékeket – érintő jogsértés veszélyére,”

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. december 9-i ülésnapján fogadta el.
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 (2) Az Ajbt. 3. § (1) bekezdése a következő f ), g) és h) ponttal egészül ki:
(az alapvető jogok biztosának a  jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettese figyelemmel kíséri a  jövő 
nemzedékek érdekeinek érvényesülését, és)
„f ) figyelemmel kíséri a fenntartható fejlődés Országgyűlés által elfogadott stratégiájának megvalósulását,
g) javaslatot tehet a jövő nemzedékek jogait érintő jogszabályok megalkotására, módosítására, valamint
h) nemzetközi tevékenységével elősegíti a  jövő nemzedékek érdekeivel kapcsolatos hazai intézményrendszer 
értékeinek bemutatását.”

4. § (1) Az Ajbt. 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(az alapvető jogok biztosának a  magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettese figyelemmel 
kíséri a magyarországon élő nemzetiségek jogainak érvényesülését, és)
„a) rendszeresen tájékoztatja az  alapvető jogok biztosát, az  érintett intézményeket és a  nyilvánosságot 
a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatairól,
b) felhívja az  alapvető jogok biztosa, érintett intézmények és a  nyilvánosság figyelmét a  nemzetiségeket érintő 
jogsértés veszélyére,”

 (2) Az Ajbt. 3. § (2) bekezdése a következő f ), g) és h) ponttal egészül ki:
(az alapvető jogok biztosának a  magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettese figyelemmel 
kíséri a magyarországon élő nemzetiségek jogainak érvényesülését, és)
„f ) véleményezi a Kormány társadalmi felzárkózásról szóló stratégiáját és figyelemmel kíséri a Magyarországon élő 
nemzetiségeket érintő célkitűzéseinek megvalósulását,
g) javaslatot tehet a  Magyarországon élő nemzetiségek jogait érintő jogszabályok megalkotására, módosítására, 
valamint
h) nemzetközi tevékenységével elősegíti a  Magyarországon élő nemzetiségek érdekeivel kapcsolatos hazai 
intézményrendszer értékeinek bemutatását.”

5. §  Az Ajbt. 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Tevékenysége során az  alapvető jogok biztosának a  jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettese 
„a jövő nemzedékek szószólója” címet, az alapvető jogok biztosának a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak 
védelmét ellátó helyettese „a nemzetiségi jogok védelmezője” címet viselheti.”

6. §  Az Ajbt. 7. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha az  alapvető jogok biztosa és helyettese megbízatása egyidejűleg szűnik meg, a  helyettes személyére 
az újonnan megválasztott alapvető jogok biztosa a megválasztását követő harminc napon belül tesz javaslatot.”

7. §  Az Ajbt. 42. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőt az  alapvető jogok biztosa, a  (4)  bekezdésben meghatározott 
köztisztviselő esetében az  alapvető jogok biztosának helyettese nevezi ki és menti fel, a  munkáltatói jogokat 
egyebekben felette a  főtitkár gyakorolja. Az  Alapvető Jogok Biztosának Hivatala törekszik a  nők, az  etnikai, 
kisebbségi és hátrányos helyzetű csoportok megjelenítésére a Hivatal személyi állományában.”

8. §  Az Ajbt. 46. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„46. § A 2. § (3) bekezdése az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés g) pontja alapján sarkalatosnak minősül.”

9. § (1) Nem lép hatályba az  Ajbt. а kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni 
egyezmény fakultatív jegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló 2011. évi CXLIII. törvénnyel megállapított 39/B.  § 
(3) bekezdés d) pontja.

 (2) Az  Ajbt. a  kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni egyezmény 
fakultatív jegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló 2011. évi CXLIII. törvénnyel megállapított 39/B.  § (3)  bekezdés 
c) pontja az „a vizsgált hatóság bármely munkatársát meghallgathatja, és” szövegrész helyett az „a vizsgált hatóság 
munkatársát és a szabadságától megfosztott személyt is beleértve bármely ott tartózkodó személyt meghallgathat.” 
szöveggel lép hatályba.

 (3) Az  Ajbt. a  kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni egyezmény 
fakultatív jegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló 2011. évi CXLIII. törvénnyel megállapított 39/D.  § (3)  bekezdése 
a  „feladatainak teljesítésére legalább” szövegrész helyett a  „feladatainak teljesítésére – az  Alapvető Jogok 
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Biztosának Hivatala köztisztviselői közül, állandó jelleggel – legalább” szöveggel; a „felhatalmazott munkatársak” 
szövegrész helyett a  „felhatalmazott köztisztviselő munkatársak” szöveggel; a  „szakértők lehetnek” szövegrész 
helyett a „szakértők lehetnek. A nemzeti megelőző mechanizmus feladatainak teljesítésében való közreműködésre 
az  alapvető jogok biztosa a  köztisztviselő munkatársak mellett eseti vagy állandó jelleggel más szakértőket is 
felhatalmazhat” szöveggel lép hatályba.

 (4) Az  Ajbt. a  kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni egyezmény 
fakultatív jegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló 2011. évi CXLIII. törvénnyel megállapított 39/D.  § (4)  bekezdése 
a „felhatalmazott munkatársak” szövegrészek helyett a „felhatalmazott köztisztviselő munkatársak” szöveggel lép 
hatályba.

2. Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény módosítása

10. §  Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  Országgyűlés vagy annak állandó bizottsága, a  köztársasági elnök, a  Kormány, illetve az  alapvető jogok 
biztosa indítványára az  Alkotmánybíróság az  Alaptörvény rendelkezését konkrét alkotmányjogi problémával 
összefüggésben értelmezi, ha az értelmezés közvetlenül levezethető az Alaptörvényből.”

3. Záró rendelkezések

11. §  Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2015. január 2-án hatályát veszti.

12. § (1) Az 1. § az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés g) pontja alapján sarkalatosnak minősül.
 (2) A 10. § az Alaptörvény 24. cikk (9) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

2013. évi CCXXIV. törvény
egyes törvényeknek a gyermekgondozási ellátások átalakításával, valamint a szociális hozzájárulási adó 
megfizetése alóli kedvezmény bővítésével összefüggő módosításáról*

1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

1. §  A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 1. § (1) bekezdés 
a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(e törvény hatálya)
„a) a  társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről 
szóló 1997. évi LXXX. törvény (a  továbbiakban: Tbj.) szerint biztosított, továbbá egészségügyi szolgáltatás 
igénybevételére, illetve baleseti ellátásra jogosult személyekre, valamint szerződés vagy törvény rendelkezése 
alapján egyes egészségbiztosítási ellátásokra jogosult személyekre,”
(terjed ki.)

2. §  Az Ebtv. 39. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„39.  § (1) Az, aki ugyanazon biztosítási jogviszony alapján egyidejűleg táppénzre vagy baleseti táppénzre, 
terhességi-gyermekágyi segélyre, illetve gyermekgondozási díjra is jogosult, választása szerint – az  e  törvényben 
foglalt kivételekkel – csak az egyik ellátást veheti igénybe.

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. december 9-i ülésnapján fogadta el.
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(2) Az, aki ugyanazon gyermek jogán egyidejűleg gyermekgondozási segélyre, gyermeknevelési támogatásra 
(a továbbiakban együtt: gyermekgondozási támogatás) és az (1) bekezdés szerinti ellátásokra is jogosult, választása 
szerint csak az  egyik ellátást veheti igénybe, kivéve azt a  személyt, aki gyermekgondozási támogatás, illetve 
gyermekgondozási díj igénybevétele mellett munkát vállal és keresőképtelenségére tekintettel táppénzre vagy 
baleseti táppénzre jogosult.
(3) Ha a szülők a közös háztartásukban élő gyermekük után egyidejűleg jogosultak táppénzre, terhességi-gyermekágyi 
segélyre, gyermekgondozási díjra, valamint gyermekgondozási támogatásra, választásuk szerint – a (7) bekezdésben 
foglaltakat kivéve – az ellátást csak az egyik szülő veheti igénybe.
(4) A szülő a különböző korú gyermekei jogán a gyermekgondozási támogatást és az (1) bekezdés szerinti ellátásokat 
egyidejűleg is igénybe veheti.
(5) Ha a  szülő különböző korú gyermekeire tekintettel az  egyik gyermeke után jogosult terhességi-gyermekágyi 
segélyre vagy gyermekgondozási díjra, akkor a  másik gyermeke jogán járó terhességi-gyermekágyi segélyt vagy 
gyermekgondozási díjat egyidejűleg is igénybe veheti.
(6) Ha a  szülők a  közös háztartásban élő gyermekeik jogán egyidejűleg gyermekgondozási támogatásra, illetve 
az  (1)  bekezdés szerinti ellátásokra is jogosultak, választásuk szerint – kivéve a  (7)  bekezdésben foglaltakat – 
a gyermekek után járó ellátásokat csak az egyik szülő veheti igénybe.
(7) A közös háztartásban élő gyermek jogán – választásuk szerint – a szülők valamelyike gyermekápolási táppénzre 
szerezhet jogosultságot.”

3. §  Az Ebtv. 40. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(a terhességi-gyermekágyi segélyre jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe be kell számítani)
„a) a  biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj  
– kivéve a 42/E. § alapján megállapított gyermekgondozási díj – folyósításának az idejét,”

4. §  Az Ebtv. 42/B. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ikergyermekek esetén a gyermekgondozási díj a terhességi-gyermekágyi segély, illetőleg az annak megfelelő 
időtartam lejártát követő naptól az (1) bekezdésben meghatározott időtartamot követően további 1 évig jár.”

5. §  Az Ebtv. 42/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„42/C. § Nem jár a gyermekgondozási díj, ha
a) a jogosult a gyermek 1 éves kora előtt bármilyen jogviszonyban díjazás – ide nem értve a szerzői jog védelme alatt 
álló alkotásért járó díjazást és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenység díjazását – ellenében 
munkát végez vagy hatósági engedélyhez kötött keresőtevékenységét személyesen folytatja;
b) a jogosult a gyermek 1 éves kora előtt – munkavégzés nélkül – megkapja a teljes keresetét, ha a keresetét részben 
kapja meg, csak az elmaradt kereset után jár gyermekgondozási díj;
c) a  jogosult egyéb rendszeres pénzellátásban – ide nem értve a  táppénzt, a  baleseti táppénzt, a  terhességi-
gyermekágyi segélyt, a  gyermekgondozási díjat, a  gyermekgondozási támogatást, az  álláskeresési járadékot és 
segélyt, a vállalkozói és a munkanélküli járadékot, valamint az álláskeresést ösztönző juttatást – részesül;
d) a  gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték, nevelésbe vették, továbbá ha harminc napot meghaladóan 
bentlakásos szociális intézményben helyezték el;
e) a  gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben (bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet) 
helyezték el, kivéve, ha a gyermek 1 éves kora után a jogosult keresőtevékenységet folytat, továbbá ide nem értve 
a rehabilitációs, habilitációs foglalkozást nyújtó intézményi elhelyezést;
f ) a jogosult előzetes letartóztatásban van vagy szabadságvesztés, elzárás büntetését tölti;
g) a  gyermekgondozási díj első igénybevétele a  gyermek egy éves kora után kezdődik, az  első igénybevétel első 
napjától számított 60 napig, ha a jogosult bármilyen jogviszonyban díjazás – ide nem értve a szerzői jog védelme alatt 
álló alkotásért járó díjazást és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenység díjazását – ellenében 
munkát végez vagy hatósági engedélyhez kötött keresőtevékenységet személyesen folytat, kivéve, ha az  igénylő 
a  gyermekre tekintettel terhességi-gyermekágyi segélyt vett igénybe, vagy a  gyermekgondozási díjban részesülő 
meghal.”
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6. § (1) Az Ebtv. 42/D. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  gyermekgondozási díj alapjául szolgáló naptári napi átlagkeresetet a  48.  § (2)–(5), (6a) és (6b)  bekezdése 
szerint kell megállapítani azzal, hogy ha az  ellátásra jogosult megfelel a  42/E.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti 
feltételeknek, az ellátás összege nem lehet kevesebb a 42/E. § (5) bekezdésében meghatározott összegnél.”

 (2) Az Ebtv. 42/D. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha a biztosított több gyermek után jogosult egyidejűleg gyermekgondozási díjra, úgy az (1) bekezdés szerinti 
maximális összeget gyermekenként kell megállapítani.”

7. §  Az Ebtv. 42/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„42/D.  § (1) A  gyermekgondozási díj a  jövedelem naptári napi átlagának 70 százaléka, de legfeljebb havonta 
a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka, azzal, hogy az ellátás naptári napi összege a szerződés szerinti 
jövedelem harmincad részét nem haladhatja meg.
(2) A  gyermekgondozási díj alapjául szolgáló naptári napi átlagkeresetet a  48.  § (1)–(6)  bekezdése szerint kell 
megállapítani azzal, hogy ha az  ellátásra jogosult megfelel a  42/E.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti feltételeknek, 
az ellátás összege nem lehet kevesebb a 42/E. § (5) bekezdésében meghatározott összegnél.
(3) A 48/A. § (2) bekezdésének alkalmazásakor a folyamatos biztosítási időt anya esetében a szülés, egyéb esetben 
a jogosultság kezdő napjától kell számítani.
(4) A 48. § (1), (2), (4) és (5) bekezdése alapján maximális összegben megállapított gyermekgondozási díj összegét 
minden év január 15-éig hivatalból felül kell vizsgálni, és a  tárgyévre érvényes összeghatár figyelembevételével 
január 1-jei időponttól újra meg kell állapítani.
(5) A gyermekgondozási díj megállapításakor határozatban kell rendelkezni az ellátás folyósításának időtartamáról és 
naptári napi összegéről.
(6) Ugyanazon személy részére ugyanazon gyermeke jogán benyújtott gyermekgondozási díj iránti kérelmet 
ismételten elbírálni nem lehet, a  gyermekgondozási díjat az  (5)  bekezdés szerinti határozatban megállapított 
összegben kell tovább folyósítani.
(7) Ha a biztosított egyidejűleg fennálló több jogviszony alapján jogosult gyermekgondozási díjra, a jogviszonyonként 
megállapított díjak összegét egybe kell számítani, az  ellátás összege egybeszámítás esetén sem haladhatja meg 
az (1) bekezdésben megállapított legmagasabb összeget.
(8) Ha a  biztosított több gyermek után jogosult egyidejűleg gyermekgondozási díjra, úgy az  (1)  bekezdés szerinti 
maximális összeget gyermekenként kell megállapítani.”

8. §  Az Ebtv. „Gyermekgondozási díj” alcíme a következő 42/E. §-sal egészül ki:
„42/E. § (1) A 42/A. § (1) bekezdésében foglaltakon túl gyermekgondozási díjra jogosult az a szülő nő is, aki az alábbi 
feltételek mindegyikének megfelel:
a) a 42/A. § alapján gyermekgondozási díjra nem jogosult,
b) a  gyermeke születését megelőző két éven belül államilag elismert felsőoktatási intézményben magyar nyelvű 
nappali képzésben legalább két félév aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, azzal, hogy egy félévre csak egy aktív 
hallgatói jogviszony vehető figyelembe,
c) a gyermeke a b) pont szerinti hallgatói jogviszony fennállása alatt vagy a hallgatói jogviszony szünetelését, illetve 
megszűnését követő 1 éven belül születik,
d) a gyermeket saját háztartásában neveli,
e) magyar állampolgár vagy másik EGT tagállam állampolgára, és
f ) a szülés időpontjában rendelkezik magyarországi bejelentett lakóhellyel.
(2) Az (1) bekezdés alapján megállapított gyermekgondozási díj a gyermek születésének napjától a gyermek 1 éves 
koráig jár.
(3) Az (1) bekezdés szerinti gyermekgondozási díjra az (1) bekezdés szerinti jogosultsági feltételeknek megfelelő vér 
szerinti apa akkor jogosult, ha a szülő nő
a) meghal, vagy
b) az  (1)  bekezdés b)–f )  pontjában foglalt feltételek valamelyikének nem felel meg és a  42/A.  § alapján 
gyermekgondozási díjra nem jogosult.
(4) A vér szerinti apa részére a gyermekgondozási díj a (2) bekezdésben meghatározott jogosultsági időből igénybe 
nem vett időszakra jár, de legfeljebb a gyermek 1 éves koráig.
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(5) Az (1), illetve a (3) bekezdés alapján megállapított gyermekgondozási díj havi összege
a) a  felsőfokú alapképzésben, felsőfokú szakképzésben vagy felsőoktatási szakképzésben, valamint a  szakirányú 
továbbképzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes kötelező legkisebb munkabér,
b) a mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság 
kezdő napján érvényes garantált bérminimum
70 százaléka.
(6) Ha az (1), illetve a (3) bekezdés alapján gyermekgondozási díjra jogosult személy a szülés napján biztosított és 
rendelkezik legalább 180 naptári napi jövedelemmel, az ellátás összegét a 48. § (3) bekezdése alapján kell kiszámítani 
azzal, hogy az ellátás összege nem lehet kevesebb az (5) bekezdés a), illetve b) pontjában meghatározott összegnél, 
valamint nem lehet magasabb havonta a minimálbér kétszeresének 70 százalékánál.
(7) Ha az (1), illetve a (3) bekezdés alapján gyermekgondozási díjra jogosult biztosított nem rendelkezik legalább 180 
naptári napi jövedelemmel, az ellátás összegét az (5) bekezdés szerint kell megállapítani.
(8) Ha az (1) vagy a (3) bekezdés alapján gyermekgondozási díjra jogosult személy az (1) bekezdés b) pontja szerinti 
hallgatói jogviszony megszűnését követő 1 éven belül válik jogosulttá az  ellátásra és az  ellátás összege nem 
állapítható meg a (6) bekezdés alapján, a gyermekgondozási díj összegét az (5) bekezdés a) vagy b) pontja szerint kell 
megállapítani.
(9) Az  (5) és a  (6)  bekezdés alapján megállapított gyermekgondozási díj összegét minden év január 15-éig 
hivatalból felül kell vizsgálni és a  tárgyévre érvényes kötelező legkisebb munkabér, illetve garantált bérminimum 
figyelembevételével január 1-jei időponttól újra meg kell állapítani.
(10) Az (1)–(9) bekezdés szerint megállapított gyermekgondozási díjra a 42/B–42/D. § rendelkezései közül azokat kell 
alkalmazni, amelyektől eltérő rendelkezést az (1)–(9) bekezdés nem tartalmaz.”

9. §  Az Ebtv. 48/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  biztosításban töltött idő akkor folyamatos, ha abban 30 napnál hosszabb megszakítás nincs. A  30 napi 
megszakítás időtartamába nem számít be a  táppénz, a  baleseti táppénz, a  terhességi-gyermekágyi segély, 
a  gyermekgondozási díj – kivéve a  42/E.  § alapján megállapított gyermekgondozási díj – és a  gyermekgondozási 
segély folyósításának az ideje.”

10. §  Az Ebtv. 61. §-a a következő (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5b) Az  igénylő a  gyermekgondozási díj 42/E.  § alapján történő megállapítása iránti kérelmet az  OEP által 
rendszeresített és az OEP honlapján közzétett nyomtatványon nyújthatja be.”

11. §  Az Ebtv. 62. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A vér szerinti apa, valamint a szülés napján nem biztosított szülő nő a gyermekgondozási díj 42/E. § alapján 
történő megállapítása iránti kérelmet a lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítóhoz nyújthatja be.”

12. §  Az Ebtv. 63. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A kifizetőhellyel nem rendelkező munkáltatóknak az  igénybejelentéssel kapcsolatos kötelezettségeit, továbbá 
a  kifizetőhelyeknek a  terhességi-gyermekágyi segély, a  gyermekgondozási díj, a  táppénz, a  baleseti táppénz 
megállapításával, folyósításával és elszámolásával összefüggő részletes feladatait és eljárási szabályait a  Kormány 
rendeletben határozza meg.”

13. §  Az Ebtv. 80. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező munkáltató a  biztosítás megszűnését követően folyósított 
terhességi-gyermekágyi segélyről és a 42/A. §, illetve a 42/E. § alapján megállapított gyermekgondozási díjról az Art. 
16.  § (4)  bekezdésében meghatározott adatok feltüntetésével a  folyósított ellátás kezdő és befejező időpontját 
követő 8 napon belül elektronikus úton köteles bejelentést tenni az egészségbiztosítónak.”

14. §  Az Ebtv. 82/F. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi CXXVII. törvénnyel 
megállapított 39/A. § (1) bekezdését, 42. § (3a) és (3b) bekezdését, 42/D. § (2)–(5) bekezdését, 48. § (4), (6a) és (6b), 
valamint (8)  bekezdését, 48/A.  §-t, 49.  § (1)  bekezdés b)  pontját, 55.  § (1)–(1b)  bekezdését, 65.  § (3a)  bekezdését 
a 2013. július 14-ét követően kezdődő ellátásra való jogosultság esetében kell alkalmazni, azzal, hogy a 2015. január 
1-jét megelőzően született gyermekekre tekintettel igényelt és megállapított terhességi-gyermekágyi segély vagy 
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gyermekgondozási díj összege nem lehet alacsonyabb, mint ami a 2013. július 15-ét megelőzően hatályos szabályok 
alapján járna.”

15. § (1) Az Ebtv. a következő 82/H. §-sal egészül ki:
„82/H. § (1) Az egyes törvényeknek a gyermekgondozási ellátások átalakításával, valamint a szociális hozzájárulási 
adó megfizetése alóli kedvezmény bővítésével összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCXXIV. törvény 
által megállapított 39.  § (1)–(6)  bekezdését, 40.  § (2)  bekezdés a)  pontját, a  42/B.  § (1a)  bekezdését, a  42/D.  §  
(2) és (7) bekezdését, a 42/E. §-t, a 48/A. § (1) bekezdését, a 61. § (5b) bekezdését, a 62. § (1a) bekezdését, a 63. § 
(3) bekezdését és a 80. § (4) bekezdését – a (3)–(5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a 2013. december 
31-ét követően született gyermekek után igényelt ellátásokra vonatkozó kérelmek esetében kell alkalmazni.
(2) Az  egyes törvényeknek a  gyermekgondozási ellátások átalakításával, valamint a  szociális hozzájárulási adó 
megfizetése alóli kedvezmény bővítésével összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCXXIV. törvény által 
megállapított 42/C.  §-ban foglaltakat a  2014. január 1-jét megelőzően megállapított gyermekgondozási díjakra is 
alkalmazni kell.
(3) Az  egyes törvényeknek a  gyermekgondozási ellátások átalakításával, valamint a  szociális hozzájárulási adó 
megfizetése alóli kedvezmény bővítésével összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCXXIV. törvény által 
megállapított 39. §-ban foglaltakat a 2013. december 31-ét követően született újabb gyermek születését megelőzően 
utolsóként született gyermek jogán megállapított gyermekgondozási díjra is alkalmazni kell.
(4) Az  egyes törvényeknek a  gyermekgondozási ellátások átalakításával, valamint a  szociális hozzájárulási adó 
megfizetése alóli kedvezmény bővítésével összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCXXIV. törvény által 
megállapított 39. §-ban foglaltakat a 2013. december 31-ét követően született újabb gyermek születését megelőzően 
2014. január 1-je előtt született gyermek jogán megállapított gyermekgondozási támogatásra is alkalmazni kell.
(5) A 2014. január 1-je előtt született gyermekek esetében a 39. §-nak a 2013. december 31-én hatályos szövegét 
kell alkalmazni, kivéve, ha az adott gyermek jogán igénybe vehető ellátás tekintetében a (3) vagy a (4) bekezdésben 
foglaltak szerint kell eljárni.”

 (2) Az Ebtv. 82/H. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  egyes törvényeknek a  gyermekgondozási ellátások átalakításával, valamint a  szociális hozzájárulási adó 
megfizetése alóli kedvezmény bővítésével összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCXXIV. törvény 6.  §-ával 
megállapított 42/D.  §-t a  2014. december 31-ét követően kezdődő ellátásra való jogosultság esetében kell 
alkalmazni.”

16. §  Az Ebtv. 41. § (1) bekezdés b) pontjában a „díjazást, és” szövegrész helyébe a „díjazást, a nevelőszülői foglalkoztatási 
jogviszonyban végzett tevékenység díjazását és” szöveg lép.

17. §  Az Ebtv.-nek az  egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi 
CXXVII.  törvény 53.  §-ával megállapított 82/G.  § (1)  bekezdése a „42.  §-t, 42/D. §-t,” szövegrész helyett „42.  §-t” 
szöveggel lép hatályba.

2. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

18. §  A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a  továbbiakban: Cst.) 20/A.  § (1)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) A 20. §-ban megjelölt jogosultakon kívül, de az ott meghatározott feltételek mellett a gyermek szülőjének vér 
szerinti, örökbe fogadó szülője, továbbá annak együtt élő házastársa (a továbbiakban együtt: nagyszülő) is jogosult 
a gyermekgondozási segélyre, ha
a) a gyermek az első életévét betöltötte,
b) a gyermek gondozása, nevelése a szülő háztartásában történik,
c) a  gyermek szülei írásban nyilatkoznak arról, hogy a  gyermekgondozási segélyről lemondanak és egyetértenek 
a gyermekgondozási segélynek nagyszülő részéről történő igénylésével, és
d) a szülő háztartásában nincs másik olyan gyermek vagy ikergyermek, akire tekintettel gyermekgondozási segélyt 
folyósítanak.”
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19. §  A Cst. 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  gyermekgondozási segélyben részesülő személy – ide nem értve a  nagyszülőt, az  örökbe fogadó szülőt 
a 20/B. § szerinti esetben, továbbá a kiskorú szülő gyermekének gyámját – kereső tevékenységet a gyermek egyéves 
koráig nem folytathat.”

20. §  A Cst. 21/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  gyermekgondozási segélyben részesülő nagyszülő kereső tevékenységet a  gyermek hároméves kora 
után, heti harminc órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a  munkavégzés 
az otthonában történik.”

21. § (1) A Cst. 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a  szülők egyidejűleg több gyermek után lennének jogosultak a  gyermekgondozási támogatás egyik vagy 
mindkét formájára, úgy a  támogatást – ide nem értve a  (3)  bekezdés szerinti esetet – csak egy jogcímen, és csak 
az egyik szülő részére lehet megállapítani.”

 (2) A Cst. 25. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Gyermekgondozási segélyre való jogosultság egyidejűleg legfeljebb két gyermekre tekintettel állhat fenn azzal, 
hogy e  bekezdés alkalmazásában az  egyazon várandósságból született ikergyermekeket egy gyermeknek kell 
tekinteni.”

22. §  A Cst. 45. § (2) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[az (1) bekezdésben meghatározott célra az alábbi személyes adatok tarthatók nyilván:]
„f ) a jogosult fizetési számlaszámára vonatkozó adat;”

23. §  A Cst. a következő 50/C. §-sal egészül ki:
„50/C.  § Az  egyes törvényeknek a  gyermekgondozási ellátások átalakításával, valamint a  szociális hozzájárulási 
adó megfizetése alóli kedvezmény bővítésével összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCXXIV. törvénnyel 
megállapított 25.  § (2) és (3)  bekezdésében és 27.  § (1)  bekezdés a)  pont ab)  alpontjában foglaltakat 
a 2013. december 31-ét követően született vagy a szülő, gyám háztartásába került első gyermek esetében, továbbá 
azon 2013. december 31-ét követően született vagy a  szülő, gyám háztartásába került második vagy további 
gyermek esetében kell alkalmazni, akinek a szülője, gyámja a háztartásában 2014. január 1-jét megelőzően született 
vagy háztartásba került, a 20. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti életkorú gyermeket nevel.”

24. §  A Cst. 27. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában az „átmeneti bányászjáradékot” szövegrész helyébe az „átmeneti 
bányászjáradékot, a terhességi-gyermekágyi segélyt valamint a gyermekgondozási díjat” szöveg lép.

25. §  Hatályát veszti a  Cst. 20/A.  § (4)  bekezdés b)  pontjában az „ – ide nem értve a  kereső tevékenység folytatásából 
adódó kizáró körülményt – ” szövegrész.

3. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

26. §  Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 31.  § (2)  bekezdés 5.  pontjában a  „státuszáról, illetve” 
szövegrész helyébe a „státuszáról, a  gyermekgondozási díj vagy a  gyermekgondozási segély folyósítása melletti 
munkavégzésének tényéről, illetve” szöveg lép.

4. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló  
2011. évi CLV. törvény módosítása

27. §  A szakképzési hozzájárulásról és a  képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 4.  § 
(1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) A  szakképzési hozzájárulás alapját csökkenti az  azon foglalkoztatott természetes személyeknek 
(munkavállalóknak) a  szociális hozzájárulási adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a  munkavállalót 
terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabérének összege, de legfeljebb 
a  kedvezménnyel érintett munkavállalónként havonta 100 ezer forint, amely munkavállalók munkaviszonyára 
tekintettel a tárgyhónapban a szociális hozzájárulási adó alanya
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a) a pályakezdő munkavállalók után az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 
2011. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Eat.) 462/B. § (2) bekezdése szerint,
b) a tartósan álláskereső személyek után az Eat. 462/C. § (2) bekezdése szerint,
c) a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozási segély vagy a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt vagy azt 
követően foglalkoztatott munkavállalók után az Eat. 462/D. § (2) bekezdése szerint,
d) a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozási segély vagy a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt vagy azt 
követően foglalkoztatott munkavállalók után az Eat. 462/D. § (3) bekezdése szerint, vagy
e) a szabad vállalkozási zónában működő vállalkozás által foglalkoztatott új munkavállalók után az Eat. 462/E. § szerint
a foglalkoztatás első két évében, a  d)  pont szerinti esetben a  foglalkoztatás első három évében igénybe vehető 
szociális hozzájárulási adókedvezményt érvényesít. Részmunkaidős foglalkoztatott esetén legfeljebb 100 ezer forint 
arányosan csökkentett része vehető figyelembe. E  bekezdés alkalmazásában részmunkaidős foglalkoztatásnak 
minősül az  a  foglalkoztatás, amelynek munkaszerződésben meghatározott időtartama nem éri el a  betöltött 
munkakörre érvényes teljes munkaidőt.”

5. Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló  
2011. évi CLVI. törvény módosítása

28. § (1) Az  egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 
(a továbbiakban: Eat.) 462/D. §-át megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép:
„A gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben vagy gyermeknevelési támogatásban 
részesülő munkavállaló után érvényesíthető adókedvezmény”

 (2) Az Eat. 462/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„462/D.  § (1) A  gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély vagy gyermeknevelési támogatás  
(e § alkalmazásában a  továbbiakban együtt: anyasági ellátás) folyósítása alatt vagy folyósításának megszűnését 
követően adókötelezettséget eredményező munkaviszonyban álló személyt foglalkoztató kifizető az  őt 
a munkaviszonyra tekintettel terhelő adóból adókedvezményt vehet igénybe.
(2) Az  adókedvezmény összegét a  kifizető havonta, az  adott hónapban fennálló adófizetési kötelezettséget 
eredményező munkaviszonyonként külön-külön kiszámított részkedvezmények összegeként állapítja meg. 
A részkedvezmény egyenlő a foglalkoztatott – gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozási segélyben részesült 
vagy részesülő – természetes személyt (munkavállalót) az  adómegállapítási időszakra megillető, az  adó alapjának 
megállapításánál figyelembe vett, a  munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett 
(bruttó) munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 27 százalékával a foglalkoztatás első két évében és 14,5 százalékával 
a foglalkoztatás harmadik évében.
(3) A (2) bekezdéstől eltérően a részkedvezmény egyenlő a természetes személyt (munkavállalót) az adómegállapítási 
időszakra megillető, az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel és más 
levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 27 százalékával a foglalkoztatás első 
három évében és 14,5 százalékával a foglalkoztatás negyedik és ötödik évében, ha a foglalkoztatott
a) a családok támogatásáról szóló törvény szerint legalább három gyermekre tekintettel családi pótlékra szülőként 
jogosult és gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozási segélyben részesült vagy részesül, vagy
b) gyermeknevelési támogatásban részesült vagy részesül.
(4) A kedvezményt a kifizető az anyasági ellátások folyósításának megszűnését követő hónaptól számított 45. hónap, 
a (3) bekezdés alapján 69. hónap végéig, de legfeljebb 3 évig, a (3) bekezdés alapján 5 évig érvényesítheti. A folyósítás 
megszűnésének hónapja az a hónap, amelyre utoljára az anyasági ellátások valamelyike a foglalkoztatott személyt 
megillette. Ha a munkavállalót az anyasági ellátások közül több is megillette, a határidőt a legutolsó anyasági ellátás 
folyósításának megszűnésétől kell számítani.
(5) A  kedvezményt a  munkáltató a  feltételek fennállását igazoló, az  anyasági ellátást folyósító egészségbiztosítási 
szerv, társadalombiztosítási kifizetőhely, kincstár, családtámogatási kifizetőhely, a  társadalombiztosítási vagy 
családtámogatási kifizetőhely megszűnése esetén az egészségbiztosítási szerv, illetve a kincstár által az ellátásban 
részesülő kérelmére kiállított igazolás birtokában érvényesítheti.
(6) A (3) bekezdés szerinti kedvezmény igénybevételéhez gyermekgondozási díj és gyermekgondozási segély esetén 
– az (5) bekezdésben foglaltakon túl – szükséges a legalább három gyermek után a szülőnek járó családi pótlékra való 
jogosultságról szóló, kincstár által kiadott igazolás.
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(7) A  részkedvezmény azon egész hónap tekintetében is megilleti a  kifizetőt, amelyben a  kedvezményezett 
foglalkoztatás első két éve, illetve harmadik éve, a (3) bekezdés szerinti kedvezmény esetén a foglalkoztatás harmadik, 
illetve ötödik éve véget ér.
(8) A (2) és (3) bekezdés alkalmazásában a foglalkoztatás kezdetének azt a napot kell tekinteni, amikor az anyasági 
ellátás folyósítása melletti vagy az  anyasági ellátás folyósításának megszűnését követő foglalkoztatás vagy 
továbbfoglalkoztatás megkezdődik.
(9) A (2) bekezdésben meghatározott kedvezmény érvényesítését – a jogosultsági feltételek fennállása esetén – nem 
zárja ki, ha az anyasági ellátás folyósítása alatti vagy folyósításának megszűnését követő foglalkoztatás 2013. január 
1-jét, a (3) bekezdés szerinti kedvezmény esetén 2014. január 1-jét megelőzően kezdődött.”

6. Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi 
CXXVII. törvény módosítása

29. §  Nem lép hatályba az  egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi 
CXXVII. törvény 38. §-a.

7. Záró rendelkezések

30. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2014. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 7. § és a 15. § (2) bekezdése 2015. január 1-jén lép hatályba.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

2013. évi CCXXV. törvény
a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló  
2011. évi CXCI. törvény módosításáról*

1. §  A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011.  évi 
CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 1. § (2) bekezdés 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(e törvény alkalmazásában:)
„10. rendszeres pénzellátás: a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény által rendszeres 
pénzellátásként felsorolt ellátások, valamint a  szociális biztonsági tárgyú nemzetközi egyezmények, továbbá 
az  uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított, ezekkel azonos típusú ellátások, ide nem értve 
a hadigondozottak és nemzeti gondozottak ellátásait, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot, az ápolási díjat, 
a Tny. szerinti hozzátartozói nyugellátásokat és a gyermekgondozási segélyt.”

2. §  Az Mmtv. 2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira jogosult az, akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság 
komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű (a  továbbiakban: megváltozott munkaképességű 
személy), és aki]
„a) a kérelem benyújtását megelőző
aa) 5 éven belül legalább 1095 napon át,
ab) 10 éven belül legalább 2555 napon át vagy
ac) 15 éven belül legalább 3650 napon át
a Tbj. 5. §-a szerinti biztosított volt;”

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. december 9-i ülésnapján fogadta el.
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3. § (1) Az Mmtv. 13. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(a rokkantsági ellátást meg kell szüntetni, ha az ellátásban részesülő)
„d) keresőtevékenységet folytat, és jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül meghaladja a  minimálbér 
150 százalékát,”

 (2) Az Mmtv. 13. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdés d) pontjának alkalmazása során, a biztosított egyéni és társas vállalkozó esetén minimálbér alatt 
a Tbj. 4. § s) pont 2. alpontjában foglaltakat kell érteni.”

4. §  Az Mmtv. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. § (1) A jogosulatlanul felvett rehabilitációs pénzbeli ellátás és rokkantsági ellátás visszafizetésére, a megtérítési 
kötelezettségre, az  ellátások késedelmes kifizetésére, a  követelés érvényesítésére, a  tartozás elengedésére, 
mérséklésére és a  részletfizetés engedélyezésére – ha e  törvény vagy jogszabály másként nem rendelkezik  – 
az  Ebtv. rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy az  egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alatt a  megváltozott 
munkaképességű személyek ellátásait, az egészségbiztosító alatt a rehabilitációs hatóságot kell érteni.
(2) A  jogalap nélkül felvett rehabilitációs pénzbeli ellátást és rokkantsági ellátást – a  felróhatóságtól függetlenül – 
akkor is vissza kell fizetni, ha a felvételtől számított kilencven nap eltelt, és a  jogalap nélküli felvételre azért került 
sor, mert az ellátott EGT-államból ugyanazon időszakra azonos típusú ellátásban részesült.”

5. §  Az Mmtv. „5. A  megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályok” alcíme 
a következő 20/B. §-sal egészül ki:
„20/B. (1) A foglalkoztatónak az Ebtv. 67. § (1) bekezdése szerinti megtérítési kötelezettsége olyan arányban áll fenn, 
amilyen az  üzemi balesetből vagy foglalkozási megbetegedésből eredő egészségkárosodás és az  össz-szervezeti 
egészségkárosodás mértékének egymáshoz viszonyított aránya.
(2) Ha a  rehabilitációs pénzbeli ellátás vagy rokkantsági ellátás több foglalkoztatónál elszenvedett üzemi 
baleset, foglalkozási megbetegedés együttes következménye alapján került megállapításra, a  foglalkoztatókat 
olyan arányban kell kötelezni az  ellátás megtérítésére, amilyen az  egyes üzemi balesetekből, foglalkozási 
megbetegedésekből eredő egészségkárosodások mértékének egymáshoz viszonyított aránya.
(3) Az Ebtv. 67. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti megtérítésre egy összegben kerül sor, ha
a) a megtérítésre kötelezett azt kéri, vagy
b) a  megtérítésre kötelezett gazdálkodó szervezet (foglalkoztató vagy egyéb szerv) felszámolással vagy 
végelszámolással jogutód nélkül megszűnik.
(4) Az egyösszegű megtérítés esetén a megtérítési kötelezettség alapjául szolgáló összeg meghatározásakor
a) rehabilitációs pénzbeli ellátás esetén azt az időtartamot kell alapul venni, amelyre az ellátást megállapították,
b) rokkantsági ellátás esetén azt az  időtartamot kell alapul venni, amely az ellátás megállapítása alapjául szolgáló 
minősítésben, komplex minősítésben megjelölt felülvizsgálat időpontjáig, végleges minősítés esetén az  öregségi 
nyugdíjkorhatár betöltéséig tart.
(5) Az egyösszegű megtérítés összegét a megtérítendő ellátásnak
a) a (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben a kérelem benyújtását megelőző hónapban,
b) a (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben a felszámolást, végelszámolást elrendelő végzés közzétételét megelőző 
hónapban érvényes összege alapulvételével kell meghatározni.
(6) A  kötelezett az  egyösszegű megtérítési kötelezettségnek a  határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon 
belül köteles eleget tenni.”

6. §  Az Mmtv. „5. A  megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályok” alcíme 
a következő 20/C. §-sal egészül ki:
„20/C.  § Az  Ebtv. 68.  § (1)  bekezdése szerinti megtérítési kötelezettség esetén az, aki a  megváltozott 
munkaképességű személyek ellátására jogosult egészségkárosodásáért felelős, olyan arányban köteles az  ellátást 
megtéríteni, amilyen az  ebből eredő egészségkárosodás és az  össz-szervezeti egészségkárosodás mértékének 
egymáshoz viszonyított aránya.”

7. §  Az Mmtv. „5. A  megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályok” alcíme 
a következő 20/D. §-sal egészül ki:
„20/D. § Az Ebtv. 70. § (1) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a rehabilitációs hatóság 
a követelését
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a) az Ebtv. 66. §-a szerinti visszafizetésre kötelező határozattal vagy megtérítésre kötelező határozattal, továbbá
b) az Ebtv. 67. és 68. §-a szerinti megtérítésre kötelező határozattal
érvényesíti.”

8. §  Az Mmtv. „6. Adatkezelés” alcíme a következő 21/B. §-sal egészül ki:
„21/B.  § (1) A  megváltozott munkaképességű személyek számára történő rehabilitációs szolgáltatások biztosítása 
céljából a rehabilitációs hatóság nyilvántartást vezet
a) a megváltozott munkaképességű személyről, ha
aa) rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesül vagy
ab) önként kéri a nyilvántartásba vételét, továbbá
b) az akkreditált munkaadókról, valamint
c) az  akkreditált munkaadók megváltozott munkaképességű munkavállalók számára felajánlott betöltetlen 
álláshelyeiről.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza:
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti megváltozott munkaképességű személy
aa) természetes személyazonosító adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét,
ab) állampolgárságát, bevándorolt, letelepedett, menekült vagy oltalmazott jogállását,
ac) lakó- és tartózkodási helyét, értesítési címét, telefonszámát, elektronikus levélcímét,
ad) a  komplex minősítés során megállapított körülményekre vonatkozó adatokat, ha a  megváltozott 
munkaképességű személy rendelkezik komplex minősítéssel,
ae) iskolai végzettségét, szakképzettségét, egyéb végzettségét, jártasságát,
af ) betöltött munkaköreit, tevékenységeit,
ag) által megjelölt azon területeket, amelyek tekintetében a betöltetlen álláshelyekről értesítést kér;
b) az akkreditált munkaadó
ba) nevét,
bb) székhelyét,
bc) telephelyét,
bd) gazdálkodási formáját,
be) elérhetőségét,
bf ) adószámát;
c) az (1) bekezdés c) pontja szerinti betöltetlen álláshely tekintetében
ca) a munkakör megnevezését, tartalmát,
cb) a munkakör betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb követelményeket,
cc) a várható kereset összegét, a foglalkoztatási jogviszony típusát,
cd) a munkavégzés helyét,
ce) a bejelentés időpontját.
(3) Törölni kell az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásból
a) az  (1)  bekezdés a)  pont aa)  alpontja alapján nyilvántartásba vett személy adatait az  ellátás megszüntetését 
követően, amennyiben ezt kéri, de legkésőbb az ellátás megszüntetését követő 5 év elteltével,
b) az akkreditált munkaadó adatait az akkreditált munkaadói minősége megszűnését követő 5 év elteltével,
c) a nyilvántartásba vételét önként kérő megváltozott munkaképességű személynek az adatait, amennyiben ezt kéri, 
de legkésőbb az adatfelvételt követő 5 év elteltével.
(4) Az  állami foglalkoztatási szerv munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása céljából a  (2)  bekezdés c)  pontjában 
meghatározott adatokat közvetlen hozzáféréssel átveheti.
(5) Az  akkreditált munkaadó az  Flt. 8.  § (6)  bekezdés b)  pontjában meghatározott – a  megváltozott 
munkaképességű személyek foglalkoztatására irányuló – munkaerőigény bejelentésével kapcsolatos 
kötelezettségét a rehabilitációs hatóság felé teljesíti.
(6) E § alkalmazása során megváltozott munkaképességű személynek kell tekinteni a fogyatékossági támogatásban 
részesülő személyt is.”

9. §  Az Mmtv. 23. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdésben foglaltak alkalmazásakor a több munkáltató által létesített munkaviszonnyal érintett
a) munkavállalót az adózás rendjéről szóló törvény szerint az adókötelezettségek teljesítésére kijelölt munkáltatónál 
foglalkoztatottak létszámánál,
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b) megváltozott munkaképességű személyt az  adózás rendjéről szóló törvény szerint az  adókötelezettségek 
teljesítésére kijelölt munkáltatónál foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek számának 
megállapítása során
kell figyelembe venni.”

10. §  Az Mmtv. 34. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a  2011. december 31-én rehabilitációs járadékban részesülő személy részére 2014. január 1-jét követően 
megváltozott munkaképességű személyek ellátása kerül megállapításra, az  ellátás összegének meghatározása 
során, ha az  számára kedvezőbb, havi átlagjövedelemként a  megszűnést megelőző hónapra járó rehabilitációs 
járadék összegének 140 százalékát kell figyelembe venni.
(6) Ha a 2011. december 31-én rehabilitációs járadékban részesülő személy részére 2014. január 1-jét megelőzően 
megváltozott munkaképességű személyek ellátása került megállapításra, a  rehabilitációs hatóság az  ellátás 
összegét, ha az számára kedvezőbb, az  (5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével 2014. május 31-éig – 2014. 
január 1-jére visszamenő hatállyal – hivatalból módosítja.”

11. §  Az Mmtv. 38. § (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(a 25. § alkalmazásában megváltozott munkaképességűnek kell tekinteni)
„e) a rehabilitációs járadékban részesülő személyt is.”

12. §  Az Mmtv.
a) 7.  § (3)  bekezdésében a  „kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvényben” szövegrész helyébe 

a „kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényben (a továbbiakban: Ebtv.)” szöveg,
b) 25.  § (1)  bekezdésében a  „megváltozott munkaképességű személy” szövegrész helyébe a  „megváltozott 

munkaképességű személy vagy fogyatékossági támogatásban részesülő személy” szöveg,
c) 25.  § (3)  bekezdésében a  „megváltozott munkaképességű személy” szövegrész helyébe a  „megváltozott 

munkaképességű személy, illetve a fogyatékossági támogatásban részesülő személy” szöveg,
d) 28.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a  „szüneteltetésével, megszüntetésével” szövegrész helyébe 

a  „szüneteltetésével, felülvizsgálatával, megszüntetésével, továbbá a  jogosulatlanul felvett ellátás 
visszafizetésével és a megtérítéssel” szöveg,

e) 32. § (2) bekezdésében а „hónapra vonatkozó havi átlaga” szövegrész helyébe а „hónapon keresztül” szöveg,
f ) 38.  § (3)  bekezdésének nyitó szövegrészében a  „megváltozott munkaképességűnek” szövegrész helyébe 

a „rehabilitációs hatóság komplex minősítése szerinti megváltozott munkaképességű személynek” szöveg
lép.

13. §  A foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.  évi IV.  törvény 57/A.  §-a a  következő 
(4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  rehabilitációs hatóság a  megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 
módosításáról szóló 2011.  évi CXCI.  törvény alapján rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban 
részesülő személyek számára történő rehabilitációs szolgáltatások biztosítása céljából e  személyeknek 
az (1) bekezdés alapján kezelt, a  (2) bekezdés a−d) és f ) pontjában meghatározott adatait közvetlen hozzáféréssel 
átveheti.”

14. §  Hatályát veszti az Mmtv.
a) 2. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az „1095 nap” szövegrész,
b) 7. § (4) bekezdés a) pontjában a „munkaszerződés szerinti” szövegrész,
c) 14. § (5) bekezdés a) pontjában a „biztosítás megszűnését követő” szövegrész,
d) 14. § (5) bekezdés b) pontja,
e) 28. § (1) bekezdés f ) pontja.

15. §  Ez a törvény 2014. január 1-jén lép hatályba.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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2013. évi CCXXVI. törvény
a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló  
1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról*

1. §  A lakások és helyiségek bérletére, valamint az  elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi  
LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szerződés az alábbi esetekben szűnik meg:
a) a felek a szerződést közös megegyezéssel megszüntetik;
b) a lakás megsemmisül;
c) az arra jogosult felmond;
d) a bérlő meghal és nincs a lakásbérleti jog folytatására jogosult személy;
e) a bérlő a lakást elcseréli;
f ) a bérlőt Magyarország területéről kiutasították;
g) a bérlő lakásbérleti jogviszonyát a bíróság megszünteti;
h) a bérlő lakásbérleti jogviszonya hatósági határozat folytán megszűnik;
i) e törvény erejénél fogva.”

2. §  Az Ltv. a következő 23/A. §-sal egészül ki:
„23/A. § (1) Önkormányzati vagy állami tulajdonban lévő lakás bérlete e törvény erejénél akkor szűnik meg, ha
a) a  lakás a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról 
és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény alapján a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházással érintett területen helyezkedik el, és
b) a  bérleti jogviszony fennmaradása egyúttal a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás 
megvalósítását akadályozza.
(2) Az  (1)  bekezdésben foglalt feltételek bekövetkezte esetén, ha a  lakás bérlője életvitelszerűen a  lakásban 
tartózkodik, részére haladéktalanul a  26.  § (1)–(4)  bekezdésében foglalt tulajdonságokkal rendelkező cserelakást 
kell felajánlani. A lakásbérlet ez esetben csak akkor szűnik meg, ha azt a bérlő a felajánlás közlését követő 30 napon 
belül nem fogadja el. Ez esetben a lakásbérlet a felajánlás közlését követő 91. napon megszűnik.
(3) Az  (1) bekezdésben foglaltak fennállása esetén, ha a  lakás bérlője életvitelszerűen nem tartózkodik a  lakásban 
az (1) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel bekövetkeztének napját megelőző legalább hat hónapban, a lakásbérlet 
a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásról szóló kormányrendelet hatálybalépésétől 
számított 91. napon szűnik meg. Ha 90 napnál kevesebb van hátra a  határozott időtartamú lakásbérleti 
szerződésből, akkor az a lakásbérleti szerződésben foglalt időpontban szűnik meg.
(4) Ha a lakásbérlet a (2) bekezdésben meghatározottak szerint szűnik meg, akkor a bérlő
a) határozott idejű lakásbérlet fennállása esetén – ha a  bérbeadó a  bérlő lakhatását csak más bérlemény útján 
tudja biztosítani – a  bérleti szerződésben meghatározott és még hátralévő időtartam alapján számított bérleti díj 
és a bérleti jogviszony megszűnése miatt bérelt, a korábbi bérleményhez hasonló lakás bérleti díja különbözetének 
megtérítésére,
b) határozatlan idejű lakásbérlet fennállása esetén teljes, feltétlen és azonnali kártalanításra jogosult.
(5) Ha a lakásbérlet a (3) bekezdésben meghatározottak szerint szűnik meg, akkor a bérlő
a) határozott idejű lakásbérlet fennállása esetén a  bérleti szerződésben meghatározott és a  megszűnéskor még 
hátralévő időtartam alapján számított – de legfeljebb három havi összegnek megfelelő – bérleti díjra,
b) határozatlan idejű lakásbérlet fennállása esetén a  bérleti szerződésben meghatározott bérleti díj három havi 
összegének megfelelő kártalanításra jogosult.
(6) Az  (1)  bekezdés a)  pontja alkalmazásában nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházással 
érintett terület alatt az erről szóló kormányrendeletben meghatározott területet kell érteni.
(7) E §-ban foglalt rendelkezések megsértése esetén a polgári jogi szabályok szerint bírósághoz lehet fordulni azzal, 
hogy az államot vagy az önkormányzatot terheli annak bizonyítása, hogy a  lakásbérlet fennmaradása a beruházás 
megvalósítását akadályozza.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. december 9-i ülésnapján fogadta el.
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3. §  Az Ltv. a következő 95/A. §-sal egészül ki:
„95/A.  § (1) A  lakások és helyiségek bérletére, valamint az  elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 
1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CCXXVI. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított 
rendelkezéseket a  Módtv. hatálybalépését megelőzően nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházássá nyilvánítás esetén is megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy amennyiben a  nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű beruházásról szóló kormányrendelet a  Módtv. hatálybalépését megelőzően 
lépett hatályba, akkor a Módtv. hatálybalépésének napját kell a 23/A. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek 
bekövetkeztének napjaként figyelembe venni.
(2) Ha a  Módtv. hatálybalépését követően 90 napnál kevesebb van hátra a  határozott időtartamú lakásbérleti 
szerződésből, akkor az a lakásbérleti szerződésben foglalt időpontban szűnik meg.”

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

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

2013. évi CCXXVII. törvény
egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról*

1. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

1. § (1) A  bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 10.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(1) A koncessziós szerződések megkötésére a miniszter nyilvános pályázatot ír ki.”

 (2) A Bt. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A koncessziós szerződésben meg kell állapodni a kutatási munkaprogram tartalmában és a teljesítésére szolgáló 
biztosítékokban. A bányafelügyelet által jóváhagyott kutatási műszaki üzemi tervnek tartalmaznia kell a koncessziós 
szerződéssel megállapított munkaprogramban vállalt feladatokat. A  szerződésben a  miniszter kikötheti 
a  munkaprogram befejezéséhez szükséges költségek megtérítését arra az  esetre, ha a  koncesszió jogosultja 
az elfogadott munkaprogramban vállalt kötelezettségét nem teljesíti.”

 (3) A Bt. 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Bányajáradékot köteles fizetni:
a) a bányavállalkozó,
b) az 1. § (2) és (7) bekezdése szerinti tevékenységet végző,
c) a geotermikus energiát kitermelő jogalany
az általa kitermelt ásványi nyersanyag és geotermikus energia, illetve szilárd ásványi energiahordozók föld alatti 
szénelgázosítással történő kitermelése esetében az általa igénybevett ásványi nyersanyag után.”

 (4) A Bt. 20. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) A  föld alatti szénelgázosítással történő kitermelés esetében a  bányajáradék mértéke az  igénybevett ásványi 
nyersanyag mennyisége után keletkező értéknek a 2%-a.”

 (5) A Bt. 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Az  ásványvagyon feltárására és kitermelésére, valamint a  szénhidrogén föld alatti tárolására – a  26.  § 
(2) bekezdésében foglalt kivétellel – a bányatelek jogosultja kaphat engedélyt.
(1a) A koncessziós szerződésben vagy a kutatást engedélyező határozatban megállapított kutatási időszak végétől 
számított második évet követően a feltárás és kitermelés szénhidrogén esetében is csak bányatelken folytatható.
(1b) Föld alatti szénelgázosítással történő ásványi nyersanyag kitermelés a  kutatási zárójelentés elfogadását 
követően kísérleti jelleggel a  feltárási műszaki üzemi terv hatályán belül legfeljebb hat hónapig bányatelek 
megállapítása nélkül is folytatható.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. december 9-i ülésnapján fogadta el.
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 (6) A Bt. 23. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az (1a) bekezdés szerinti feltárás és kitermelés engedélyezésére vonatkozó műszaki üzemi terv hatályát veszti, 
ha a bányavállalkozó a kutatási zárójelentés benyújtására nyitva álló határidőt elmulasztja, vagy a bányafelügyelet 
a kutatási zárójelentés elfogadása iránti kérelmet jogerős és végrehajtható döntésével elutasította vagy az eljárást 
megszüntette.”

 (7) A Bt. 26/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  bányavállalkozó a  kutatási zárójelentést elfogadó határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válásától 
számított 5 hónapon belül kezdeményezheti a  bányatelek megállapítását, illetve a  geotermikus védőidom 
kijelölését. Az  5  hónapos időtartamba nem számít bele a  környezetvédelmi engedélyezési eljárás és a  23.  § (1a) 
és (1b)  bekezdése szerint tevékenység időtartama. A  határidő elmulasztása esetén a  bányavállalkozó bányatelek 
megállapításának, illetve geotermikus védőidom kijelölésének kezdeményezésére vonatkozó joga megszűnik.”

 (8) A Bt. 35. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  súlyos balesetet és súlyos üzemzavart a  bányavállalkozó és a  gázipari engedélyes köteles azonnal 
a bányafelügyeletnek, amennyiben vízbetörés vagy hulladékkezelés során következik be, a vízvédelmi hatóságnak 
vagy a  környezetvédelmi hatóságnak is bejelenteni. A  bejelentés és vizsgálat rendjét a  bányabiztonsági 
szabályzatban kell meghatározni. A súlyos üzemzavar körét a miniszter rendeletben állapítja meg.”

 (9) A Bt. 36. § (5a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5a) A tulajdonosnak a tájrendezést úgy kell ütemezni, hogy 2015. évtől kezdődően, minden évben a használaton 
kívüli bányászati célú mélyfúrások tájrendezési kötelezettségének legalább 1/13 részét teljesíteni kell. A tulajdonos 
köteles a tulajdonában lévő összes használaton kívüli bányászati célú mélyfúrás tájrendezését 2027. december 31-ig 
befejezni.”

 (10) A Bt. 38. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  ingatlan tulajdonosa köteles tűrni, hogy a  használaton kívüli mélyfúrás 36.  § (4)  bekezdése szerinti 
tulajdonosa a  mélyfúrás tájrendezését elvégezze. A  tájrendezés során okozott károkat a  mélyfúrás tulajdonosa 
a bányakárokra vonatkozó szabályok szerint köteles megtéríteni.”

 (11) A Bt. 38. §-a a következő (8)–(12) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A  bányászati célú kisajátítás esetén a  bányavállalkozó kisajátított ingatlanra vonatkozó használati jogát 
az ingatlanügyi hatóság a jogerős kisajátítási határozat alapján jegyzi be az ingatlan-nyilvántartásba.
(9) Ha a  bányászati célú kisajátítás feltételei állami tulajdonban álló ingatlan tekintetében állnak fenn, akkor 
az  ingatlan tekintetében szolgalomalapítási eljárást kell lefolytatni a  bányavállalkozó kérelmére attól függetlenül, 
hogy a bányászati célú igénybevétel az ingatlan rendeltetésszerű használatát kizárja.
(10) Közterületen elhelyezendő bányászati létesítmény, szénhidrogén-szállítóvezeték és egyéb gáz- és 
gáztermékvezeték elhelyezésére vagy üzemeltetésére szolgalmi jogot alapítani nem lehet. A bányászati létesítmény, 
szénhidrogén-szállítóvezeték és egyéb gáz- és gáztermékvezeték közterületen történő elhelyezését, illetve 
üzemeltetését a  közterület tulajdonosa tűrni köteles. A  közterület igénybevételével – beleértve a  közterület 
használati korlátázását is – okozott károkért az építtető köteles kártalanítást fizetni.
(11) Nem lehet szolgalmi jogot alapítani akkor sem, ha a  bányászati létesítmény, a  szénhidrogén-szállítóvezeték 
és az egyéb gáz- és gáztermékvezeték közutat, vasúti pályát, folyóvizek, csatornák területét érinti. Az  ilyen terület 
igénybevételére az érintetteknek megállapodást kell kötni.
(12) A (11) bekezdés szerinti megállapodás nem korlátozhatja az (5) bekezdésben foglalt jogokat.”

 (12) A  Bt. 38/A.  § (5a)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, és a  § a  következő (5b) és (5c)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(5a) Közterületen elhelyezendő elosztóvezetékre vagy a  38/D.  § (1)  bekezdésében meghatározott létesítményre 
vezetékjogot vagy használati jogot alapítani nem lehet. Az  elosztóvezeték vagy a  38/D.  § (1)  bekezdésében 
meghatározott létesítmény közterületen történő elhelyezését a  közterület tulajdonosa tűrni köteles. A  közterület 
igénybevételével – beleértve a  közterület használati korlátázását is – okozott károkért az  építtető köteles 
kártalanítást fizetni.
(5b) Nem lehet vezetékjogot vagy használati jogot alapítani akkor sem, ha az  elosztóvezeték vagy a  38/D.  § 
(1)  bekezdésében meghatározott létesítmény közutat, vasúti pályát, folyóvizek, csatornák területét érinti. Az  ilyen 
terület igénybevételére az érintetteknek megállapodást kell kötni.
(5c) Az (5b) bekezdés szerinti megállapodás nem korlátozhatja a 38/C. § (5) bekezdés a)–c) pontjában és a 38/D. § 
(2) bekezdésben foglalt jogokat.”
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 (13) A Bt. 42/E. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A bányafelügyelet – nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában – nem engedélyezheti a szén-dioxid 
tárolását olyan tárolókomplexummal rendelkező tárolóhelyen, amely legalább részben az  Európai Unió 
tagállamának határán kívül esik.”

 (14) A Bt. 42/M. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Szivárgás vagy jelentős rendellenesség esetén az  üzemeltető köteles haladéktalanul értesíteni 
a  bányafelügyeletet, a  környezetvédelmi hatóságot, a  vízvédelmi hatóságot és a  hivatásos katasztrófavédelmi 
szervet, valamint megtenni a korrekciós intézkedési tervben meghatározott intézkedéseket.”

 (15) A Bt. 45. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  bányafelügyelet látja el a  mélységi vizek felszínre hozatalára irányuló, bányászati technológiával végzett 
munkálatok hatósági biztonságtechnikai felügyeletét. A  hatósági felügyelet keretében a  bányafelügyelet 
a  munkálatok és az  üzemben tartás biztonságára és szakszerűségére vonatkozó kérdésekben közvetlenül 
intézkedik, a vízvagyon védelmére szolgáló intézkedések megtételét pedig a vízvédelmi hatóságnál kezdeményezi.”

 (16) A Bt. 49. §-a a következő 52. ponttal egészül ki:
(e törvény alkalmazásában:)
„52. „Föld alatti szénelgázosítás”: olyan bányaművelési technológia, amely a felszín alatt feltárt széntelep fúrólyukon 
keresztül végzett részleges oxidációja során képződő szintézisgáz fúrólyukon való, szabályozott kitermelésével 
történik.”

2. §  A Bt.
a) 10. § (2) bekezdés c) pontjában a „munkaprogram” szövegrész helyébe a „kutatási munkaprogram” szöveg,
b) 22/A. § (13) bekezdésében a „12 000 km2 hagyományos kitermelésű szénhidrogén kutatási területre, továbbá 

összesen 12 000 km2 nem hagyományos eredetű és különlegesen eljárással kitermelhető” szövegrész helyébe 
a „15 000 km2” szöveg,

c) 30.  § (4)  bekezdés bevezető részében a  „bányafelügyelet” szövegrész helyébe a  „bányafelügyelet 
– a mélyműveléses ércbánya kivételével –” szöveg,

d) 30. § (4) bekezdés b) pontjában a „nem tesz eleget” szövegrész helyébe a „határidőre nem tesz eleget” szöveg,
e) 49. § 15. pontjában a „kitermelése” szövegrész helyébe a „kitermelése és a szén föld alatti elgázosítása” szöveg,
f ) 50/A.  § (1)  bekezdés 5.  pontjában a  „kutatási engedélyezésére” szövegrész helyébe a  „kutatás 

engedélyezésére” szöveg,
g) 50/A.  § (1)  bekezdés 17.  pontjában az „a 26/A.  § (8)  bekezdése szerinti” szövegrész helyébe az „a 26/A.  § 

(7) bekezdése szerinti” szöveg,
h) 50/A.  § (1)  bekezdés 25.  pontjában az „a 26/A.  § (5)  bekezdése szerinti” szövegrész helyébe az „a 26/A.  § 

(4) bekezdése szerinti” szöveg,
i) 50/A.  § (2)  bekezdés b)  pontjában az  „ellátására jogosult személyek szakképesítési követelményeinek” 

szövegrész helyébe az „ellátásához szükséges szakmai képesítésre és gyakorlatra vonatkozó rendelkezések” 
szöveg

lép.

3. §  Hatályát veszti a Bt.
a) 22. § (12) bekezdésében a „fél iránti kérelmet benyújtó” szövegrész,
b) 22/A. § (1) bekezdésében az „ , a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben” szövegrész,
c) 22/A. § (2) bekezdése,
d) 22/A. § (5) bekezdésében az „is” szövegrész,
e) 23. § (4) bekezdése,
f ) 37. § (7) bekezdésében a „[38. § (3) és (4) bekezdések]” szövegrész,
g) 50/A. § (5) bekezdése.

2. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosítása

4. § (1) Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atv.) 11/A. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(2) Az  atomenergia-felügyeleti szerv eljárásaiban – a  (2a) és (2b)  bekezdésben meghatározott kivétellel – 
a hatásterület a biztonsági övezet területe.”
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 (2) Az Atv. 11/A. §-a a (2) bekezdést követően a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A nukleáris létesítmény telephelye vizsgálatának és értékelésének, valamint a nukleáris létesítmény telephelye 
jellemzői és alkalmassága megállapításának engedélyezése iránti nukleáris biztonsági hatósági eljárásban 
a hatásterület a nukleáris létesítmény tervezett telephelye, valamint
a) kutatóreaktor, oktatóreaktor és nukleáris üzemanyagot vizsgáló laboratórium esetén a  nukleáris létesítmény 
tervezett telephelyének határától számított száz méteres,
b) az a) pontban meghatározott nukleáris létesítmények kivételével a nukleáris létesítmény tervezett telephelyének 
határától számított ötszáz méteres
távolságon belüli terület.
(2b) A  nukleáris létesítmény létesítésének engedélyezése iránti nukleáris biztonsági eljárásban a  hatásterület 
a  nukleáris létesítmény tervezett telephelye, valamint a  létesítmény tervezője által a  kérelmet megalapozó 
dokumentációban – kormányrendeletben meghatározott követelmények alapján – javasolt biztonsági övezet 
területe, de legalább
a) kutatóreaktor, oktatóreaktor és nukleáris üzemanyagot vizsgáló laboratórium esetén a  nukleáris létesítmény 
tervezett telephelyének határától számított száz méteres,
b) az a) pontban meghatározott nukleáris létesítmények kivételével a nukleáris létesítmény tervezett telephelyének 
határától számított ötszáz méteres
távolságon belüli terület.”

5. § (1) Az Atv. 11/A. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  atomenergia-felügyeleti szerv az  (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott eljárásaiban a  döntése 
meghozatala előtt – a nyilvánosság véleményének megismerése érdekében – közmeghallgatást tart.
(5) Az  atomenergia-felügyeleti szerv a  közmeghallgatás helyéről és időpontjáról a  közmeghallgatást megelőzően 
kormányrendeletben meghatározott határidőben
a) hirdetményi úton, valamint a honlapján történő közzététel útján értesíti az érintetteket,
b) értesíti az eljárásban közreműködő szakhatóságot.”

 (2) Az Atv. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az atomenergia-felügyeleti szerv e törvény szerinti
a) eljárásaira vonatkozó eljárási határidőket, valamint
b) eljárásaiban közreműködő szakhatóság eljárására irányadó ügyintézési határidőt
a Kormány rendeletben állapítja meg.”

6. §  Az Atv. a következő 48/A. §-sal egészül ki:
„48/A.  § (1) Ha az  atomkár megtérítésére való jogosultságot az  emberélet elvesztése, a  személyek testi épsége 
és egészsége megsértése folytán keletkezett nem vagyoni sérelem alapozza meg, az  ezért való, a  48.  § szerinti 
felelősség megállapításához a jogsértés tényén kívül további hátrány bekövetkeztének bizonyítása nem szükséges.
(2) Az atomkár megtérítésének mértékét, módját és esedékességét
a) az  emberélet elvesztése, továbbá a  személyek testi épsége és egészsége megsértése folytán keletkezett nem 
vagyoni sérelem esetén a Polgári Törvénykönyv sérelemdíjra vonatkozó rendelkezései,
b) az a) pontban foglaltaktól eltérő, egyéb atomkár esetén a Polgári Törvénykönyvnek a szerződésen kívül okozott 
károk megtérítésére vonatkozó rendelkezései
alkalmazásával kell megállapítani.”

7. §  Az Atv.
a) 2. § 23. pontjában a „testi épségében és egészségében keletkezett minden kár” szövegrész helyébe a „testi 

épsége és egészsége megsértése folytán keletkezett nem vagyoni sérelem” szöveg, a „károk” szövegrész 
helyébe a „nem vagyoni sérelem és a kár” szöveg,

b) V. Fejezet címében az  „atomenergia alkalmazásával kapcsolatosan keletkezett károkért való felelősség” 
szövegrész helyébe az „atomkár-felelősség” szöveg, az „a károk” szövegrész helyébe az „az atomkár” szöveg,

c) 48.  § (1)  bekezdésében a  „megtéríteni” szövegrész helyébe a  „megtéríteni (a továbbiakban: atomkár 
megtérítése)” szöveg,

d) 49. § (2) bekezdésében az „a károsultat” szövegrész helyébe az „az atomkár megtérítését követelő személyt” 
szöveg, az  „ért kár” szövegrész helyébe az  „ért atomkár” szöveg, az  „a károsult” szövegrész helyébe 
az „az atomkár megtérítését követelő személy” szöveg, az „a kár” szövegrész helyébe az „az atomkár” szöveg,
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e) 52. § (2) bekezdésében az „a kártérítésre” szövegrész helyébe az „az atomkár megtérítésére” szöveg,
f ) 52. § (3) bekezdésében az „A kártérítés” szövegrész helyébe az „Az atomkár megtérítése” szöveg,
g) 53. § (1) bekezdésében az „a károkat” szövegrész helyébe az „a vagyoni kárt, valamint az emberélet elvesztése, 

továbbá a  személyek testi épsége és egészsége megsértése folytán keletkezett nem vagyoni sérelmet” 
szöveg, a „kár” szövegrészek helyébe a „vagyoni kár, valamint az emberélet elvesztése, továbbá a személyek 
testi épsége és egészsége megsértése folytán keletkezett nem vagyoni sérelem” szöveg, a  „kibocsátása 
okozta” szövegrész helyébe a „kibocsátása együttesen okozta” szöveg,

h) 53. § (4) bekezdésében a „kárfelelősségi” szövegrész helyébe az „atomkár-felelősségi és egyéb kárfelelősségi” 
szöveg,

i) 54. § (1) bekezdésében a „kárfelelősségi” szövegrész helyébe az „atomkár-felelősségi” szöveg,
j) 55. § (1) bekezdésében az „atomkárokért való kártérítési” szövegrész helyébe az „atomkár megtérítése iránti” 

szöveg,
k) 56.  § (1)  bekezdésében az „atomkárért való kártérítéssel” szövegrész helyébe az „atomkár megtérítésével” 

szöveg,
l) 56.  § (2)  bekezdésében a  „kár” szövegrész helyébe az  „atomkár” szöveg, az  „a kárfedezeti” szövegrész 

helyébe az „az atomkár megtérítésének fedezetéül szolgáló” szöveg, az „a károsultak” szövegrész helyébe 
az „az atomkár megtérítésére jogosultak” szöveg,

m) 56.  § (3)  bekezdésében az  „álló kárfedezeti” szövegrész helyébe az  „álló, az  atomkár megtérítésének 
fedezetéül szolgáló” szöveg, a  „valamennyi károsult” szövegrész helyébe a  „valamennyi, az  atomkár 
megtérítésére jogosult” szöveg, az „a valamennyiüknek járó kártérítési” szövegrész helyébe az „az atomkár 
megtérítéseként valamennyiüknek járó” szöveg,

n) 57. § (1) bekezdésében az „A károsult kártérítési” szövegrész helyébe az „Az atomkár megtérítésére jogosult 
megtérítési” szöveg, az  „a károsult” szövegrész helyébe az  „az atomkár megtérítésére jogosult” szöveg, 
az „a kár” szövegrész helyébe az „az atomkár” szöveg,

o) 57. § (4) bekezdésében az „a kárigény” szövegrész helyébe az „az atomkár megtérítése iránti igény” szöveg,
p) 59. §-ában a „kártérítésre” szövegrész helyébe az „atomkár megtérítésére” szöveg, a „kárát” szövegrész helyébe 

a „kárát, illetve sérelemdíj iránti igényét” szöveg,
q) 60.  § (1)  bekezdésében a „kártérítési” szövegrész helyébe az „az atomkár megtérítésére vonatkozó” szöveg, 

a „kártérítésre” szövegrész helyébe az „az atomkár megtérítésére” szöveg,
r) 65.  § (1)  bekezdésében a „kártérítési” szövegrész helyébe a „kártérítési, valamint az  atomkár megtérítése 

iránti” szöveg
lép.

8. §  Az Atv. 67. §-a a következő v) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza:)
„v) az atomenergia-felügyeleti szerv e törvény szerinti
va) eljárásaira vonatkozó eljárási határidőket, valamint
vb) eljárásaiban közreműködő szakhatóság eljárására irányadó ügyintézési határidőt.”

9. §  Hatályát veszti az Atv. 12. § (2) és (3) bekezdése.

3. A földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény módosítása

10. §  A  földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény „Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség” 
alcíme a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A.  § (1) A  Szövetség a  6.  §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében biztonsági földgáztárolói 
engedélyesben részesedést szerezhet.
(2) Ha a  biztonsági földgáztárolói engedélyes biztonsági földgáztárolói engedélye hatályát veszti, a  Szövetség 
az (1) bekezdés szerinti részesedését az engedély hatályvesztése jogerőre emelkedésének napjától számított 2 éven 
belül köteles értékesíteni.”



85168 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 213. szám 

4. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

11. § (1) A  villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET.) 40.  § (5a)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(5a) A (3) bekezdés szerinti mérőberendezések éves gyakorisággal történő leolvasása esetén az adott naptári évben 
történő leolvasás legkésőbbi időpontja az adott naptári évet megelőző évben történt leolvasás napjának megfelelő 
nap. Nem minősül e bekezdés megsértésének, ha a leolvasás
a) a megadott határnapig a felhasználó önhibájából nem valósul meg,
b) időpontjában a felhasználó és az átviteli rendszerirányító, illetve az elosztó eltérően állapodott meg, vagy
c) határidejének utolsó napja munkaszüneti nap, és ezért a leolvasásra a határidő lejártát követő első munkanapon 
került sor.”

 (2) A VET. 99. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a 99. § a következő (3)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A  Hivatal más engedélyes kijelölése esetén az  engedélyest vagy – ha az  engedélyes nem azonos 
az  engedélyköteles tevékenység végzéséhez szükséges eszköz tulajdonosával – az  engedélyköteles tevékenység 
végzéséhez szükséges eszköz tulajdonosát kötelezheti arra, hogy költségalapú díj ellenében a  Hivatal által 
meghatározott, a  folyamatos és biztonságos villamosenergia-ellátáshoz és -termeléshez, átvitelhez, elosztáshoz, 
szolgáltatáshoz, kereskedelemhez, rendszerirányításhoz szükséges eszközeit a kijelölt engedélyesnek üzemeltetésre 
adja át, és a tevékenység gyakorlásához szükséges nyilvántartásokat, adatokat bocsássa rendelkezésre.
(3) Az üzemeltetési tevékenységet a Hivatalnak a más engedélyest kijelölő határozatában (a továbbiakban: kijelölő 
határozat) foglaltak szerint kell végezni mindaddig, amíg a  kijelölő határozat visszavonásra nem kerül. A  Hivatal 
más engedélyes kijelölése esetén a korábbi engedélyes jogainak és kötelezettségeinek gyakorlását a  (2) bekezdés 
szerinti eszközök üzemeltetéséhez szükséges és arányos mértékben a kijelölő határozatban korlátozza.
(4) Más engedélyes kijelölése esetén a  (2)  bekezdés szerinti eszköz tulajdonosa köteles a  kijelölő határozat 
végrehajtásában együttműködni, az  eszköz más engedélyes általi üzemeltetését tűrni és a  más engedélyes általi 
üzemeltetést elősegíteni. A  (2)  bekezdés szerinti eszköz tulajdonosának e  kötelezettsége megszegése esetén 
a Hivatal
a) felszólítja az eszköz tulajdonosát a kötelezettsége teljesítésére,
b) az a) pont eredménytelensége esetén az eszköz tulajdonosára bírságot szab ki.
(5) A  Hivatal az  üzemeltetési tevékenység ellátására a  más engedélyest – az  (1a)  bekezdésben foglaltak 
kivételével – az  azonos működési engedéllyel rendelkezők közül önkéntesen kötelezettséget vállalók közül jelöli 
ki. Az  (1a)  bekezdésben foglaltak kivételével, ha az  üzemeltetési tevékenység nyújtására az  azonos működési 
engedéllyel rendelkezők közül önként nem vállalnak kötelezettséget, akkor a  Hivatal jogosult az  üzemeltetési 
tevékenység végzésére az azonos működési engedéllyel rendelkezők közül engedélyest kijelölni.
(6) A kijelölt más engedélyes a kijelölését követően köteles a (2) bekezdés szerint átadott eszköz üzemeltetéséről és 
az üzemeltetés feltételeiről a korábbi engedélyessel és – ha az engedélyes nem azonos az eszköz tulajdonosával – 
az  eszköz tulajdonosával megállapodni. A  kijelölt más engedélyes, a  korábbi engedélyes, valamint – ha 
az  engedélyes nem azonos az  eszköz tulajdonosával – az  eszköz tulajdonosával együttesen a  megállapodással 
való összhang megteremtése érdekében kezdeményezheti a  Hivatalnál a  kijelölő határozat módosítását. 
Az  üzemeltetéssel kapcsolatos teljes körű megállapodás esetén a  Hivatal a  kijelölő határozatot visszavonja, és 
szükség esetén hivatalból intézkedik az engedély módosításáról.
(7) Más engedélyes kijelölése esetén a  Hivatal a  kijelölő határozatban rendelkezik a  kijelölt más engedélyes és 
a korábbi engedélyes közötti elszámolás szabályairól is. Az elszámolásnak költségalapúnak kell lennie.
(8) A  Hivatal a  kijelelő határozatban szükség esetén a  (2)  bekezdés szerinti nyilvántartások, adatok rendelkezésre 
bocsátása körében a szerzői joggal és iparjogvédelemmel érintett nyilvántartásokról és adatokról is rendelkezik.”

 (3) A VET. „Engedélyes kijelölése a folyamatos ellátás biztosítása érdekében” alcíme a következő 99/A. §-sal egészül ki:
„99/A.  § (1) A  Hivatal a  közbiztonság érdekében, ha a  közvilágítási üzemeltetési engedélyes vagy a  közvilágítási 
elosztó hálózat üzemeltetése tekintetében az  elosztó az  e  törvényben, a  végrehajtására kiadott jogszabályokban 
vagy a  Hivatal által kiadott határozatokban foglalt, közvilágítással kapcsolatos kötelezettségét megszegi, és ezzel 
veszélyezteti a  közvilágítás folyamatos biztosítását, akkor a  közvilágítási berendezések üzemeltetésére más 
közvilágítási engedélyest vagy elosztót (a továbbiakban együtt e § alkalmazásában: más közvilágítási üzemeltetési 
engedélyes) jelölhet ki. A  más közvilágítási üzemeltetési engedélyes kijelölésére a  99.  § (2)–(8)  bekezdésében 
foglaltakat az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A  más közvilágítási üzemeltetési engedélyes kijelölése esetén a  99.  § (5)  bekezdése szerinti, azonos működési 
engedéllyel rendelkezők alatt a közvilágítási üzemeltetési engedélyeseket és az elosztókat kell érteni.
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(3) A kijelölést követően a más közvilágítási üzemeltetési engedélyes köteles
a) a  közvilágításra kötelezettel és – ha a  közvilágításra kötelezett nem azonos a  közvilágítási berendezések 
tulajdonosával – a  közvilágítási berendezés tulajdonosával a  közvilágítási berendezések üzemeltetéséről és 
az üzemeltetés feltételeiről, valamint
b) szükség esetén a  közvilágítási berendezés tartószerkezeteken és létesítményekben történő elhelyezéséről azok 
tulajdonosával
megállapodni.”

 (4) A VET. 168. § (15a) bekezdése a következő e) és f ) ponttal egészül ki:
(bírósági felülvizsgálat iránti kérelem esetén nincs helye a végrehajtás felfüggesztésének, ha a határozat)
„e) a folyamatos ellátás vagy a folyamatos közvilágítás biztosítása érdekében más engedélyest jelöl ki,
f ) a  más engedélyes kijelölése érdekében a  korábbi engedélyes vagy az  eszköz tulajdonosának jogait, 
kötelezettségeit korlátozza,”

 (5) A VET. 170. § (1) bekezdés 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„17. a  folyamatos ellátás, a  folyamatos közvilágítás biztosítása érdekében, valamint az  átviteli rendszerirányító 
ismételt súlyos kötelezettségszegése esetén más engedélyes kijelölésére, a  más engedélyes jogaira és 
kötelezettségeire vonatkozó részletes szabályokat, valamint a  korábbi engedélyes működési engedélyében 
meghatározott jogai és kötelezettségeinek gyakorlásának korlátozására vonatkozó részletes szabályokat,”
(rendeletben állapítsa meg.)

 (6) A VET. 178/J. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) bekezdés rendelkezései nem vonatkoznak
a) a szabadvezetékes elosztó hálózati vagy közvilágítási elosztó hálózati vezeték
aa) egyes szakaszainak más nyomvonalra történő áthelyezésére,
ab) átalakítására vagy
ac) felújítására,
b) kisfeszültségű elosztó hálózati vagy közvilágítási elosztó hálózati vezeték meghosszabbítására,
c) meglévő kisfeszültségű szabadvezetékes elosztó hálózathoz történő csatlakozás érdekében létesítendő 
csatlakozóvezetékekre, valamint
d) meglévő csatlakozó vezeték újraüzemelésére.
(4) A  (3)  bekezdés szerinti felújítást a  számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3.  § (4)  bekezdés 8.  pontja szerint, 
az  átalakítást az  országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet rendelkezései 
szerint kell értelmezni.”

12. §  A VET.
a) 2.  § (1)  bekezdés d)  pontjában a  „tulajdonosára, valamint” szövegrész helyébe a  „tulajdonosára, 

az engedélyköteles tevékenység végzéséhez szükséges eszköz tulajdonosára, valamint” szöveg,
b) 34.  § (1)  bekezdésében a  „Jogszabályban közvilágításra kötelezett” szövegrész helyébe az  „A külön 

törvényben közvilágításról való gondoskodásra kötelezett” szöveg,
c) 100. § (3) bekezdés a) pontjában az „e törvény szerint engedélyköteles” szövegrész helyébe az „a közvilágítási 

üzemeltetési tevékenység kivételével e törvény szerint engedélyköteles” szöveg,
d) 114/C. § (1) bekezdés b) pontjában az „a Vhr.-ben” szövegrész helyébe a „ha az a) pont szerinti felszólításnak 

a kötelezett határidőben nem tett eleget, a Vhr.-ben” szöveg,
e) 116.  § (3)  bekezdés b)  pontjában az  „az 50 kVA-nál nagyobb, de legfeljebb” szövegrész helyébe 

az „a legfeljebb” szöveg,
f ) 123. § (3a) bekezdésében az „elhelyezett” szövegrész helyébe az „elhelyezendő” szöveg,
g) 168.  § (10)  bekezdésében a „hozott határozat kivételével” szövegrész helyébe a „hozott határozat, a  más 

engedélyes kijelölési eljárás során hozott határozat kivételével” szöveg,
h) 178/J.  § (1)  bekezdésében a  „követően” szövegrész helyébe a  „követően újonnan” szöveg, a  „feszültségű 

elosztó hálózat” szövegrész helyébe a „feszültségű elosztó hálózati” szöveg, a „közvilágítási elosztó hálózat” 
szövegrészek helyébe a „közvilágítási elosztó hálózati vezeték” szöveg, a „létesített elosztó hálózat” szövegrész 
helyébe a  „létesített elosztó hálózati” szöveg, a  „költségét” szövegrész helyébe a  „költségét – a  144.  § 
alkalmazása mellett, a 119. §-ban foglaltak kivételével –” szöveg

lép.
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5. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

13. § (1) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) 3. §-a a következő 74. ponttal egészül ki:
(e törvény alkalmazásában:)
„74. pb-gáz: propán-, butángázok és ezek elegyei.”

 (2) A Get. 100. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3a) A  fogyasztásmérő berendezés évente egyszer történő leolvasása esetén az  adott naptári évben történő 
leolvasás legkésőbbi időpontja az  adott naptári évet megelőző évben történt leolvasás napjának megfelelő nap. 
Nem minősül e bekezdés megsértésének, ha a leolvasás
a) a megadott határnapig a felhasználó önhibájából nem valósul meg,
b) időpontjában a felhasználó és a szállítási rendszerirányító, illetve az elosztó eltérően állapodott meg, vagy
c) határidejének utolsó napja munkaszüneti nap, és ezért a leolvasásra a határidő lejártát követő első munkanapon 
került sor.”

 (3) A Get. 119. §-a a következő (2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2c) A Hivatal az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti jogkövetkezményeket alkalmazza, ha
a) a PB-gáz forgalmazó a 125. § (17) bekezdésében, vagy
b) a PB-gáz forgalmazó vagy a PB-gáz kiskereskedő a 127. § s) pontjában
foglalt kötelezettségét nem teljesíti.”

 (4) A Get. 132. §-a a következő 53. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„53. az  e  törvény szerinti, a  PB-gáz tartályban vagy palackban történő forgalmazásának, valamint a  PB-gáz 
turista palackba történő átfejtésének szabályait és hatósági felügyeletét, az  e  tevékenységekre jogosító 
engedély kiadásának rendjét, az  e  tevékenységeket folytatókról vezetett nyilvántartás személyes adatot nem 
tartalmazó adattartalmát, valamint a  nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat, továbbá 
az e  tevékenységekre jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem tartásának esetén 
alkalmazandó jogkövetkezményeket.”

 (5) A Get. 133. § (1) bekezdés 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg)
„2. a  rendszerhasználati díjak meghatározására és szabályozására vonatkozó keretszabályokat, valamint 
a csatlakozási díjak meghatározásának szempontjait és a csatlakozási díjak elemeit,”

 (6) A Get. 133/A. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Hivatal elnöke, hogy rendeletben állapítsa meg)
„3. a 104/A. § szerinti árszabályozási ciklus kezdetének időpontját és időtartamát.”

 (7) A Get. 141/A. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(13) A  Felajánlási rendeletben meghatározott mennyiséget a  Felajánlási rendelet hatálybalépését követően 
át kell adni a  szerződő félnek. Ha a  Felajánlási rendelet vagy annak módosítása olyan időpontban lép hatályba, 
amely időpontban a  szabályozási időszak már elkezdődött, a  Felajánlási rendeletben vagy annak módosításában 
meghatározott mennyiségbe a Felajánlási rendelet hatálybalépését megelőzően az azonos szabályozási időszakban 
a szerződő félnek már átadott mennyiséget be kell számítani.”

 (8) A Get. 141/F. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„141/F. § (1) A volt közüzemi nagykereskedő
a) az egyetemes szolgáltatók ellátására beszerzett földgázt tartalmazó új földgáz kereskedelmi szerződését, valamint
b) a  Mód. 2. törvény hatálybalépésekor hatályban lévő, egyetemes szolgáltatók ellátására beszerzett földgázt 
tartalmazó kereskedelmi szerződések módosítását
köteles annak létrejöttét követő 7 munkanapon belül megküldeni a Hivatal részére.
(2) Az egyetemes szolgáltató
a) a földgázbeszerzésre vonatkozó új földgáz kereskedelmi szerződését, valamint
b) az  egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi CCXXVII. törvény hatálybalépésekor 
hatályban lévő földgázbeszerzésre vonatkozó földgáz kereskedelmi szerződéseinek módosítását
köteles annak létrejöttét követő 7 munkanapon belül megküldeni a Hivatal részére.”

 (9) A Get. 146/I. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„146/I.  § (1) A  Hivatal elnöke által kiadott rendeletben meghatározott, 104/A.  § szerinti árszabályozási ciklus 
kezdő időpontjáig az  egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény hatálybalépésekor 
folyamatban lévő árszabályozási ciklus meghosszabbodik.
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(2) Ha a  Hivatal elnöke által kiadott rendeletben meghatározott, 104/A.  § szerinti árszabályozási ciklus 
kezdőidőpontja nem későbbi, mint 2016. január 1., akkor a Hivatal ezen árszabályozási ciklus tekintetében a 2013. 
év során elvégzett költség-felülvizsgálat eredményeit is felhasználhatja.”

14. §  A Get.
a) 3. § 37. pontjában a „propán- vagy butángázzal és ezek elegyeivel” szövegrész helyébe a „PB-gázzal” szöveg,
b) 3.  § 70.  pontjában a „propán-, butángázok és ezek elegyeiből álló gázok” szövegrész helyébe a „PB-gáz” 

szöveg,
c) 50.  § (1)  bekezdésében a  „propán-, butángázok és ezek elegyeiből álló gázokkal” szövegrész helyébe 

a „PB-gázzal” szöveg,
d) 61/D.  § (1)  bekezdés b)  pontjában az  „a földgázellátásról” szövegrész helyébe a  „ha az  a)  pont szerinti 

felszólításnak a kötelezett határidőben nem tett eleget, a földgázellátásról” szöveg,
e) 103. § (2) bekezdés c) pontjában a „felhasználók” szövegrész helyébe a „felhasználók vagy az engedélyesek” 

szöveg,
f ) 104/A. § (1) bekezdésében a „négyéves” szövegrész helyébe a „legalább kétéves legfeljebb hatéves” szöveg,
g) 104/A. § (1) bekezdésében az „időpontját” szövegrészek helyébe az „időpontját és időtartamát” szöveg,
h) 109.  § nyitó szövegrészében a „103–108/A.  §-ban” szövegrész helyébe a „103.  § (2), (2a), (3)–(4a)  bekezdésében 

és a 104–108. §-ban” szöveg,
i) 118/A.  § (1) és (2)  bekezdésében a „propán-, butángázok és ezek elegyei” szövegrész helyébe a „PB-gáz” 

szöveg,
j) 127.  § s)  pontjában az „az engedélyes társaság valamint a  hazai termelésű földgázt termelő” szövegrész 

helyébe az „az engedélyes társaság, a PB-gáz forgalmazó, a PB-gáz kiskereskedő, valamint a hazai termelésű 
földgázt termelő” szöveg, az „az engedélyestől, a  hazai termelésű földgázt termelőtől” szövegrész helyébe 
az „az engedélyes társaságtól, a PB-gáz forgalmazótól, a PB-gáz kiskereskedőtől, valamint a hazai termelésű 
földgázt termelőtől” szöveg,

k) 141/A.  § (1)  bekezdésében a „jogosult a  Mód. törvény” szövegrész helyébe a „jogosult a  földgáz biztonsági 
készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény, valamint a  földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 
módosításáról szóló 2010. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Mód. törvény)” szöveg,

l) 141/E. §-ában az „e szerződést” szövegrész helyébe az „az e szerződésben foglalt árat, de legfeljebb” szöveg, 
az „árán” szövegrész helyébe az „árat” szöveg

lép.

15. §  Hatályát veszti a Get.
a) 104. § (9) bekezdése,
b) 105.  § (2)  bekezdésében és 105/A.  § (3)  bekezdés a)  pontjában az  „és a  díjak alkalmazásának általános 

szabályait” szövegrész,
c) a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény, valamint a földgázellátásról szóló 2008. évi 

XL. törvény módosításáról szóló 2010. évi CXXXIV. törvénnyel megállapított 107. § (6) bekezdése,
d) 109. § a) pontjában a „ , a PB-gáz forgalmazót, illetve a PB-gáz kiskereskedőt” szövegrész,
e) 132. § 32. pontjában az „a földgázellátási válsághelyzet esetére létrehozott bizottság összetételére, eljárására 

vonatkozó részletes szabályokat,” szövegrész,
f ) 133. § (1) bekezdés 6. és 11. pontja,
g) az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az  erőfeszítés-megosztási határozat 

végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvénnyel megállapított 133.  § (1)  bekezdés 
7. pontja,

h) 133. § (2) bekezdés 5. pontja,
i) 138.  § (2)  bekezdésében az „e törvénynek az  energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi 

XXIX. törvénnyel beiktatott, 2011. október 1-jén hatályba lépő módosításáig” szövegrész,
j) 138/A. §-a,
k) 140/B. §-a.

16. §  Hatályát veszti a Get. 104/A. § (1) bekezdésében az „amelynek eredményéről tájékoztatja az érintett engedélyeseket” 
szövegrész.
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6. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása

17. §  A  víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 2.  §-a a  következő 29. és 
30. ponttal egészül ki:
(e törvény alkalmazásában:)
„29. védendő felhasználó: az a természetes személy felhasználó, ideértve a mellékvízmérővel rendelkező elkülönített 
vízhasználót, valamint a fogyatékkal élő felhasználót is, aki jogszabályban meghatározott szociális helyzete alapján 
a víziközmű-szolgáltatásban megkülönböztetett feltételek szerint vehet részt,
30. fogyatékkal élő felhasználó: a  fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény 
szerinti fogyatékossági támogatásban részesülő személy, a vakok személyi járadékában részesülő személy, továbbá 
az  a  személy, akinek életét vagy egészségét a  víziközmű-szolgáltatás felfüggesztése vagy annak korlátozása 
közvetlenül veszélyezteti.”

18. §  A Vksztv. 10. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha az  ellátásért felelős és a  víziközmű-szolgáltató üzemeltetési szerződésben a  víziközmű-szolgáltató 
beruházásában megvalósuló víziközmű térítésmentes átruházásáról állapodik meg, a  térítésmentes 
vagyonátruházás az  általános forgalmi adó, valamint az  energiaellátók jövedelemadója szempontjából közcélú 
adománynak, a  társasági adó szempontjából a  víziközmű-szolgáltató vállalkozási, bevételszerző tevékenyégével 
összefüggő költségnek, ráfordításnak minősül. A  vagyonátruházás akkor sem jár a  társasági adó, illetve 
az  energiaellátók jövedelemadó alapjának növelésével, ha az  átadás a  társasági adóról és az  osztalékadóról szóló 
1996. évi LXXXI. törvény 4. § 23. pontja szerinti kapcsolt vállalkozások között történik.”

19. §  A Vksztv. 13. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  víziközmű-szolgáltató díjmentesen szolgáltatja az  egységes elektronikus közműnyilvántartást üzemeltető 
szervezet részére a vízellátási, illetve vízelvezetési szakág feladatkörébe tartozó publikálandó objektumokat.”

20. § (1) A Vksztv. a következő 40/A. §-sal egészül ki:
„40/A. § (1) A Hivatal a bírságot a rendelkezésére álló adatok figyelembevételével, a 41. § szerint, a 2. mellékletben 
meghatározott mértékben állapítja meg.
(2) A Hivatal víziközmű-védelmi bírságot vagy rendkívüli bírságot szabhat ki.
(3) A  bírság a  kötelezettség ismételt megszegése, a  jogellenes állapot megszüntetésének elmulasztása vagy 
fenntartása esetén ismételten is kiszabható.
(4) A bírságot legkésőbb a határozat jogerőre emelkedését követő 15. napon kell megfizetni.
(5) Ha a  jogellenes állapot elháríthatatlan külső ok miatt alakult ki, és a  helyzet orvoslása érdekében az  arra 
kötelezett minden tőle elvárható intézkedést haladéktalanul megtett, a Hivatal bírságot nem alkalmaz.”

 (2) A Vksztv. a következő 40/B. §-sal egészül ki:
„40/B. § (1) Víziközmű-védelmi bírság szabható ki, ha
a) az ellátásért felelős
aa) az üzemeltetési szerződés megkötésére irányuló pályázatot a Hivatal jóváhagyása nélkül írta ki,
ab) megszegi a használati díj kezelésére és felhasználására vonatkozó, a 18. §-ban rögzített szabályokat;
b) a víziközmű-szolgáltató
ba) a víziközmű-szolgáltatási vagy a víziközmű-üzemeltetési tevékenységét a Hivatal által kiadott jogerős működési 
engedély vagy az üzemeltetési szerződés, beszerzési szabályzat, üzletszabályzat jóváhagyása nélkül folytatja,
bb) a víziközmű-üzemeltetési feladatainak elvégzésében a kiszervezésre vonatkozó szabályok megsértésével, nem 
engedélyezett vagy előzetesen be nem jelentett személyt vesz igénybe,
bc) a 42. §-ban meghatározott cégjogi változást a Hivatal hozzájárulása nélkül kérelmez,
bd) a tevékenységét a beszerzési szabályzat, üzletszabályzat Hivatal általi jóváhagyása nélkül folytatja;
c) az  ellátásért felelős vagy a  víziközmű-szolgáltató a  Hivatal által jóváhagyott felújítási és pótlási tervben, illetve 
a beruházási tervben foglaltak végrehajtását elmulasztotta.
(2) Rendkívüli bírság szabható ki, ha a víziközmű-szolgáltató:
a) a  víziközmű-szolgáltatási vagy a  víziközmű-üzemeltetési tevékenységét – a  vízügyi hatóság hatáskörébe nem 
tartozó esetkörben – neki felróható módon nem a jogszabályi vagy hatósági előírásoknak megfelelően folytatja,
b) a víziközmű üzemeltetése körében a rábízott víziközmű-vagyon fenntartható működését veszélyezteti,
c) keresztfinanszírozást alkalmaz,
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d) jogszabálysértő díjat vagy árat alkalmaz,
e) az  általa működtetett szolgáltatással kapcsolatban nem teljesíti a  jogszabályban, engedélyben, 
üzletszabályzatban vagy a felhasználókkal kötött szerződésekben meghatározott előírást,
f ) a Hivatal részére rosszhiszeműen, valótlan adatot közölt.”

21. § (1) A Vksztv. 52. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A bekötési vízmérő és a mellékvízmérők mérési különbözeteként megállapított vízfogyasztás utáni víziközmű-
szolgáltatási díjat a bekötési vízmérő szerinti felhasználó fizeti meg a víziközmű-szolgáltatónak.”

 (2) A Vksztv. 52. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérően a víziközmű-szolgáltatási díj elszámolásának alapja a mellékvízmérőkön mért 
fogyasztás, ha
a) a  bekötési vízmérő mellett az  elkülönített vízhasználók elkülönített vízhasználati helye és más vízvételi helyek 
kizárólag hiteles, plombával vagy záró bélyeggel ellátott mellékvízmérőkkel és hatályos mellékszolgáltatási 
szerződéssel rendelkeznek, és
b) a  mellékvízmérőkön és a  bekötési vízmérőn mért fogyasztási adatok, valamint a  helyszíni ellenőrzés alapján 
a  csatlakozó hálózati szakaszon a  karbantartás elmaradására visszavezethető vízveszteség vagy az  elszámolatlan 
vízvétel lehetősége kizárható.”

 (3) A Vksztv. 52. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Szennyvízelvezetés és -tisztítás esetében az  elszámolás a  szennyvízelvezetési helyről a  szennyvízelvezető 
szennyvíz-törzshálózatba bocsátott szennyvíz mennyiségén alapul, csökkentve azt más szennyvízelvezető műbe 
szabályosan elvezetett vagy elhelyezett szennyvízmennyiséggel. Az elszámolás alapját képező szennyvízmennyiség 
meghatározásának részletes szabályait az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet rögzíti.”

 (4) A Vksztv. 52. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  bekötési vízmérő, a  mellékvízmérők, a  házi ivóvíz- és szennyvízhálózat, továbbá a  csatlakozó hálózat 
minden eleme és tartozéka ellenőrzésének lehetőségét a  felhasználó és az  elkülönített vízhasználó az  e  törvény 
végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott módon biztosítja a víziközmű-szolgáltató részére.”

22. § (1) A Vksztv. 58. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[a víziközmű-szolgáltató az alábbi feltételek együttes fennállása esetében jogosult az (1) bekezdés szerinti intézkedések 
megtételére:]
„c) a  víziközmű-szolgáltató a  felhasználót az  (1)  bekezdésben meghatározott következmények kilátásba 
helyezésével fizetési kötelezettsége teljesítésére a  (4)  bekezdésben foglaltak szerint legalább kétszer írásban 
felszólította, és az  első felszólításban a  szociálisan rászoruló felhasználó figyelmét felhívta az  e  törvény és 
a végrehajtására kiadott kormányrendelet alapján őt megillető kedvezményekre, valamint”

 (2) A Vksztv. 58. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  lakossági felhasználó (3)  bekezdés c)  pontja szerinti első felszólítása postai vagy a  lakossági felhasználó 
általi átvétel igazolására alkalmas egyéb – a  felhasználó előzetes hozzájárulása esetén elektronikus – módon, 
a  felfüggesztés vagy a  korlátozás lehetőségére vonatkozó második felszólítása tértivevényes levélben történik. 
A  járási népegészségügyi intézetet a  második felszólítással egyidejűleg, legalább 8 nappal az  intézkedés 
bevezetését megelőzően kell értesíteni.”

 (3) A Vksztv. 58. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  települési önkormányzat a  (6)  bekezdés szerinti hozzájárulását megadja, ha a  víziközmű-szolgáltató 
igazolja, hogy az (1) bekezdés a), b) vagy d) pontja szerinti valamely intézkedés végrehajtását megkísérelte, de azt 
a felhasználó meghiúsította.”

23. § (1) A Vksztv. 18. alcíme a következő 58/A. §-sal egészül ki:
„58/A.  § (1) A  védendő felhasználók a  védelemre jogosító, jogszabályban meghatározott tulajdonságuk alapján 
szociálisan rászoruló vagy fogyatékkal élő felhasználóként részesülhetnek a  víziközmű-szolgáltató által nyújtott, 
jogszabályban részletesen meghatározott kedvezményben.
(2) Az  a  felhasználó, aki a  fogyatékkal élő és a  szociálisan rászoruló felhasználók nyilvántartásában egyidejűleg 
szerepel, jogosult igénybe venni a védendő felhasználókat megillető valamennyi kedvezményt.
(3) A  védendő felhasználói körbe tartozás igazolásának módját, valamint a  kedvezményeket és azok igénybevételének 
feltételeit, továbbá a különleges bánásmódra vonatkozó részletes szabályokat a Kormány rendeletben állapítja meg.”
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 (2) A Vksztv. 18. alcíme a következő 58/B. §-sal egészül ki:
„58/B. § A szociálisan rászoruló felhasználó különösen az alábbi kedvezmények igénybevételére jogosult:
a) részletfizetés,
b) fizetési haladék.”

 (3) A Vksztv. 18. alcíme a következő 58/C. §-sal egészül ki:
„58/C. § Ha a víziközmű-szolgáltatónak az 55. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak végrehajtása során jut tudomására, 
hogy a  kötelezett a  védendő felhasználókra vonatkozó jogszabályi feltételeket vélhetően kielégíti, haladéktalanul 
megadja részére a  szociálisan rászoruló felhasználókat az  e  törvény és a  végrehajtására kiadott kormányrendelet 
alapján megillető kedvezményekre vonatkozó tájékoztatást, és megküldi részére a  nyilvántartásba vételhez 
szükséges információkat és formanyomtatványokat.”

 (4) A Vksztv. 18. alcíme a következő 58/D. §-sal egészül ki:
„58/D. § A fogyatékkal élő felhasználót különösen a méréssel, a leolvasással, a számlázással és a díjfizetési módokkal 
kapcsolatosan igényeinek megfelelő, különleges bánásmódban kell részesíteni.”

24. §  A Vksztv. VII. Fejezete a következő 61/A–61/D. §-sal egészül ki:
„61/A.  § (1) A  víziközmű-szolgáltató a  védendő felhasználókat megillető kedvezmények biztosítása érdekében, 
az  egyes felhasználási helyeken víziközmű-szolgáltatási szerződéssel rendelkező védendő felhasználókról 
nyilvántartást vezet, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy a  felhasználó a  kedvezmények melyik körére 
jogosult.
(2) A  nyilvántartásba történő felvételt a  felhasználónak kell kérnie. A  kérelemben meg kell jelölnie, hogy 
az  e  törvényben és a  felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott különleges bánásmód 
vagy kedvezmények közül melyek illetik meg, és azokból melyikre tart igényt. A kérelemhez csatolnia kell a védendő 
felhasználói körbe tartozás igazolására szolgáló – a (4) bekezdésben, valamint az e törvény felhatalmazása alapján 
kiadott kormányrendeletben meghatározott – iratokat.
(3) A  víziközmű-szolgáltató a  nyilvántartásba vételről a  védendő felhasználót 8 napon belül írásban tájékoztatja. 
A tájékoztatás tartalmazza, hogy
a) a védendő felhasználóról a víziközmű-szolgáltató mely különleges bánásmód vagy kedvezmény vonatkozásában 
rögzített adatot a nyilvántartásba,
b) a nyilvántartás szerint a védendő felhasználó milyen kedvezményeket vehet igénybe,
c) az adatváltozás bejelentésére mely időpontokban és hol biztosít lehetőséget a víziközmű-szolgáltató, valamint
d) a  védendő felhasználónak a  (7)  bekezdésben meghatározott feladatait milyen módon és formában kell 
teljesítenie.
(4) A védendő felhasználói körbe tartozás igazolására a felhasználó kérelmére igazolja
a) a jegyző, hogy a felhasználó életvitelszerűen tartózkodik a kérelemben megjelölt felhasználási helyen,
b) a  védendő felhasználói státuszra jogosító ellátást megállapító szerv, hogy a  kérelem benyújtásakor a  védendő 
felhasználó részesül az adott ellátásban.
(5) A jegyző és az ellátást megállapító szerv a (4) bekezdés szerinti igazoláson köteles feltüntetni, hogy az igazolás 
mely felhasználási hely tekintetében történő felhasználásra került kiadásra. Ugyanazon felhasználónak egyidejűleg 
csak egy felhasználási hely tekintetében adható ki igazolás.
(6) A személyes adatok kezelésére a 61. §-ban foglaltakat az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:
a) a  nyilvántartásban a  felhasználó 61.  § (2)  bekezdésében meghatározott személyes adataihoz kapcsoltan 
kizárólag a szociálisan rászoruló vagy a  fogyatékkal élő státuszra, esetleg mindkettő együttes fennállására történő 
utalás, a  különleges bánásmód esetén annak formája, valamint a  felhasználó által igénybe vehető kedvezmények 
szerepelhetnek,
b) az  a)  pontban meghatározott adatok a  61.  § (3)  bekezdés a)–g)  pontjában meghatározott szervek részére 
kizárólag abban az  esetben adhatók át, ha a  felhasználó, illetve a  víziközmű-szolgáltató védendő felhasználói 
státusszal közvetlenül összefüggő jogának vagy igényének további érvényesítése végett feltétlenül szükséges,
c) a  nyilvántartásba a  61.  § (3)  bekezdés i)  pontjában meghatározott szerv, valamint személyes adatai 
vonatkozásában a védendő felhasználó jogosult betekinteni.
(7) A  nyilvántartásba történő felvételt követően a  védendő felhasználó minden év március 31-ig köteles igazolni, 
hogy védettsége továbbra is fennáll. Az  a  fogyatékkal élő felhasználó, akinek a  nyilvántartásba történő felvétele 
során a  szakorvosi vélemény kimondja, hogy állapotában nem várható jelentős javulás, mentesül a  védendő 
felhasználói körbe tartozás évenkénti igazolása alól.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 213. szám 85175

(8) Ha a  védettségét megalapozó körülmények megváltozása folytán a  lakossági felhasználó már nem jogosult 
kedvezményre, vagy annak évenkénti igazolását elmulasztja, az  (1)  bekezdés szerinti célból rögzített adatait 
a  nyilvántartásból törölni kell. A  nyilvántartásból törölt adatokat a  víziközmű-szolgáltató elkülönítetten kezeli és 
azokat – ha a  61.  § (2)  bekezdése szerint a  felhasználó valamennyi adatának törlésére hamarabb nem kerül sor – 
a törléstől számítottan 5 évig tárolja. A nyilvántartásból törölt felhasználót a törlésről 8 napon belül írásban értesíti 
az adatkezelő.
61/B.  § (1) A  víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos kiemelt jelentőségű adatok teljessége, a  víziközmű-vagyon 
védelme, valamint a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos állami feladatok megalapozottsága érdekében a Hivatal 
Nemzeti Víziközmű Nyilvántartást (a továbbiakban: Nyilvántartás) vezet.
(2) A  Nyilvántartás a  víziközművekre, az  ellátásért felelősökre és a  víziközmű-szolgáltatókra vonatkozó 
alrendszerekből áll.
(3) A víziközmű nyilvántartása az egyes víziközmű-rendszerekre nézve tartalmazza:
a) a víziközmű-rendszer megnevezését és a Hivatal által képzett azonosító kódját,
b) a víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezését és a víziközmű-rendszer 2. § 23. pont szerinti besorolását,
c) a víziközművel ellátott települések nevét, a felhasználók számosságát kifejező, a víziközmű-szolgáltatói működési 
engedélyben a Hivatal által megállapított felhasználói egyenértéket,
d) a víziközmű tulajdonosainak nevét és tulajdoni részesedését,
e) a  víziközmű működésében érintett ellátásért felelős(ök) nevét, ha a  működésben több ellátásért felelős is 
érdekelt, azt is, hogy a képviseletüket ki látja el,
f ) a víziközművet üzemeltető víziközmű-szolgáltató nevét.
(4) Az ellátásért felelősök nyilvántartása az egyes ellátásért felelősökre nézve tartalmazza:
a) a tulajdonába tartozó víziközmű-rendszerek megnevezését, amelyekre a Hivatal víziközmű-szolgáltatói működési 
engedélyt adott,
b) a víziközmű-rendszerek Hivatal által képzett azonosító kódjait.
(5) A víziközmű-szolgáltatók nyilvántartása az egyes víziközmű-szolgáltatókra nézve tartalmazza:
a) a  víziközmű-szolgáltató tulajdonosi szerkezetét (ideértve különösen a  tulajdonosok nevét és tulajdoni 
részesedését),
b) a működési engedély kiadásáról rendelkező határozat számát,
c) a működtetett víziközmű-rendszerek Hivatal által képzett azonosító kódjait és az ezekre vonatkozó üzemeltetési 
jogviszony (ide értve a közérdekű üzemeltetői jogviszonyt is) típusát.
(6) A nyilvántartás a (3) bekezdés a) és d) pontja, valamint a (5) bekezdés a) pontja kivételével közhiteles.
(7) Eltérő megállapodás hiányában a  (3) és (4)  bekezdésben meghatározott adatokat az  ellátásért felelős, 
az  (5)  bekezdésben meghatározott adatokat a  víziközmű-szolgáltató szolgáltatja a  Hivatal részére. Nem áll 
fenn adatszolgáltatási kötelezettség azon adatra, amelyet a  Hivatal honlapján közzétett tájékoztató „Hivatalból 
bejegyzendő” minősítéssel lát el.
(8) Adat keletkezését, változását vagy megszűnését az arra okot adó körülmény vagy tény bekövetkezését követő 
15 napon belül a Hivatallal közölni kell.
61/C. § (1) A Nyilvántartásban rögzíteni kell az adatkezelés időpontját és az adatkezelést végző személy nevét.
(2) A Nyilvántartásba új adatot bejegyezni, továbbá bejegyzett adatot módosítani, illetve törölni csak
a) jogszabályban meghatározott okirat,
b) jogerős bírósági vagy hatósági határozat
alapján lehet.
(3) A Nyilvántartásból törölt adatot a Hivatal hatósági és felügyeleti tevékenységének ellátása érdekében az adattal 
közvetlen kapcsolatba hozható engedély, hozzájárulás, jóváhagyás hatályának fennállásáig elkülönítetten tárolja.
(4) A  Hivatal a  kezelt adatokat haladéktalanul köteles törölni, ha az  adatkezelés nem a  61/B.  § (1)  bekezdésében 
meghatározott célból történt, vagy az adatkezelés célja megszűnt.
61/D. § (1) A Nyilvántartás a 61/B. § (3) bekezdés b)–d) és (5) bekezdés a) pontjai kivételével nyilvános, azt a Hivatal 
köztisztviselőjének jelenlétében személyesen bárki megtekintheti, tartalmáról feljegyzést készíthet, vagy arról 
másolatot kérhet.
(2) Az  adatszolgáltatás teljesítésekor a  másolatot vagy kivonatot a  Hivatal hitelesítési és érvényességi záradékkal 
látja el.
(3) Az adatszolgáltatásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
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(4) A  jogszabályok utólagos hatásvizsgálata, a  jogalkotási, valamint az  ágazatpolitikai döntések megalapozása 
érdekében a miniszter és a vízgazdálkodásért felelős miniszter számára a Hivatal biztosítja a Nyilvántartás adataiba 
történő korlátlan, díjmentes és közvetlen betekintést.”

25. §  A Vksztv. 69. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(a nem lakossági felhasználó a  víziközmű-szolgáltatóval kötött szerződésben foglaltak szerint a  víziközmű-szolgáltató 
részére víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizet)
„d) az új bekötés megvalósítását megelőzően.”

26. §  A Vksztv. 74. § (1) bekezdése a következő 21. és 22. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„21. a  védendő felhasználók, valamint az  őket az  e  törvényben meghatározottakon túlmenően megillető 
kedvezmények körét, biztosításuk és igénybevételük részletes szabályait, továbbá a fogyatékkal élő felhasználókat 
megillető különleges bánásmód részletes szabályait, a  védendő felhasználói körbe tartozás igazolására alkalmas 
okiratok körét, tartalmi és formai követelményeit;
22. a  mellékvízmérőkön mért fogyasztáson alapuló elszámolási mód esetén az  elkülönített vízhasználók és 
a  víziközmű-szolgáltató sajátos feladatait, a  kötelezettség megszegésének következményeit, az  elszámolási 
mód alkalmazhatóságának műszaki feltételeit, a  házi és csatlakozó ivóvízhálózat ellenőrzési rendjét, továbbá 
az elszámolás alapját képező szennyvízmennyiség meghatározásának részletes szabályait”
(rendeletben állapítsa meg.)

27. §  A Vksztv. 83. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  felhasználó az  átalánydíjas felhasználási helyen fogyasztásmérő berendezés elhelyezését legkésőbb 
2015.  december 31-ig elvégezteti. A  víziközmű-szolgáltató a  bekötési vízmérő elhelyezését nem tagadhatja meg, 
ha a  felhasználó a  bekötési vízmérő elhelyezésének feltételeit teljesítette, valamint ha az  új közüzemi szerződés 
megkötésében a víziközmű-szolgáltatóval együttműködik.”

28. §  A Vksztv. a következő 87/A. §-sal egészül ki:
„87/A.  § (1) A  61/B.  §-ban meghatározott nyilvántartás informatikai hátterét az  adatkezelési szabályzattal együtt 
a  Hivatal az  egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi CCXXVII. törvény (a továbbiakban: 
Mód. törvény) hatálybalépését követő 90 napon belül kidolgozza.
(2) A  víziközmű-üzemeltetési jogviszonyban álló ellátásért felelős és víziközmű-szolgáltató a  Mód. törvény 
hatálybalépését követő 60 napon belül megállapodik, hogy a 61/B. § (3)–(5) bekezdésben meghatározott adatokat 
vagy azok megállapodásban rögzített részét melyik szerződéses partner szolgáltatja a  Hivatal részére, és erről 
a megállapodás létrejöttét követő 8 napon belül tájékoztatják a Hivatalt.
(3) Az  adatszolgáltatásra kötelezett a  Nyilvántartásba felveendő adatokat – ha a  Hivatal későbbi időpontot nem 
jelöl meg – a  Mód. törvény hatálybalépését követő 150. napig adják át a  Hivatalnak a  Hivatal által kidolgozott 
algoritmus és eljárásrend felhasználásával. Az  átadott adatok formai megfelelősségét a  Hivatal haladéktalanul 
megvizsgálja. A Hivatal az adatok tartalmi felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 15 napon belül elvégzi, majd 
a felülvizsgálatot követően haladéktalanul bejegyzi a Nyilvántartásba.
(4) A Nyilvántartásba betekinteni, illetve abból adatot igényelni legkorábban 2014. szeptember 1. napjától lehet.”

29. §  A Vksztv. 88. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„88. § (1) E törvény 62. §-a a vízvédelmi politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. 
október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikk (1) bekezdésének való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a törvény a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

30. §  A Vksztv. az 1. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

31. §  A Vksztv.
1. 10. § (2) bekezdésében a „vagy” szövegrész helyébe az „és” szöveg,
2. 38.  § (3)  bekezdésében az  „az e  törvényben vagy a  felhatalmazása alapján kiadott külön jogszabályban 

foglalt” szövegrész helyébe a „jogszabályban vagy a Hivatal által kiadott határozatban meghatározott” szöveg,
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3. 44.  § (1)  bekezdésében a  „miniszter” szövegrész helyébe a  „víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter 
(a továbbiakban: miniszter)” szöveg,

4. 47. § (1) bekezdésében a „Hatósághoz” szövegrész helyébe a „Hivatalhoz” szöveg,
5. 58.  § (1)  bekezdésében a  „népegészségügyi szakigazgatási szervének (a továbbiakban együtt: megyei 

népegészségügyi szakigazgatási szerv) ellentétes állásfoglalása hiányában” szövegrész helyébe a  „járási 
(fővárosi kerületi) hivatala járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetének (a továbbiakban: járási 
népegészségügyi intézet) hozzájárulásával” szöveg,

6. 58.  § (3)  bekezdés d)  pontjában a  „megyei népegészségügyi szakigazgatási szervet” szövegrész helyébe 
a „járási népegészségügyi intézetet” szöveg,

7. 61.  § (2)  bekezdésében az „(e § alkalmazásában a  továbbiakban együtt: adatkezelő)” szövegrész helyébe 
az „(e fejezet alkalmazásában a továbbiakban együtt: adatkezelő)” szöveg,

8. 65. § (1) bekezdésében a „víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szövegrész 
helyébe a „miniszter” szöveg

lép.

32. § (1) Hatályát veszti a Vksztv.
1. 74. § (1) bekezdés 7. pontja,
2. 74. § (1) bekezdés 8. pontja,
3. 74. § (1) bekezdés 12. pontja,
4. 84. § (3) bekezdése.

 (2) Hatályát veszti a Vksztv.
1. 10. § (2) bekezdésében az „üzemeltetési szerződés alapján”,
2. 38. § (1) bekezdés b) pontjában a „kormányrendeletben meghatározott mértékű”, valamint
3. 55. § (6) bekezdésében a „környezetvédelmi és”
szövegrész.

7. A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény 
módosítása

33. §  A  behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény 33.  § (4)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  Szövetség a  tagi hozzájárulásból eredő bevételét oly módon tervezi meg, hogy az  – figyelembe véve 
a Szövetség egyéb jogcímen (nem a tagi hozzájárulásból származó) tervezett bevételeit – fedezze a (3) bekezdésben 
meghatározott, várható ráfordításokat.”

8. Az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló  
2013. évi CXXXIV. törvény módosítása

34. § (1) Az  egyes közszolgáltatások ellátásáról és az  ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi 
CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Ekt.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  környezetvédelmi hatóság, az  Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség, valamint a  helyi önkormányzat 
– az  ideiglenes ellátás, továbbá a  szükségellátás megszervezéséhez szükséges – nyilvántartásában szereplő és 
rendelkezésére álló adatokat az állami szerv kérésére haladéktalanul szolgáltatja.”

 (2) Az Ekt. 3. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az  (5)  bekezdés nem érinti az  ingatlanhasználó hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó díjfizetési 
kötelezettségét.”

35. §  Az Ekt. a következő 3/A–3/E. §-sal egészül ki:
„3/A.  § (1) Ha a  kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásáért felelős települési önkormányzat (a továbbiakban: 
az  ellátásért felelős települési önkormányzat) a  kéményseprő-ipari közszolgáltatást a  kéményseprő-ipari 
közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 4. §-ában vagy 5. §-ában foglaltak szerint nem tudja biztosítani, erről 
haladéktalanul, de legfeljebb a  kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására irányuló szerződés megszűnését 
követő 3 napon belül tájékoztatja az állami szervet.
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(2) Az  állami szerv a  kéményseprő-ipari közszolgáltatás átmeneti ellátására (a továbbiakban: átmeneti 
ellátás) az  (1)  bekezdésben meghatározott tájékoztatást követő 15 napon belül hatósági eljárás keretében 
a  kéményseprő-ipari közszolgáltatás végzésére jogosult szolgáltatók közül közérdekű szolgáltatót jelöl ki. 
A  közérdekű szolgáltató az  átmeneti ellátást az  ellátásért felelős települési önkormányzat rendeletében 
–  a  kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletnek megfelelően – 
megállapított díj fejében köteles elvégezni.
(3) Az  állami szerv közérdekű szolgáltató kijelölésére irányuló eljárására és az  eljárás során hozott döntésre 
az 1. § (4)–(6) bekezdése megfelelően alkalmazandó.
(4) A  (2)  bekezdésben meghatározott eljárás során közérdekű szolgáltatóként kijelölhető az  a  közszolgáltató is, 
amely az  adott településen a  kijelölést megalapozó körülmény bekövetkezését megelőzően a  kéményseprő-ipari 
közszolgáltatást biztosította.
(5) Az  átmeneti ellátásra irányuló kijelölés az  új kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de 
legfeljebb 9 hónapos időtartamra történhet. A kijelölés egy alkalommal, legfeljebb 3 hónappal meghosszabbítható.
(6) A  (2)  bekezdés szerint kijelölt közérdekű szolgáltató közfoglalkoztatottakkal is elláthatja feladatát. 
A  közérdekű szolgáltató az  önkormányzati kötelező feladat ellátásában történő közreműködés erejéig minősül 
közfoglalkoztatónak.
3/B.  § (1) A  3/A.  § (2)  bekezdése szerinti hatósági döntéshez szükséges, a  tüzelőberendezésekre és égéstermék-
elvezetőkre vonatkozó műszaki adatokat, valamint az  érintett ingatlanok címeit az  ellátásért felelős települési 
önkormányzat és a  kéményseprő-ipari közszolgáltatást korábban biztosító közszolgáltató az  állami szerv kérésére 
haladéktalanul szolgáltatja.
(2) Az  átmeneti ellátás során végzett kéményseprő-ipari közszolgáltatásnak az  ellátásért felelős települési 
önkormányzat által megállapított díját a  kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény szerint 
az ingatlan használója fizeti meg.
3/C.  § (1) Ha a  közérdekű szolgáltató kijelöléséig vagy a  kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyreállásáig élet- és 
vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztető helyzet alakul ki, ennek elhárítása polgári védelmi feladatok körében 
is történhet.
(2) A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására a polgári védelmi feladatellátás nem terjed ki.
(3) Az  (1)  bekezdés szerinti feladatok ellátásához szükséges eszközök a  katasztrófavédelmi gazdasági és anyagi 
szolgáltatási kötelezettség szabályainak megfelelő alkalmazásával igénybe vehetők.
3/D. § (1) Ha az állami szerv a 3/A. § (2) bekezdése szerinti hatósági eljárás keretében nem tud kijelölni közérdekű 
közszolgáltatót, akkor a  kijelölésig gondoskodik az  esedékes sormunkában ellátandó feladatok, valamint 
a megrendelt kötelező műszaki vizsgálatok elvégzéséről.
(2) Az  (1)  bekezdés alapján végzett kéményseprő-ipari közszolgáltatásnak az  ellátásért felelős települési 
önkormányzat által megállapított díját a  kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény szerint 
az ingatlan használója fizeti meg.
3/E.  § (1) A  közérdekű szolgáltatónál az  átmeneti ellátás során, az  állami szervnél a  3/D.  § (1)  bekezdésében 
meghatározott feladat ellátása során felmerült, a  közszolgáltatási díjból meg nem térülő, indokolt költségeket 
az állam fedezi.
(2) A 3/C. § szerinti feladatok ellátásának költségeit az állam fedezi.
(3) A  közérdekű szolgáltató indokolt költségeinek elszámolásával kapcsolatos feladatok ellátásában az  ellátásért 
felelős települési önkormányzat közreműködik.”

36. §  Az Ekt. a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A.  § Felhatalmazást kap a  Kormány, hogy rendeletben szabályozza a  kéményseprő-ipari közszolgáltatás 
ellátásának kiesése esetére
a) a  közérdekű szolgáltató kijelölésére irányuló hatósági eljárás lefolytatására jogosult állami szerv kijelölését és 
a kijelölés részletes szabályait,
b) a 3/D. § (1) bekezdésében meghatározott feladatellátás részletes szabályait,
c) az átmeneti ellátás és a 3/D. § (1) bekezdésében meghatározott feladatellátás során felmerült indokolt költségek 
megállapításának és megtérítésének szabályait,
d) a polgári védelmi feladatellátás során felmerült költségek megtérítésének szabályait,
e) a díjfizetés és az érintettek közötti elszámolás szabályait.”
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9. Záró rendelkezések

37. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
 (2) Az 1., 3., 4., 7. és 8. alcím, továbbá a 13–15. §, a 17–26. § és a 28–32. § 2014. január 1-jén lép hatályba.
 (3) Az 5. §, a 8. § és a 9. § 2014. február 1-jén lép hatályba.
 (4) A 6. § és a 7. § 2014. március 15-én lép hatályba.

38. §  Ez a törvény
a) a  belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelvnek,
b) a  szén-dioxid geológiai tárolásáról, valamint a  85/337/EGK tanácsi irányelv, a  2000/60/EK, a  2001/80/EK, 

a 2004/35/EK, a 2006/12/EK és a 2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1013/2006/EK 
rendelet módosításáról szóló, 2009. április 23-i 2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2013. évi ccXXvII. törvényhez
„2. melléklet a 2011. évi CCIX. törvényhez

A kiszabható bírságok összege

 1. A kiszabható víziközmű-védelmi bírság: az alábbi képlettel (BVéd) számított összeg, de legalább 900 000 forint

BVéd = [FE x 10000]
ahol:
BVéd = a kiszabható víziközmű-védelmi alapbírság [Ft]
FE = a jogellenes magatartással érintett ellátási területrész felhasználói egyenértéke (1. melléklet szerint).

 2. A kiszabható rendkívüli bírság: a víziközmű-védelmi bírság (BVéd) háromszorosa, de legalább 1 800 000 forint.
 3. A kiszabható víziközmű-védelmi és rendkívüli bírság felső határa:

a) A kiszabható bírság felső határa a jogsértő víziközmű-szolgáltató árbevételének 1%-a, de legfeljebb 100 millió forint. 
(Árbevétel alatt a  víziközmű-szolgáltatónak az  adott víziközmű-szolgáltatási tevékenységével kapcsolatos 
– a  határozat meghozatalának időpontjához képest – előző üzleti évi, a  számvitelről szóló törvény szerinti 
értékesítés nettó árbevételét kell érteni. Előző üzleti évi adat hiányában a bírságmaximum 25 000 000 forint.)

b) Az ellátásért felelőssel szemben kiszabható bírság felső határa 25 000 000 forint.”
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2013. évi CCXXVIII. törvény
egyes klímapolitikai és közlekedési tárgyú törvények módosításáról*

1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

1. §  A  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 29.  § (2)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép, és egyidejűleg a Kkt. 29. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az építtető – a koncessziós szerződés keretében megvalósuló utak kivételével és a (11) bekezdésben foglaltak 
figyelembevételével – felelős az  építési munkák előkészítéséért. Ennek keretében teljes körűen elkészítteti 
a  szükséges műszaki terveket (így különösen az  engedélyezési tervet vagy a  kiviteli tervet), tanulmányokat, 
ügyfélként részt vesz a hatósági és egyéb igazgatási eljárásokban, saját nevére megszerzi az építési engedélyeket, 
elvégzi vagy elvégezteti a  munkaterület előkészítését (beleértve különösen a  területszerzést, megelőző régészeti 
feltárást, közmű kiváltást) és fejlesztést, továbbá lefolytatja a  közbeszerzési eljárásokat. Az  építtető építési 
szerződéseket köt a  megvalósításra, gondoskodik az  építési műszaki ellenőri tevékenység ellátásáról, lebonyolítja 
a  műszaki átadás-átvételt. Az  építtetőre a  gyorsforgalmi utak közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló jogszabály 
rendelkezései is irányadóak.
(2a) Megkezdettnek kell tekinteni az  építési előkészítési munkákat, ha az  építtető a  műszaki tervek (így 
az engedélyezési terv, a kiviteli terv, vagy ezek együttese) elkészítését vagy elkészíttetését megkezdte.”

2. §  A Kkt. 34. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  közút tisztántartásáról a  közút kezelője gondoskodik. A  közút síkosságmentesítését a  Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvény eltérő rendelkezése hiányában a közút kezelője végzi.”

3. §  A Kkt. 39. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„39. § (1) Útcsatlakozás létesítéséhez – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a közút kezelőjének hozzájárulása 
szükséges.
(2) Útcsatlakozás létesítéséhez az  országos közút vagyonkezelőjének a  hozzájárulása szükséges, ha az  országos 
közúthoz új, kereskedelmi egységhez kapcsolódó utat, vagy közforgalom elől elzárt vagy el nem zárt magánutat 
csatlakoztatnak.
(3) Az  (1) és (2) bekezdés szerinti hozzájárulás megadása feltételhez – a  (2) bekezdés szerinti esetben csatlakozási 
díj megfizetéséhez is – kötött. A  csatlakozási díj mértékét, illetve a  mérték megállapításának elveit a  miniszter 
rendeletben állapítja meg.
(4) Ha az útcsatlakozást hozzájárulás nélkül vagy nem a hozzájárulásban foglaltak szerint létesítették, és
a) az a vonatkozó közlekedésbiztonsági követelményeknek nem felel meg, vagy
b) a csatlakozási díj nem került megfizetésre,
a közlekedési hatóság az útcsatlakozás tulajdonosát (kezelőjét) annak elbontására vagy átépítésére kötelezheti.
(5) A szilárd burkolatú közúthoz csatlakozó földút kezelőjének meg kell akadályoznia, hogy a  földútról a  járművek 
a szilárd burkolatú közútra földet, iszapot, követ vagy egyéb anyagot hordjanak fel.
(6) Ha a közút kezelője vagy a meglévő közút vagyonkezelője az (1) és (2) bekezdésben meghatározott útcsatlakozás 
létesítéséhez szükséges hozzájárulás megadásáról vagy megtagadásáról a  kérelmező által szabályszerűen 
előterjesztett kérelem kézhezvételétől számított harminc napon belül nem nyilatkozik, a hozzájárulást a kérelemben 
foglaltaknak megfelelően megadottnak kell tekinteni.”

4. §  A Kkt. a következő 46/I. §-sal egészül ki:
„46/I.  § Az  e  törvénynek az  egyes klímapolitikai és közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi 
CCXXVIII.  törvény által megállapított 29.  § (2) és (2a)  bekezdésében foglaltakat a  folyamatban lévő ügyekben is 
alkalmazni kell.”

5. §  A Kkt. 47. §-a a következő 31. ponttal egészül ki:
(a törvény alkalmazásában:)
„31. síkosságmentesítés: olyan téli üzemeltetési feladat, amely a  közút gépjármű-közlekedésre szolgáló felületének 
síkosság elleni védekezését és a hó eltakarítását foglalja magába.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. december 9-i ülésnapján fogadta el.
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6. § (1) A Kkt. 48. § (3) bekezdés b) pont 28. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„28. az  út és műtárgyai tervezésére, építésére, valamint a  forgalom biztonságát és forgalmi rendjét meghatározó 
technikai eszközökre, továbbá az  utak kezelésére vonatkozó, a  közlekedésbiztonságot és a  létesítményeket érintő 
alapvető követelményeket,”
(rendeletben állapítsa meg.)

 (2) A Kkt. 48. § (3) bekezdés b) pontja a következő 38. alponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„38. a közút és műtárgyai tervezésére, építésére, valamint a forgalom biztonságát és forgalmi rendjét meghatározó 
technikai eszközökre, továbbá a közutak kezelésére vonatkozó jogszabályi szintű szabályozást nem igénylő műszaki 
előírások, útmutatók megalkotására és kiadására, közzétételére vonatkozó eljárási szabályokat,”
(rendeletben állapítsa meg.)

 (3) A Kkt. 48. § (3) bekezdés b) pontja a következő 39. alponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„39. a csatlakozási díj meghatározásának elveit, mértékét, a kezelői hozzájárulás kiadásának feltételeit”
(rendeletben állapítsa meg.)

7. §  A Kkt.
a) 12.  § (3c)  bekezdésében a „kizárólag” szövegrész helyébe a „közlekedés biztonságát elősegítő közérdekű 

tájékoztató táblák szakmai tartalmát, valamint engedélyezésüket meghatározó testület által engedélyezett” 
szöveg,

b) 20/A. § (1)–(3) bekezdésében, valamint 20/B. § (1)–(4) bekezdésében a „közúti ellenőr” szövegrészek helyébe 
a „kezelői ellenőr” szöveg,

c) 20/A. § (1) bekezdésében a „közúti ellenőrök” szövegrész helyébe a „kezelői ellenőrök” szöveg,
d) 20/A. § (2) bekezdésében a „közúti ellenőrökről” szövegrész helyébe a „kezelői ellenőrökről” szöveg és
e) 48.  § (3)  bekezdés b)  pont 35.  alpontjában a „közúti ellenőr” szövegrész helyébe a „kezelői ellenőr” szöveg, 

a „közúti ellenőrök” szövegrész helyébe a „kezelői ellenőrök” szöveg
lép.

2. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve  
végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény módosítása

8. § (1) Az  ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 
2007. évi LX. törvény (a továbbiakban: Éhvt.) 2. § 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(e törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok alkalmazásában:)
„4. üvegházhatású gáz: a  szén-dioxid (CO2), a  metán (CH4), a  dinitrogén-oxid (N2O), a  fluorozott szénhidrogének 
(HFC-k), a perfluorkarbonok (PFC-k), a kén-hexafluorid (SF6), és a nitrogén-trifluorid (NF3);”

 (2) Az Éhvt. 2. § 19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(e törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok alkalmazásában:)
„19. forgalmi jegyzék: a 389/2013/EU bizottsági rendelet 2. fejezet 4. cikke szerinti forgalmi jegyzék;”

9. §  Az Éhvt. 3. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  téradatot létrehozó, kezelő, rendszeresen frissítő és a  téradat birtokában lévő, valamint a  téradattal 
kapcsolatos állami vagy önkormányzati, továbbá jogszabályban meghatározott közfeladatot ellátó, illetve 
közszolgáltatást nyújtó szerv vagy személy, valamint ezek ellenőrzése alatt álló természetes vagy jogi személy 
– a  döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló törvény rendelkezéseire 
figyelemmel – a  nemzeti alkalmazkodási térinformatikai rendszer működéséhez és a  területi és ágazati éghajlati 
sérülékenység vizsgálatok elvégzéséhez szükséges adatokat az  e  törvény végrehajtására kiadott jogszabályban 
meghatározott eljárási rendben az energiapolitikáért felelős miniszter számára díj- és költségtérítés megállapítása 
nélkül biztosítja.”

10. §  Az Éhvt. 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  állami meteorológiai szolgálat e  törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott mértékű 
bírság megfizetésére kötelezheti a  (2)  bekezdésben meghatározott adatszolgáltatásra kötelezett szervezetet, 
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amennyiben az  a  (2)  bekezdésben meghatározott kötelezettségének részben vagy egészben nem tesz eleget. 
A bírság összegét az állami meteorológiai szolgálat az eset összes körülményére – így különösen a jogsértés súlyára, 
céljára, időtartamára, a jogsértő magatartás ismételt tanúsítására – tekintettel határozza meg.”

11. §  Az Éhvt. 5. §-át megelőző alcím címe és 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„Forgalmi jegyzék
5. § (1) A kiotói egységek kiadásának, átruházásának és törlésének nyilvántartása közhiteles és nyilvános forgalmi 
jegyzékben történik, amelynek kezelője a környezetvédelmi hatóság.
(2) A  Magyar Állam kincstári vagyonába tartozó kiotói egységeket a  forgalmi jegyzékben külön számlán kell 
nyilvántartani. A számla fölött a rendelkezési jogot a miniszter gyakorolja.
(3) A  kiotói egységek átruházásához a  forgalmi jegyzékben vezetett számlán történő nyilvántartásba vétel is 
szükséges.
(4) A  forgalmi jegyzékben számlával rendelkezők az  üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében 
és az  erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló törvény végrehajtásának egyes 
szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott számlavezetési díjat kötelesek fizetni.
(5) A  számlanyitást kérelmező köteles legalább két meghatalmazott képviselőt megnevezni. A  meghatalmazott 
képviselő olyan személy lehet, aki büntetlen előéletű és nem áll a  közügyektől eltiltás hatálya alatt. A  kérelmező 
köteles hatósági bizonyítvánnyal igazolni, hogy a  meghatalmazott képviselőként megnevezett személy 
e  feltételeknek megfelel, vagy csatolni e  személy hozzájáruló nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy e  tények 
fennállására vonatkozó adatokat a  bűnügyi nyilvántartó szerv a  környezetvédelmi hatóság részére – annak 
a számlanyitási kérelem vizsgálata céljából benyújtott adatigénylése alapján – továbbítsa.”

12. §  Az Éhvt. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.  § Az  üvegházhatású gázok kibocsátásával, illetve nyelőkkel történő eltávolításával, valamint 
az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információra vonatkozó jelentéstételt a miniszter teljesíti az 525/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet és az üvegházhatású gázok kibocsátásának a 2020-ig terjedő időszakra szóló 
közösségi kötelezettségvállalásoknak megfelelő szintre történő csökkentésére irányuló tagállami törekvésekről 
szóló, 2009. április 23-i 2009/406/EK európai parlamenti és tanácsi határozat rendelkezéseinek, valamint 
a nemzetközi kötelezettségeknek megfelelően.”

13. §  Az Éhvt. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  kiotói egység a  forgalmi jegyzékbe való bejegyzéssel jön létre és a  jegyzékből való törléssel szűnik meg. 
A miniszter az adott elszámolási időszak végén – a jegyzékkezelő útján – gondoskodik a kibocsátott üvegházhatású 
gáz mennyiségnek megfelelő kiotói egység törléséről.”

14. §  Az Éhvt. 14. § (5) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg:)
„g) az  üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó nyilvántartási rendszer működésének, valamint 
a nyilvántartási rendszerrel kapcsolatos adatszolgáltatásnak a rendjét, a nyilvántartási rendszerhez szükséges adatok 
körét a személyes adatok kivételével;”

15. §  Az Éhvt. 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) E törvény – a végrehajtására kiadott jogszabályokkal együtt –
a) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 280/2004/EK és a 406/2009/EK európai parlamenti 
és tanácsi határozat szerinti uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék létrehozásáról, továbbá a  920/2010/EU 
és az  1193/2011/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. május 2-i 389/2013/EU bizottsági 
rendelet, és
b) az  üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követésére és bejelentésére, valamint 
az  éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információk nemzeti és uniós szintű bejelentésére szolgáló rendszerről, 
valamint a  280/2004/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. május 21-i 525/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
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16. § (1) Az  Éhvt. 4.  § (1)  bekezdésében az  „egyetértésben a  miniszter, valamint” szövegrész helyébe az  „egyetértésben 
a miniszterrel, valamint” szöveg lép.

 (2) Hatályát veszti az  Éhvt. 9.  § (4) és (7)  bekezdésében, valamint 14.  § (5)  bekezdés d) és e)  pontjában a „nemzeti” 
szövegrész.

 (3) Hatályát veszti az Éhvt. 14. § (4) bekezdése.

3. Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási 
határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosítása

17. §  Az  üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az  erőfeszítés-megosztási határozat 
végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény (a továbbiakban: Ügkr. tv.) 1. § (5) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  16. alcímben foglalt rendelkezések hatálya a  2009/406/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 
I.  mellékletében meghatározott kategóriákból származó szén-dioxid, metán, dinitrogén-oxid, fluorozott 
szénhidrogének, perfluor-szénhidrogének, kén-hexafluorid és nitrogén-trifluorid tonna széndioxid-
egyenértékben kifejezett kibocsátására terjed ki, az  üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon 
követésére és bejelentésére, valamint az  éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információknak a  nemzeti és 
uniós szintű bejelentésére szolgáló rendszerről, valamint a  280/2004/EK határozat hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2013.  május  21-i 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján meghatározottak szerint, 
az (1) bekezdésben meghatározott üvegházhatású gázok kibocsátásának kivételével.”

18. §  Az Ügkr. tv. 2. § 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(e törvény és a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában:)
„2. akkreditált hitelesítő szervezet: a  600/2012/EU bizottsági rendeletnek megfelelően, az  Európai Unió bármely 
tagállamának nemzeti akkreditáló testülete által akkreditált olyan hitelesítő szervezet, amely üvegházhatású gázok 
kibocsátói által elkészített kibocsátási és tonnakilométer-adatokat tartalmazó jelentéseket hitelesít,”

19. §  Az Ügkr. tv. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11.  § A  10.  § (1) és (2)  bekezdése szerinti kibocsátási jelentéseket és tonnakilométer-adatokat tartalmazó 
jelentéseket akkreditált hitelesítő szervezettel kell hitelesíttetni.”

20. §  Az Ügkr. tv. 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  miniszter az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 19.  § (2)  bekezdésében 
foglaltaktól eltérően a kibocsátási egységek magyar állam általi, árverés útján való értékesítéséből származó bevétel 
50%-ának, valamint a  légiközlekedési kibocsátási egységek magyar állam általi, árverés útján való értékesítéséből 
származó bevételnek
a) az  üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését és az  éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodást 
célzó hazai és nemzetközi tevékenységek támogatására,
b) a magyar klímapolitika és zöldgazdaság-fejlesztés hatékony megvalósítására,
c) az üvegházhatású gáz nyelők általi eltávolításának növelésére
fordított, a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer előirányzat keretében való felhasználásáról az Áht. felhatalmazása 
alapján kiadott rendelet szerint gondoskodik.”

21. §  Az Ügkr. tv. 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, és az Ügkr. tv. a következő 30/A. §-sal egészül ki:
„30. § (1) Az ÜHG-egységek kiosztásának, forgalmának, visszaadásának, törlésének nyilvántartására a 389/2013/EU 
bizottsági rendelet 2. fejezete szerint a forgalmi jegyzékben és az európai uniós ügyleti jegyzőkönyvben kerül sor.
(2) A forgalmi jegyzékben vezetett magyar nemzeti folyószámla feletti tulajdonosi jogokat a miniszter gyakorolja.
(3) A  389/2013/EU bizottsági rendelet szerinti nemzeti tisztviselőt a  Kormány rendeletben jelöli ki. A  nemzeti 
tisztviselő biztosítja a  miniszter számára a  forgalmi jegyzékhez való folyamatos hozzáférést. A  nemzeti tisztviselő 
a 389/2013/EU bizottsági rendelet szerint látja el jegyzékkezelői feladatát.
(4) A 389/2013/EU bizottsági rendelet szerinti meghatalmazott képviselőt a miniszter jelöli ki.
30/A.  § (1) Nem lehet a  forgalmi jegyzékben vezetett számla tulajdonosa, meghatalmazott képviselője, illetve 
további meghatalmazott képviselője olyan személy, aki munkakörének ellátása során a  forgalmi jegyzék 
kezeléséhez kapcsolódó feladatokat lát el.
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(2) A nemzeti tisztviselő kétévente ellenőrzi, hogy a számlanyitáskor átadott információk továbbra is hiánytalanok, 
az  ellenőrzéskor naprakészek, pontosak és valósak-e, és felszólítja a  számlatulajdonost az  esetleges változások 
megfelelő módon történő bejelentésére.
(3) Legkésőbb 14 nappal a 389/2013/EU rendelet 59. cikk (1) bekezdésében meghatározott intézkedések elfogadása 
után a nemzeti tisztviselő megküldi a miniszter részére a nemzetközi jogosultsági tábla összeállításához szükséges 
adatokat.
(4) A  nemzeti tisztviselő megőriz valamennyi releváns kiotói folyamatra, naplózási adatra és a  kiotói számlák 
számlatulajdonosaira vonatkozó adatot, amíg az esetleges velük kapcsolatos folyamatban lévő végrehajtási ügyek le 
nem zárulnak, de legfeljebb a számla lezárását követően tizenöt évig.”

22. §  Az Ügkr. tv. 42. § (2) bekezdés b)−d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(e törvény – a végrehajtására a 39. §-ban foglalt felhatalmazások alapján kiadott jogszabályokkal együtt –)
„b) a  2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében az  üvegházhatású gázok kibocsátására 
vonatkozó adatokat tartalmazó jelentések és a  tonnakilométer-adatokat tartalmazó jelentések hitelesítéséről, 
valamint a hitelesítők akkreditációjáról szóló, 2012. június 21-i 600/2012/EU bizottsági rendelet,
c) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelő 
nyomon követéséről és jelentéséről szóló, 2012. június 21-i 601/2012/EU bizottsági rendelet,
d) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 280/2004/EK és a 406/2009/EK európai parlamenti 
és tanácsi határozat szerinti uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék létrehozásáról, továbbá a  920/2010/EU 
és az  1193/2011/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. május 2-i 389/2013/EU bizottsági 
rendelet,”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

23. § (1) Az Ügkr. tv. 2. § 5. pontjában az „az 1193/2011/EU bizottsági rendelet 5. cikke” szövegrész helyébe az „a 389/2013/EU 
bizottsági rendelet 6. cikke” szöveg lép.

 (2) Az  Ügkr. tv. 2.  § 30.  pontjában a  „perfluorkarbonok (PFC-k) és a  kén-hexafluorid (SF6)” szövegrész helyébe 
a „perfluorkarbonok (PFC-k), a kén-hexafluorid (SF6) és a nitrogén-trifluorid (NF3)” szöveg lép.

 (3) Az Ügkr. tv.
a) 2. § 7., 19., 25., valamint 26. pontjában,
b) 12. § (3) bekezdésében,
c) 13. § (1) bekezdésében
az „az 1193/2011/EU bizottsági” szövegrész helyébe az „a 389/2013/EU bizottsági” szöveg lép.

 (4) Az  Ügkr. tv. 12.  § (1)  bekezdésében az  „az 1193/2011/EU bizottsági rendelet 38.  cikkében” szövegrész helyébe 
az „a 389/2013/EU bizottsági rendelet 41. cikkében” szöveg lép.

24. §  Hatályát veszti az Ügkr. tv. 27. §-a, 39. § (1) bekezdés f ) pontja és 41. § (3)–(4) bekezdése.

4. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló  
2013. évi LXVII. törvény módosítása

25. §  Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény 
(a továbbiakban: Udt.) 6. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Az  egyetemes útdíjszolgáltató az  úthasználati jogosultság ellenértékének kiegyenlítésére 
üzemanyagkártya elfogadását biztosíthatja az  úthasználók számára. Az  egyetemes útdíjszolgáltató azonos 
feltételekkel köteles szerződést kötni az  e  törvény végrehajtására kiadott jogszabályban foglaltak szerint 
az üzemanyagkártya-kibocsátókkal.”

26. §  Az Udt. a következő 8/A–8/B. §-sal egészül ki:
„8/A.  § (1) Az  állam – jogszabályban meghatározott feltételek mellett – készfizető kezesként felel a  KAVOSZ 
Vállalkozásfejlesztési Zrt. által az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj 
fizetését szolgáló kölcsönnyújtás céljára pénzügyi intézményektől hitelszerződés alapján felvett kölcsöneiből eredő 
fizetési kötelezettsége 100%-ának teljesítéséért.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti állami készfizető kezesség év végi állományát a  költségvetési törvényben kell 
meghatározni.
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(3) A  KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. (1)  bekezdés szerinti hitelszerződése biztosítékaként az  állami készfizető 
kezességvállaláson túl a hitelező további biztosíték előírására nem köteles.
8/B.  § (1) Az  állam – jogszabályban meghatározott feltételek mellett – készfizető kezesként felel a  KAVOSZ 
Vállalkozásfejlesztési Zrt. által a  (2)  bekezdés szerinti kölcsönfelvevők számára használati díj fizetését szolgáló 
hitelszerződés alapján kihelyezett kölcsönökből eredő fizetési kötelezettség 80%-ának teljesítéséért.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti állami készfizető kezesség csak a  használati díj fizetésére kötelezett kis- és 
középvállalkozások kölcsöneire terjed ki.
(3) Az (1) bekezdés szerinti állami készfizető kezesség együttes év végi állományát a költségvetési törvényben kell 
meghatározni.
(4) A  KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. az  (1)  bekezdés szerinti kölcsönök biztosítékaként az  állami készfizető 
kezességvállaláson túl további biztosíték előírására nem köteles.
(5) A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. által az (1) bekezdés szerinti hitelszerződéshez előírt, a szerződött hitelösszeg 
20%-át és a hitelszerződés aláírásakor érvényes 3 havi ügyleti kamat együttes összegét meg nem haladó mértékű 
biztosítékok az (1) bekezdés szerinti állami készfizető kezesség beváltása esetén nem szállnak át az államra.”

27. §  Az Udt. 9. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(az útdíjfizetési és bevallási kötelezettség nem terheli)
„c) útdíjköteles elemi útszakasz kezelői feladatait ellátó,
ca) a  koncessziós közúton végzett üzemeltetői feladata ellátása érdekében a  koncessziós társaság vagy az  általa 
üzemeltetői feladatokkal megbízott gazdasági társaság által üzemeltetett gépjárműveket,
cb) a  ca)  alpont alá nem tartozó országos közút esetében az  országos közút kezelésére a  közlekedésért felelős 
miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kijelölt közútkezelő által a  közútkezelői feladata ellátása érdekében 
üzemeltetett, valamint a  téli időszakban az országos közút kezelőjével kötött szerződés szerint, az országos közút 
kezelőjének cégjegyzésre jogosult képviselője által igazoltan a  téli úttisztítási-, síkosságmentesítési feladatokat 
végző gépjárműveket;”

28. §  Az Udt. 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az útdíjszolgáltató és az útdíjszedő egymás közötti útdíjszedéssel kapcsolatos – különösen a szerződéskötésre 
irányuló tárgyalásokkal vagy a  már fennálló szerződéses viszonyukkal összefüggésben felmerült – jogvitáiban 
a  bírósági igényérvényesítés előtt a  feleknek meg kell kísérelniük a  jogvita peren kívüli rendezését az  e  törvény 
felhatalmazása alapján kiadott rendeletben kijelölt egyeztető szerv útján.”

29. §  Az Udt. 28. § (1) bekezdése a következő r) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben)
„r) állapítsa meg a 8/A. § és 8/B. § szerinti állami kezesség, valamint a 8/B. § szerinti kölcsönökhöz nyújtandó állami 
kamattámogatás részletes szabályait.”

30. §  Az Udt. 14. § b) pontjában a „díjkategóriájánál alacsonyabb díjkategóriához tartozó” szövegrész helyébe a „díj- vagy 
környezetvédelmi kategóriájánál alacsonyabb díj- vagy környezetvédelmi kategóriához tartozó” szöveg lép.

5. Záró rendelkezések

31. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
 (2) A 26. §, a 29. § és a (4) bekezdés 2014. január 1-jén lép hatályba.
 (3) A 3. § és a 6. § (3) bekezdése 2014. május 1. napján lép hatályba.
 (4) Hatályát veszti a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 44/B. §-a, 44/C. §-a, 

valamint 77. § (1) bekezdés g) pontja.

32. §  Ez a törvény – a végrehajtására kiadott jogszabályokkal együtt –
a) a  2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a  280/2004/EK és a  406/2009/EK európai 

parlamenti és tanácsi határozat szerinti uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék létrehozásáról, továbbá 
a  920/2010/EU és az  1193/2011/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. május 2-i 
389/2013/EU bizottsági rendelet,
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b) az  üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követésére és bejelentésére, valamint 
az  éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információk nemzeti és uniós szintű bejelentésére szolgáló 
rendszerről, valamint a  280/2004/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. május 21-i  
525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelete
az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények 
és hálózatok állami támogatásáról

A Kormány
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.  § (1)  bekezdés g) és u)  pontjában, valamint 
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés s) és t) pontjában,
a 33.  § tekintetében a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162.  § (1)  bekezdés 
y) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában
a) befogadás: a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 

58/A. § (2), (2a) és (2e) bekezdése, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 145. § (2), (2a) és (2c) bekezdése szerinti, a szociális szolgáltatások és 
a  gyermekjóléti szolgáltató tevékenységek területi lefedettségét figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe 
történő befogadás,

b) feladatmutató: a  központi költségvetésről szóló törvényben foglaltak szerint a  támogatás igénylésének és 
elszámolásának alapját jelentő, tervezett, illetve teljesített mutatószám,

c) fenntartó: a  központi költségvetésről szóló törvény alapján támogatásra jogosult egyházi fenntartó és nem 
állami fenntartó,

d) igazgatóság: a Magyar Államkincstár területi szerve,
e) korrekció: a  tárgyévi központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvény alapján az  egyházi fenntartót 

megillető vagy az egyházi fenntartó által visszafizetendő egyházi kiegészítő támogatás összege,
f ) megszűnt fenntartó: az  a  fenntartó, amely valamennyi – a  szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló kormányrendelet 
szerinti – engedélyesét (a továbbiakban: engedélyes) más személy vagy szervezet fenntartásába adta, 
amelynek valamennyi engedélyesét törölték a  szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 
intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásából (a továbbiakban: szolgáltatói nyilvántartás), illetve 
amelynek a támogatásra való jogosultsága a tárgyévben más okból teljesen megszűnt,

g) szolgáltatás: az  Szt. szerinti azon szociális szolgáltatás, valamint a  Gyvt. szerinti azon gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység, amely után a  központi költségvetésről szóló törvény támogatást 
biztosít,

h) szolgáltató: az  Szt. szerinti szociális szolgáltatást nyújtó szociális szolgáltató, szociális intézmény, valamint 
a  Gyvt. szerinti gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szolgáltató, intézmény, 
hálózat,

i) támogatás: a központi költségvetésről szóló törvényben a szolgáltatások működéséhez biztosított támogatás, 
valamint az  egyházi kiegészítő támogatás, ide nem értve a  támogató szolgáltatás és a  közösségi ellátások 
finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet alapján nyújtott támogatást,

j) tárgyév: az a naptári év, amelyre tekintettel a támogatást megállapítják, illetve folyósítják,
k) új fenntartó: az a fenntartó, amely tárgyév január 1-jén nem részesül támogatásban.

2. § (1) Ha e rendelet másként nem rendelkezik, az e rendelet szerinti hatósági ügyekben első fokon a fenntartó székhelye 
szerint illetékes igazgatóság, magyarországi székhellyel nem rendelkező fenntartó esetén a  Magyar Államkincstár 
Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága jár el.
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 (2) Ha a fenntartó székhelye a tárgyévi támogatás megállapítását követően megváltozik,
a) a  tárgyévi támogatás megállapításával, folyósításával és elszámolásával kapcsolatos ügyekben a  korábbi 

székhely szerint illetékes igazgatóság jár el,
b) a tárgyévi támogatással kapcsolatos ellenőrzést az új székhely szerint illetékes igazgatóság rendeli el.

3. § (1) A  fenntartó a  támogatás iránti kérelmet, a  kérelem módosítását, a  pótigényt, a  lemondást és az  elszámolást 
az  e  célra rendszeresített, a  Magyar Államkincstár által elkészített, a  szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter 
(a továbbiakban: miniszter) által jóváhagyott, és a  Magyar Államkincstár honlapján közzétett adatlapon vagy 
elektronikus űrlapon nyújthatja be.

 (2) Az adatlap és az elektronikus űrlap kötelező adattartalmát az 1. melléklet határozza meg.
 (3) A fenntartó olyan engedélyes, illetve szolgáltatás után igényelhet támogatást, amely

a) a tárgyévben jogerősen be van jegyezve a szolgáltatói nyilvántartásba,
b) – a  támogatott lakhatás, valamint az  Szt. 58/A.  § (2d)  bekezdésében és a  Gyvt. 145.  § (2b)  bekezdésében 

foglaltak kivételével – a tárgyévben befogadást nyert, és
c) megfelel a jogosultság jogszabályban meghatározott egyéb feltételeinek.

 (4) Ha a tárgyévben új engedélyest vagy szolgáltatást jegyeznek be a szolgáltatói nyilvántartásba, vagy az engedélyest, 
illetve az  általa nyújtott valamely szolgáltatást a  tárgyévben törlik a  szolgáltatói nyilvántartásból, ezen 
engedélyesek, illetve szolgáltatások után a fenntartót a támogatás időarányosan illeti meg.

4. § (1) Az igazgatóság a támogatás iránti kérelemről, a pótigényről, a lemondásról és az elszámolásról hatósági eljárásban 
dönt, a támogatásokról hatósági határozatot hoz, és a támogatásokkal kapcsolatban hatósági ellenőrzést folytat le.

 (2) Az e rendelet szerinti eljárásokban a fenntartó számára hiánypótlásra nyitva álló határidő a felhívás közlését követő 
nyolc nap.

 (3) Ha a  fenntartó a  támogatás iránti kérelmet, a kérelem módosítását, a pótigényt, a  lemondást vagy az elszámolást 
hibásan nyújtja be, az igazgatóság a felhívás közlésétől számított nyolc napos határidővel nyilatkozattételre hívja fel.

 (4) Az igazgatóság a támogatás ügyében hozott jogerős határozat és a lefolytatott ellenőrzésről készített jegyzőkönyv 
másolatát elektronikus levélben megküldi a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények 
és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló kormányrendelet alapján az  engedélyes ügyeiben 
általános illetékességgel rendelkező első fokú működést engedélyező szervnek.

 (5) Az e rendelet szerinti, hivatalból indult eljárásokban a fenntartó, a szolgáltató és az engedélyes köteles átadni, illetve 
megküldeni az érdemi döntéshez szükséges adatokat és iratokat az igazgatóságnak.

5. § (1) Ha a  fenntartó ellen csődeljárás vagy felszámolási eljárás indult, a  fenntartó a  tárgyév eltelt időszakában 
ténylegesen nyújtott ellátás adataiból éves szintre számított feladatmutató alapján jogosult támogatásra.

 (2) A  fenntartó a  csődeljárás, illetve a  felszámolási eljárás megindulását követően a  tényleges feladatmutatóról 
készített kimutatást havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10-éig megküldi az igazgatóság részére. Ha a fenntartó 
a  kimutatást határidőben nem nyújtja be, az  igazgatóság a  kötelezettség teljesítéséig hivatalból felfüggeszti 
a támogatás folyósítását.

2. Igénylés

6. § (1) A fenntartó a támogatás iránti kérelmet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kérelem benyújtására szolgáló 
adatlap, illetve elektronikus űrlap elérhetővé tételét követően, a tárgyévet megelőző év november 30-áig nyújthatja 
be.

 (2) A  tárgyévet megelőző év november 15-e előtt támogatásra nem jogosult fenntartó a  támogatás iránti kérelmét 
az azt követő harminc napon belül nyújthatja be, hogy a támogatásra jogosulttá vált.

 (3) Támogatás iránti kérelem a tárgyév végéig az igénylési határidő elmulasztása esetén is benyújtható.

7. § (1) A támogatás iránti kérelemben megjelölt feladatmutató legfeljebb 10 százalékkal haladhatja meg
a) az igénylést megelőző hónapban ténylegesen nyújtott ellátás adataiból éves szintre számított feladatmutató, 

és
b) az  igénylést megelőző tizenkét hónapban ténylegesen nyújtott ellátás adataiból éves szintre számított 

feladatmutató
közül a magasabbat.
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 (2) Az (1) bekezdésben foglalt korlátozást nem kell alkalmazni
a) hajléktalan személyek ellátása esetén,
b) a  szolgáltatói nyilvántartásba újonnan bejegyzett engedélyesre és az  engedélyeshez újonnan bejegyzett 

szolgáltatásra abban a  hónapban, amelytől kezdődően az  engedélyes a  szolgáltatást nyújthatja, valamint 
az azt követő tizenegy hónapban.

8. § (1) A tárgyévet megelőző évben támogatásban nem részesült fenntartónak a támogatás iránti kérelemhez csatolnia kell
a) a  bevett egyházak nyilvántartásában szereplő adatait igazoló, három hónapnál nem régebbi hatósági 

bizonyítványt, ha az egyházi fenntartó szerepel a bevett egyházak nyilvántartásában,
b) a  bevett egyháznak vagy a  bevett egyházak nyilvántartásában szereplő felettes egyházi szervnek 

a  bevett egyházak nyilvántartásában szereplő adatait igazoló, három hónapnál nem régebbi hatósági 
bizonyítványt, valamint a bevett egyház egészének, legfőbb szervének vagy a fenntartó – a bevett egyházak 
nyilvántartásában szereplő – felettes egyházi szervének – a bevett egyházak nyilvántartásában feltüntetett – 
képviselője által kiállított nyilatkozatot a  fenntartó nevéről, székhelyéről és képviselőjének természetes 
személyazonosító adatairól, továbbá arról, hogy a fenntartó a bevett egyház belső egyházi jogi személye, ha 
az egyházi fenntartó nem szerepel a bevett egyházak nyilvántartásában,

c) a  fenntartónak az  egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő hatályos adatait igazoló, három 
hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt, vagy az  igazgatóságnak be kell mutatnia az  egyéni 
vállalkozói igazolványt, vagy az  egyéni vállalkozók nyilvántartásába történő bejelentkezésről, illetve 
a  változásbejelentésről kiadott, a  fenntartó hatályos adatait tartalmazó igazolást (igazolásokat), ha 
a fenntartó egyéni vállalkozó,

d) a  civil szervezetek bírósági nyilvántartásába bejegyzett hatályos adatairól kiadott, három hónapnál nem 
régebbi kivonatot, ha a  fenntartó vallási tevékenységet végző szervezet, egyesület, alapítvány vagy 
közalapítvány,

e) – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – a fenntartó képviselőjének közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott 
címpéldányát, ha a fenntartó cég,

f ) az  e)  pontban nem említett fenntartó esetén a  fenntartó írásbeli képviseletére jogosult személy, illetve 
az egyéni vállalkozó közjegyző által hitelesített aláírásmintáját,

g) a  magyarországi vagy az  Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban 
székhellyel rendelkező pénzforgalmi szolgáltató igazolását a  fenntartó nevére szóló azon fizetési számla 
számáról, amelyre a fenntartó a támogatás folyósítását kéri,

h) az  igazgatóság javára szóló felhatalmazó levelét valamennyi fizetési számlájára vonatkozóan beszedési 
megbízás benyújtására.

 (2) Ha a  fenntartó nem csatolta az  (1)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti hatósági bizonyítványt, nem csatolta vagy 
nem mutatta be az  (1)  bekezdés c)  pontja szerinti iratokat, illetve nem csatolta az  (1)  bekezdés d)  pontja szerinti 
kivonatot, az  igazgatóság a  fenntartó adatait a  bevett egyházak nyilvántartásából, az  egyéni vállalkozók 
nyilvántartásából, illetve a civil szervezetek bírósági nyilvántartásából szerzi be, illetve ellenőrzi.

 (3) Ha a fenntartó cégjegyzékben nyilvántartott cég, az igazgatóság a cégkivonatot a cégnyilvántartásból elektronikus 
úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.

 (4) Ha a  fenntartó cégjegyzékben nyilvántartott cég, és a  képviselőjének a  közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott 
címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintáját a cégbírósághoz benyújtotta, továbbá ezt a  tényt 
a cégjegyzék tartalmazza, az igazgatóság az iratot a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel 
szerzi meg.

 (5) Az adatváltozást – a változást követő tizenöt napon belül – az adatváltozással érintett, (1) bekezdés szerinti iratokat 
mellékelve be kell jelenteni az igazgatóságnak. A bejelentésre a (2)–(4) bekezdésben foglaltakat alkalmazni kell.

9. §  A fenntartó tárgyév január 6-áig módosíthatja a támogatás iránti kérelmét, ha
a) a  központi költségvetésről szóló elfogadott törvény az  igényelt támogatás jogosultsági feltételeiben eltér 

a központi költségvetésről szóló benyújtott törvényjavaslattól,
b) a fenntartónak a támogatás iránti kérelem benyújtását követően új engedélyest vagy szolgáltatást jegyeztek 

be a  szolgáltatói nyilvántartásba, valamely engedélyesét vagy az  engedélyes által nyújtott szolgáltatást 
törölték a szolgáltatói nyilvántartásból, ideértve a fenntartóváltozást is, vagy

c) valamely engedélyesének a  szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adataiban más, a  támogatás igénylését 
befolyásoló változás következett be.
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10. § (1) Az igazgatóság a támogatás iránti kérelemről
a) a tárgyévet megelőző évben határidőben benyújtott kérelem esetén tárgyév január 16-áig,
b) tárgyévben határidőben benyújtott kérelem esetén a  kérelem megérkezését követő naptól számított 

huszonegy napon belül,
c) az  igénylési határidő elmulasztása esetén a  kérelem megérkezését követő naptól számított hatvan napon 

belül
határoz.

 (2) A központi költségvetésről szóló törvényben foglalt feltételek fennállása esetén az  igazgatóság a támogatást – ha 
jogszabály másként nem rendelkezik, vagy a  kérelemben más nem szerepel – nem új fenntartó esetén tárgyév 
január 1-jétől, új fenntartó esetén a  befogadás, illetve azon tény szolgáltatói nyilvántartásba történő jogerős 
bejegyzésének időpontjától kezdődően állapítja meg, hogy a fenntartó a támogatásra befogadás nélkül is jogosult.

 (3) A  támogatást megállapító határozat a  közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben 
meghatározottakon túl tartalmazza
a) a fenntartó nevét, székhelyét és adószámát,
b) valamennyi támogatásban részesülő engedélyes nevét, címét és ágazati azonosítóját, továbbá, ha 

a támogatásban részesülő engedélyes telephely, a szolgáltató székhelyét és annak ágazati azonosítóját,
c) a támogatás jogcímét,
d) a támogatással érintett időszakot,
e) a jogosultság alapját,
f ) a fenntartónak megállapított támogatás teljes, valamint az egyes jogcímekre meghatározott összegét,
g) a folyósítás ütemét,
h) a támogatás elszámolásának határidejét és módját,
i) az igénybe vett támogatásról történő elszámolás és az ellenőrzés rendjéről, a köztartozás esetén követendő 

eljárásról, valamint a visszafizetésről és a kamatfizetésről szóló tájékoztatást.

3. Pótigény és lemondás

11. § (1) A fenntartó a támogatási igény évközi változását pótigény vagy lemondás benyújtásával érvényesítheti.
 (2) A fenntartó pótigényt és lemondást legfeljebb tárgyév november 10-éig nyújthat be.
 (3) Pótigény vagy lemondás – ha jogszabály másként nem rendelkezik – naptári negyedévenként egyszer nyújtható be.

12. § (1) A pótigényben megjelölt feladatmutató akkor haladhatja meg a jogcímre az igényléskor megállapított támogatás, 
illetve – ha az  alacsonyabb – a  pótigény elbírálásakor hatályos támogatás alapjául szolgáló feladatmutató 
110 százalékát, ha azt a következő körülmények valamelyike megalapozza:
a) a  fenntartónak új engedélyest vagy új szolgáltatást jegyeztek be a  szolgáltatói nyilvántartásba, vagy 

az engedélyes a fenntartó fenntartásába került,
b) az engedélyes támogatásra jogosító bejegyzett férőhelyszáma, az ellátható személyek támogatásra jogosító 

bejegyzett száma, illetve a  nem hálózat keretében működő helyettes szülőnél elhelyezhető gyermekek 
támogatásra jogosító bejegyzett száma emelkedett, vagy

c) a  tárgyév eltelt időszakában ténylegesen nyújtott ellátás adataiból éves szintre számított feladatmutató 
legalább 10 százalékkal magasabb a megállapított támogatás alapjául szolgáló feladatmutatónál.

 (2) Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt korlátozást nem kell alkalmazni
a) hajléktalan személyek ellátása esetén,
b) a  szolgáltatói nyilvántartásba újonnan bejegyzett engedélyesre és az  engedélyeshez újonnan bejegyzett 

szolgáltatásra abban a  hónapban, amelytől kezdődően az  engedélyes a  szolgáltatást nyújthatja, valamint 
az azt követő tizenegy hónapban.

 (3) A  fenntartó az  (1)  bekezdés szerinti esetben a  11.  § (3)  bekezdésében foglaltakra tekintet nélkül nyújthat be 
pótigényt.

 (4) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetben a soron kívüli pótigényt a bejegyzés jogerőre emelkedését követő 
tizenöt napon belül lehet benyújtani. A  határidő elmulasztása esetén a  pótigény csak a  11.  § (3)  bekezdésében 
foglaltak szerint nyújtható be.
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13. § (1) A fenntartó a tárgyév áprilisában, júliusában és októberében (a továbbiakban együtt: felülvizsgálati hónap) köteles 
megvizsgálni, hogy
a) a  felülvizsgálati hónapot megelőző hónapban ténylegesen nyújtott ellátás adataiból éves szintre számított 

feladatmutató, és
b) a  felülvizsgálati hónapot megelőző tizenkét hónapban ténylegesen nyújtott ellátás adataiból éves szintre 

számított feladatmutató
közül a magasabb jogcímenként eléri-e a megállapított támogatás alapjául szolgáló feladatmutató 90 százalékát.

 (2) A fenntartó köteles a többlettámogatásról a 11. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintet nélkül lemondani, ha
a) valamely engedélyesét vagy az  engedélyese által nyújtott szolgáltatást törölték a  szolgáltatói 

nyilvántartásból, vagy az engedélyest más fenntartó fenntartásába adta,
b) az engedélyes támogatásra jogosító bejegyzett férőhelyszáma, az ellátható személyek támogatásra jogosító 

bejegyzett száma, illetve a  nem hálózat keretében működő helyettes szülőnél elhelyezhető gyermekek 
támogatásra jogosító bejegyzett száma a  megállapított támogatás alapjául szolgáló feladatmutató alá 
csökken, vagy

c) az  (1)  bekezdés szerint vizsgálandó feladatmutató nem éri el a  jogcímre megállapított támogatás alapjául 
szolgáló feladatmutató 90 százalékát.

 (3) A  (2)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti lemondást legkésőbb a  szolgáltatói nyilvántartásból való törlés, illetve 
az  adatmódosítás végrehajthatóvá válásától számított tíz napon belül kell benyújtani. Nem kell a  (2)  bekezdés a) 
és b) pontja alapján lemondást benyújtani, ha a  lemondási kötelezettséget megalapozó feltétel a tárgyév október 
31-ét követően következik be.

 (4) A  (2) bekezdés c) pontja szerinti lemondást legkésőbb a  felülvizsgálati hónap tízedik napján kell benyújtani. Nem 
kell a (2) bekezdés c) pontja alapján lemondást benyújtani
a) hajléktalan személyek ellátása esetén,
b) a  szolgáltatói nyilvántartásba újonnan bejegyzett engedélyesre és az  engedélyeshez újonnan bejegyzett 

szolgáltatásra abban a  hónapban, amelytől kezdődően az  engedélyes a  szolgáltatást nyújthatja, valamint 
az azt követő tizenegy hónapban.

 (5) Ha az  igazgatóság észleli, hogy a  fenntartó a  (2) bekezdés szerinti lemondási kötelezettségének határidőben nem 
tett eleget, a  lemondás benyújtásáig hivatalból felfüggeszti a  támogatás folyósítását, és a  fenntartót felszólítja 
a lemondási kötelezettség teljesítésére.

4. Folyósítás

14. § (1) Az  igazgatóságok az  összesített igényeket a  miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: 
minisztérium) által meghatározott módon, a  tárgyhónapot megelőző hónap 23-áig, januárban 12-éig küldik 
meg a  minisztériumnak. A  minisztérium az  igényelt támogatást minden hónap 5-éig, januárban 16-áig utalja át 
az igazgatóságoknak.

 (2) A  támogatás megállapítására illetékes igazgatóság a  támogatást a  fenntartónak havi ütemezésben, a  tárgyhó 
10-éig, januárban 20-áig, a  kérelemben megjelölt és a  fenntartó nevére szóló – magyarországi vagy az  Európai 
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkező pénzforgalmi 
szolgáltatónál vezetett – fizetési számlára folyósítja.

 (3) Az  igazgatóság a  fenntartó kérelmére felfüggeszti a  támogatás folyósítását. A  kérelemre történt felfüggesztés 
alapján visszatartott támogatás akkor folyósítható újból, ha a fenntartó ezt kéri, és a folyósítás feltételei fennállnak.

15. § (1) Pótigény és lemondás esetén a  módosított összeg folyósítására a  kérelem benyújtását követő hónaptól akkor 
kerülhet sor, ha a fenntartó a pótigényt, illetve a lemondást a megelőző hónap 10-éig benyújtja.

 (2) A  korábban folyósított és a  pótigény, illetve a  lemondás alapján módosított támogatás különbségének 
–  a  módosítás alapján történő folyósítás idejét megelőző hónapokra számított – összegét egy összegben 
kell folyósítani, illetve levonni. Ha a  visszafizetendő támogatás összege nem éri el az  ezer forintot, a  tartozást 
a lemondással egyidejűleg nem kell megfizetni.

 (3) A  fenntartó a  lemondással egyidejűleg a  fizetési kedvezményre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával 
kérheti a  tartozás több részletben történő levonását azzal, hogy a  levonásnak a  tárgyévben meg kell történnie. 
Ha a  levonásra a  tárgyévben folyósítandó támogatás nem nyújt fedezetet, a  fenntartó köteles a  különbözetet 
a lemondás ügyében hozott határozat jogerőre emelkedését követő húsz napon belül visszafizetni. A visszafizetésről 
a lemondás ügyében hozott határozatban rendelkezni kell.
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 (4) Az  elszámolás vagy az  ellenőrzés során megállapított többlettámogatást a  forrás – a  14.  § (1)  bekezdésben 
meghatározottak szerint történő – biztosítását követő tíz napon belül kell folyósítani a  fenntartónak. Ha 
az  elszámolás vagy az  ellenőrzés során megállapított többlettámogatás nem éri el az  ezer forintot, azt nem kell 
folyósítani.

16. § (1) A  fenntartó a  támogatás felhasználását, nem önállóan gazdálkodó szolgáltatók esetén a  fenntartó és az  egyes 
szolgáltatók gazdálkodását, továbbá a szolgáltató a támogatás és a térítési díj felhasználását a számviteli rendjében 
feladatonkénti bontásban, elkülönítetten köteles kezelni. Az  egyházi kiegészítő támogatást a  számviteli rendben 
a többi támogatástól elkülönítetten kell kezelni.

 (2) Az  igazgatóságok a  fel nem használt vagy a  fenntartók által visszafizetett támogatást és a  megfizetett kamatot 
– a felfüggesztés alapján visszatartott támogatás kivételével – december 31-éig utalják át a minisztériumnak.

5. Elszámolás

17. § (1) A  fenntartó az  igénybe vett támogatásról a  szolgáltató beszámolója és dokumentációja segítségével, a  teljesített 
feladatmutatók alapján – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivételekkel – a tárgyévet követő év január 31-éig számol el.

 (2) A megszűnt fenntartó – a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivételekkel – a fenntartóváltozás időpontját, a szolgáltatói 
nyilvántartásból való törlés időpontját, illetve a  támogatásra való jogosultság más okból történő megszűnését 
követő tizenöt napon belül számol el.

 (3) Ha az egyéni vállalkozó fenntartó meghal, az elszámolást az örökös köteles – legkésőbb a hagyaték jogerős átadását 
követő tizenöt napon belül – benyújtani. Az elszámolás és az ellenőrzés során az örökösre a fenntartóra vonatkozó 
rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

 (4) Ha eljárás indul a fenntartó jogutód nélküli megszűnése iránt, az elszámolást az eljárás megindítását követő tizenöt 
napon belül be kell nyújtani.

 (5) Ha az  új fenntartó a  korábbi fenntartó jogutódlással történő megszűnése révén jött létre, vagy az  özvegy vagy 
az  örökös az  elhunyt egyéni vállalkozó fenntartó helyébe lépett, a  (2), illetve a  (3)  bekezdés alapján évközi 
elszámolást nem kell benyújtani.

 (6) Ha a  fenntartó pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak után járó, átlagbér alapú támogatást vett igénybe, 
az elszámoláshoz csatolnia kell a támogatás igénybevételére jogosító személyek munkaszerződését.

18. § (1) A  fenntartó a  határidőben benyújtott elszámolásában többlettámogatást igényelhet, ha a  támogatásra 
a tárgyévben jogosult volt. A fenntartó olyan jogcím vagy engedélyes után is igényelhet többlettámogatást, amely 
után támogatást a tárgyévben nem igényelt.

 (2) Ha a fenntartó
a) az elszámolást határidőben nem nyújtja be,
b) a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak határidőben nem tesz eleget, vagy
c) az elszámolás hibás benyújtása esetén határidőben nem tesz nyilatkozatot,
és a  hiánypótlás, illetve a  nyilatkozat hiányában a  rendelkezésre álló adatok alapján az  elszámolásról nem 
lehet dönteni, az  igazgatóság a  támogatás folyósítását – a  kötelezettség teljesítéséig, illetve az  elszámolási 
kötelezettséggel érintett időszakban igénybe vett támogatásnak a  23.  § (4)  bekezdése alapján történő 
visszafizetésére kötelező határozat jogerőre emelkedéséig – hivatalból felfüggeszti, és írásban felhívja a fenntartót, 
hogy kötelezettségének a felhívás közlését követő nyolc napon belül tegyen eleget.

 (3) Az  elszámolás elfogadásáról, a  többlettámogatási igényről, a  támogatás visszavonásáról, a  visszafizetésről és 
a  kamatfizetésről az  igazgatóság a  tárgyévet követő év március 31-éig, megszűnt fenntartó esetén az  elszámolás 
beérkezését követő naptól számított huszonegy napon belül határoz.

 (4) Az  igazgatóság az  elszámolásokat a  minisztérium által meghatározott módon összesíti, és a  tárgyévet követő év 
április 15-éig megküldi a minisztériumnak.

6. Ellenőrzés

19. § (1) A  támogatás igénylésének jogszerűségét és elszámolásának szabályszerűségét az  igazgatóságok ellenőrzik. 
Az  ellenőrzés kiterjed a  támogatásra való jogosultsághoz előírt jogszabályi feltételek teljesítésének, az  igénylés 
alapját jelentő feladatmutatók teljesítésének és megalapozottságának, valamint a  felhasználás jogszerűségének 
a vizsgálatára.
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 (2) Az e rendelet szerinti hatósági ellenőrzés kérelemre nem indítható meg.
 (3) Az  adott évben ellenőrizendő fenntartókat és az  ellenőrizendő időszakot a  támogatás megállapítására illetékes 

igazgatóság (a továbbiakban: ellenőrzést elrendelő igazgatóság) kockázatelemzéssel választja ki. Minden fenntartót 
kétévente legalább egyszer ellenőrizni kell. Az ellenőrzést elrendelő igazgatóság soron kívüli ellenőrzés lefolytatását 
is elrendelheti.

 (4) A 17. § (2)–(4) bekezdése alapján benyújtott elszámolás esetén az ellenőrzést az elszámolás megérkezésétől, illetve 
– ha az  igazgatóság a  fenntartót hiánypótlásra vagy nyilatkozattételre hívja fel – a  hiánypótlási, nyilatkozattételi 
határidő leteltétől számított harminc napon belül kell lefolytatni.

 (5) A  fenntartó engedélyeseinek címe szerint illetékes igazgatóságok a  kiválasztott fenntartó valamennyi 
engedélyesének címén, valamint szükség szerint a  fenntartó székhelye szerint illetékes igazgatóság a  fenntartó 
székhelyén helyszíni ellenőrzést folytat le (a helyszíni ellenőrzést lefolytató igazgatóságok a  továbbiakban együtt: 
ellenőrző igazgatóság).

 (6) Az ellenőrizendő időszak az ellenőrzés tapasztalatai alapján kiterjeszthető. Az ellenőrizendő időszakot az ellenőrző 
igazgatóság értesítése alapján az  ellenőrzést elrendelő igazgatóság terjeszti ki, és erről értesíti az  ellenőrző 
igazgatóságokat.

20. § (1) Ha a fenntartó, a szolgáltató vagy az engedélyes az ellenőrzést akadályozza, az igazgatóság a támogatás folyósítását 
hivatalból felfüggeszti, és – ha az  akadályoztatás tizenöt napon belül nem szűnik meg – a  rendelkezésre álló 
adatok alapján dönt. Az  igazgatóság az  ellenőrzés akadályozása miatt a  támogatás folyósítását az  akadályozás 
megszűnéséig, illetve ha az igazgatóság az akadályoztatás miatt a rendelkezésre álló adatok alapján dönt, a döntés 
jogerőre emelkedéséig függeszti fel.

 (2) Az  igazgatóság a  lefolytatott ellenőrzés során tett megállapításokra figyelemmel, a  közérdek védelmében 
a támogatás folyósítását a büntetőeljárás jogerős befejezéséig hivatalból felfüggesztheti, ha tudomására jut, hogy
a) a fenntartóval szemben,
b) a szolgáltatóval szemben vagy
c) a  fenntartó, illetve a  szolgáltató tisztségviselőjével, vezető tisztségviselőjével, ügyintéző és képviseleti 

szervének tagjával vagy vezetőjével, kezelő szervével, kezelő szervének tagjával vagy vezetőjével, vezető 
állású munkavállalójával, illetve a  fenntartó tevékenységét egyéb módon meghatározó munkavállalójával 
szemben,

a fenntartó jogszabályszerű tevékenységével vagy a  szolgáltató működésével összefüggő ügyben büntetőeljárás 
folyik.

21. § (1) Az  ellenőrző igazgatóság az  ellenőrzésről jegyzőkönyvet készít, amelyet a  fenntartóhoz tartozó, általa ellenőrzött 
valamennyi engedélyes ellenőrzésének lezárását követő húsz napon belül megküld a fenntartónak.

 (2) A fenntartó a jegyzőkönyvben foglaltakra a kézhezvételtől számított húsz napon belül észrevételeket tehet.
 (3) Ha az  ellenőrző igazgatóság a  fenntartó észrevételeivel egyetért, a  jegyzőkönyvet tíz napon belül módosítja, és 

megküldi a fenntartó részére.
 (4) Az  ellenőrző igazgatóság a  végleges jegyzőkönyvet a  fenntartó észrevételeivel és – el nem fogadott észrevételek 

esetén – az elutasítás indokaival együtt öt napon belül megküldi az ellenőrzést elrendelő igazgatóságnak.

22. § (1) A  fenntartónak az  ellenőrzés során többlettámogatás is megállapítható, ha a  támogatásra a  tárgyévben jogosult 
volt, és az  ellenőrzést nem akadályozta. Többlettámogatás olyan jogcím vagy engedélyes után is megállapítható, 
amely után a fenntartó a tárgyévben nem igényelt támogatást.

 (2) Az  ellenőrzés során megállapított többlettámogatásról, a  visszafizetésről és a  kamatfizetésről az  ellenőrzést 
elrendelő igazgatóság határoz.

 (3) Ha az  ellenőrző igazgatóság az  engedélyes működésével kapcsolatban hiányosságot észlel, azt a  határozat, 
jegyzőkönyv megküldésével egyidejűleg jelzi az engedélyes ügyeiben általános illetékességgel rendelkező első fokú 
működést engedélyező szervnek.

7. Visszafizetés

23. § (1) A támogatás jogosulatlan igénybevételének minősül
a) a falugondnoki szolgáltatás és a tanyagondnoki szolgáltatás után igénybe vehető támogatás arányos része, 

ha az igazolt munkaórák száma nem éri el a kétezret, illetve törtévi működés esetén annak időarányos részét,
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b) ha a támogatásra való jogosultság jogszabályi feltételei az a) pontban foglalt eseteken túl nem teljesülnek, 
vagy azok teljesülése a jogszabályban meghatározott módon nem igazolható.

 (2) A  fenntartó az egyházi kiegészítő támogatást a központi költségvetésről szóló törvényben és az államháztartásról 
szóló törvényben meghatározottak szerint használhatja fel, az egyéb támogatást az alapfeladatának ellátására vagy 
működési, fenntartási kiadásaira fordíthatja.

 (3) A támogatás jogosulatlan igénybevétele vagy a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérő felhasználása esetén a fenntartó 
a  támogatást vagy annak egy részét az  államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint, az  ott 
meghatározott ügyleti kamattal növelt összegben köteles visszafizetni.

 (4) Ha a  fenntartó az  elszámolást az  igazgatóság erre vonatkozó, a  18.  § (2)  bekezdése szerinti felhívása ellenére, 
az abban foglalt határidőben nem nyújtja be, köteles a tárgyévi támogatást az államháztartásról szóló törvényben 
meghatározott ügyleti kamattal növelt összegben visszafizetni.

 (5) A  kamatot az  elszámolás során, illetve – ha a  kamatfizetési kötelezettség az  ellenőrzés során keletkezik – 
az ellenőrzés során kell felszámítani.

24. § (1) A  fenntartó az  elszámolás és az  ellenőrzés során keletkezett visszafizetési kötelezettségének és a  kamatfizetési 
kötelezettségének – ha az  igazgatóság fizetési kedvezményt nem engedélyezett – az azt előíró határozat jogerőre 
emelkedését követő húsz napon belül köteles eleget tenni.

 (2) Ha a visszafizetendő támogatás és a fizetendő kamat együttes összege nem éri el az ezer forintot, a tartozást nem 
kell nyilvántartani és megfizetni.

 (3) Ha a  fenntartó a  visszafizetési és kamatfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a  tartozását 
a késedelmi kamattal együtt a fizetési határidő lejártát követően folyósítandó támogatásból le kell vonni.

 (4) Ha a fenntartó tartozása a folyósítandó támogatásból nem vonható le, vagy a fenntartó a 15. § (3) bekezdése szerinti 
visszafizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, az  igazgatóság felhatalmazáson alapuló beszedési 
megbízást nyújt be a fenntartó fizetési számláira.

 (5) A beszedési megbízás érvényesítése után fennmaradó tartozás behajtása iránt az igazgatóság megkeresi a tartozás 
adók módjára történő behajtására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatóságot.

25. § (1) A  közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény alapján fizetési kedvezmény úgy 
engedélyezhető, hogy a visszafizetés és a kamatfizetés legfeljebb tizenkét hónap alatt megtörténjen.

 (2) Fizetési kedvezmény engedélyezése esetén annak időtartamára a tartozás után késedelmi kamatot nem kell fizetni.
 (3) A  fizetési kedvezményben engedélyezett havi összeg a  fenntartó kérelmére a  folyósítandó támogatásból is 

levonható.
 (4) Ha a  fenntartó a  fizetési kedvezményben engedélyezett feltételeknek nem tesz eleget, a  fennmaradó tartozást 

–  a  visszafizetendő összeg után az  eredeti esedékességtől felszámított késedelmi kamattal növelt összegben – 
a 24. § (3)–(5) bekezdésében foglaltak szerint kell végrehajtani.

26. § (1) Fenntartóváltozás esetén az  engedélyest átadó fenntartó által az  átadott engedélyes után visszafizetendő 
támogatás és fizetendő kamat megfizetésére az engedélyest átvevő fenntartót is kötelezni kell, ha az engedélyest 
átadó fenntartót megillető, pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt pénzösszegre vezetett végrehajtás részben vagy 
egészben eredménytelen volt.

 (2) Az igazgatóság a fenntartóváltozást megelőzően az engedélyest átvevő fenntartó kérelmére – az engedélyest átadó 
fenntartó egyidejű értesítése mellett – tájékoztatást nyújt az engedélyest átadó fenntartó által az engedélyes után 
visszafizetendő támogatás és fizetendő kamat összegéről.

 (3) Az engedélyest átvevő fenntartó fizetési kötelezettségének teljesítésére a 24. és 25. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.

8. Az egyházi kiegészítő támogatás korrekciója

27. § (1) A  (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel a korrekcióra, illetve – ha a korrekció visszafizetéssel jár – a korrekció 
megfizetésére a tárgyévben egyházi kiegészítő támogatásban részesült egyházi fenntartó jogosult, illetve köteles.

 (2) Ha az  engedélyes fenntartását másik egyházi fenntartó vette át, a  korrekcióra, illetve a  korrekció megfizetésére 
az engedélyest átvevő egyházi fenntartó jogosult, illetve köteles.

 (3) A korrekció nem folyósítható, de – ha a korrekció visszafizetéssel jár – a korábbi egyházi fenntartó köteles a korrekció 
megfizetésére, ha
a) az engedélyest törölték a szolgáltatói nyilvántartásból,
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b) a fenntartó már nem minősül egyházi fenntartónak, vagy
c) az engedélyes fenntartását nem egyházi fenntartó vette át.

 (4) A  korrekciónak az  egyházi fenntartót megillető, illetve terhelő összegét az  igazgatóság a  tárgyévi feladatmutató 
alapján járó egyházi kiegészítő támogatás arányában, hivatalból állapítja meg.

 (5) A  korrekcióról elszámolást nem kell benyújtani, a  korrekció felhasználásának jogszerűségét az  igazgatóság 
a támogatás felhasználásának ellenőrzésével egyidejűleg ellenőrzi.

9. Az egyházi kiegészítő támogatás megtérítése

28. § (1) A  Gyvt. 145/A.  § (2)  bekezdés a) és b)  pontja, illetve – ha az  engedélyest átadó, megszüntető fenntartó helyi 
önkormányzat vagy társulás volt – az  Szt. 127/A.  § (2)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti feltételek fennállását 
a működést engedélyező szerv az egyházi fenntartású engedélyes bejegyzése során hivatalból állapítja meg.

 (2) Ha az ellátottak azonossága az egyházi fenntartású engedélyes bejegyzése során nem állapítható meg, de legalább 
részben azonos ellátási területen hasonló szolgáltatásokat nyújtó, helyi önkormányzat vagy társulás által fenntartott 
– nappali szociális ellátás, bentlakásos szociális intézményi ellátás, valamint gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
intézmény esetén részben vagy egészben ugyanabban az  ingatlanban működő – engedélyes tizenkét hónapnál 
nem régebben szűnt meg, a működést engedélyező szerv a bejegyzést követő hatvan napon belül ellenőrzést tart. 
Ha az Szt. 127/A. § (2) bekezdés a) és b) pontja, illetve a Gyvt. 145/A. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti feltételek 
fennállnak, azt a működést engedélyező szerv hivatalból határozatban állapítja meg.

 (3) A működést engedélyező szerv az (1) és (2) bekezdés szerinti határozatát közli az engedélyest átadó, megszüntető 
állami fenntartóval, az  engedélyest átvevő, újraalapító egyházi fenntartóval, a  támogatásuk ügyében illetékes 
igazgatóságokkal, a miniszterrel és a helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel.

 (4) A  megtérítendő egyházi kiegészítő támogatás összegéről, és annak esetleges változásáról az  engedélyest átvevő, 
újraalapító egyházi fenntartó támogatása ügyében illetékes igazgatóság hivatalból dönt, amely az  üggyel 
kapcsolatos döntését közli az  engedélyest átadó, megszüntető állami fenntartóval, a  működést engedélyező 
szervvel, az  engedélyest átadó, megszüntető állami fenntartó támogatása ügyében illetékes igazgatósággal, 
a miniszterrel és a helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel.

 (5) A megtérített egyházi kiegészítő támogatást a minisztérium – egyházi kiegészítő támogatás folyósítására szolgáló – 
előirányzata javára kell átutalni.

29. § (1) Ha az  engedélyest átadó, megszüntető fenntartó nem állami fenntartó, és az  Szt. 127/A.  § (4)  bekezdése szerinti 
feltételek fennállnak, a  működést engedélyező szerv a  fenntartóváltozás, illetve az  engedélyes bejegyzésére 
irányuló eljárását hivatalból felfüggeszti, az eljárást felfüggesztő végzésben megállapítja a feltételek fennállását, és 
megkeresi az engedélyest átadó, megszüntető nem állami fenntartó támogatása ügyében illetékes igazgatóságot.

 (2) A  megtérítendő egyházi kiegészítő támogatás összegét az  engedélyest átadó, megszüntető nem állami fenntartó 
támogatása ügyében illetékes igazgatóság hivatalból állapítja meg.

 (3) Az  engedélyest átadó, megszüntető nem állami fenntartó a  megtérítendő egyházi kiegészítő támogatást – ha 
fizetési kedvezményt nem engedélyeztek – az  azt megállapító határozat jogerőre emelkedését követő harminc 
napon belül köteles megfizetni. Az  igazgatóság a  megtérítendő egyházi kiegészítő támogatás összegének 
megfizetéséről értesíti a működést engedélyező szervet, amely az eljárását folytatja.

 (4) Ha az  engedélyest átadó, megszüntető nem állami fenntartó a  megtérítendő egyházi kiegészítő támogatást 
határidőben nem fizeti meg, vagy a  fizetési kedvezményben engedélyezett feltételeknek nem tesz eleget, 
az  igazgatóság felhívja, hogy a  fennmaradó tartozását fizesse meg. Ha az  engedélyest átadó, megszüntető nem 
állami fenntartó megszűnt, vagy a  fennmaradó tartozását a  felhívás közlését követő húsz napon belül nem fizeti 
meg, az  igazgatóság értesíti a  működést engedélyező szervet, amely a  fenntartóváltozás bejegyzésére, illetve 
az engedélyes bejegyzésére irányuló kérelmet elutasítja.

 (5) Az (1)–(4) bekezdés szerinti ügyekben
a) a működést engedélyező szerv a döntését közli az engedélyest átadó, megszüntető nem állami fenntartóval, 

az engedélyest átvevő, újraalapító egyházi fenntartóval, a támogatásuk ügyében illetékes igazgatóságokkal 
és a miniszterrel,

b) az igazgatóság a döntését közli az engedélyest átadó, megszüntető nem állami fenntartóval, az engedélyest 
átvevő, újraalapító egyházi fenntartóval, a működést engedélyező szervvel és a miniszterrel.
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 (6) A  megtérítendő egyházi kiegészítő támogatást az  engedélyest átadó, megszüntető nem állami fenntartó 
támogatása ügyében eljárt igazgatóságnak kell megfizetni, amely az összeget a minisztérium – egyházi kiegészítő 
támogatás folyósítására szolgáló – előirányzata javára utalja át.

10. Záró rendelkezések

30. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – 2014. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 32. § (1) bekezdése 2014. november 1-jén lép hatályba.
 (3) A 32. § (2) bekezdése 2015. január 1-jén lép hatályba.

31. § (1) A  2014. évet megelőző időszakra járó normatív állami hozzájárulás, illetve támogatás igénylésére – ideértve 
a  pótigényt és a  lemondást is –, megállapítására, elszámolására, ellenőrzésére és – a  részletfizetés kivételével  – 
visszafizetésére, továbbá a  kamatfizetésre és a  késedelem jogkövetkezményeire az  egyházi és nem állami 
fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 
213/2009.  (IX. 29.) Korm. rendelet 2014. január 1-jét megelőzően hatályos szabályait kell alkalmazni azzal 
az  eltéréssel, hogy a  fenntartó székhelyének megváltozása esetén az  új székhely szerinti igazgatóság rendeli el 
az ellenőrzést.

 (2) E rendelet szabályait a 2013. évi egyházi kiegészítő támogatás korrekciójára is alkalmazni kell.
 (3) A 2014. január 1-jén hatályos 7. §-ban foglaltakat a 2013. december 31-ét követően benyújtott, 2014. évi támogatás 

iránti kérelmek esetén kell alkalmazni. A 2014. november 1-jén hatályos 7. §-ban foglaltakat először csak a 2015. évi 
támogatás iránti kérelmek esetén kell alkalmazni.

32. § (1) Az  egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és 
hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet 7.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(1) A támogatás iránti kérelemben megjelölt feladatmutató legfeljebb 10 százalékkal haladhatja meg az igénylést 
megelőző tizenkét hónapban ténylegesen nyújtott ellátás adataiból éves szintre számított feladatmutatót.”

 (2) Az  egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és 
hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet 13.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(1) A  fenntartó a  tárgyév áprilisában, júliusában és októberében (a továbbiakban együtt: felülvizsgálati hónap) 
köteles megvizsgálni, hogy a  felülvizsgálati hónapot megelőző tizenkét hónapban ténylegesen nyújtott ellátás 
adataiból éves szintre számított feladatmutató eléri-e a  megállapított támogatás alapjául szolgáló feladatmutató 
90 százalékát.”

33. §  A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 
19. § (3b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3b) Ha a Biztos Kezdet Gyerekházban a szolgáltatást adott hónapban átlagosan napi
a) ötnél kevesebb gyermek veszi rendszeresen igénybe olyan településen, ahol legfeljebb ezer állandó lakos él,
b) hétnél kevesebb gyermek veszi rendszeresen igénybe olyan településen, ahol ezernél több, de legfeljebb kétezer 
állandó lakos él,
c) tíznél kevesebb gyermek veszi rendszeresen igénybe olyan településen, ahol kétezernél több állandó lakos él,
a tárgyévi működési támogatás adott hónapra számított részét vissza kell fizetni.”

34. §  Hatályát veszti
a) a  szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások 2007. évi irányított területi kiegyenlítési 

rendszeréről szóló 239/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet,
b) a  szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások 2008. évi irányított területi kiegyenlítési 

rendszeréről szóló 260/2007. (X. 4.) Korm. rendelet,
c) az egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 339/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet,
d) az egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 340/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet,
e) az egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 173/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet,
f ) egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 174/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet 36. §-a,
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g) az  egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív 
állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet,

h) a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról, továbbá 
egyes szociális tárgyú kormányrendeleteknek a  működési engedélyeztetéssel összefüggő módosításáról és 
hatályon kívül helyezéséről szóló 320/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet,

i) a  szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos 
nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet és más szociális tárgyú kormányrendeletek 
módosításáról szóló 38/2010. (II. 26.) Korm. rendelet,

j) az  egyes kormányrendeletek szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatásokkal összefüggő 
módosításáról szóló 330/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet.

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelethez

A támogatás iránti kérelem, a kérelem módosítása, a pótigény, a lemondás és az elszámolás 
benyújtására szolgáló adatlapok és elektronikus formanyomtatványok kötelező adattartalma

 1. A fenntartóval és a szolgáltatóval kapcsolatos adatok:
1.1. a fenntartó neve, székhelye, szervezeti formája, adószáma és elérhetősége,
1.2. a fenntartó képviselőjének és kapcsolattartójának neve, beosztása és elérhetősége,
1.3. a  fenntartó és – ha a  szolgáltató saját fizetési számlával rendelkezik – a  szolgáltató magyarországi vagy 

az  Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkező 
pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számláinak száma és a pénzforgalmi szolgáltatók neve,

1.4. az engedélyes neve, címe és ágazati azonosítója, továbbá ha az engedélyes telephely, a szolgáltató székhelye 
és annak ágazati azonosítója,

1.5. ha a szolgáltató a fenntartótól különböző adószámmal rendelkezik, a szolgáltató adószáma,
1.6. a szolgáltató vezetőjének neve és elérhetősége,
1.7. nyilatkozat arról, hogy a fenntartó megfelel a költségvetési támogatás nyújtására az államháztartásról szóló 

törvényben meghatározott feltételeknek.
 2. A támogatással kapcsolatos adatok:

2.1. igénylés esetén a  jogcímekre és az  igényelt támogatásokra vonatkozó adatok, a tervezett feladatmutatókra 
vonatkozó adatok, valamint a jogosultság elbírálásához jogszabály alapján szükséges egyéb adatok,

2.2. a kérelem módosítása, pótigény és lemondás esetén a 2.1. pontban foglaltakon túl a változások,
2.3. elszámolás esetén a  2.1.  pontban foglaltakon túl azokra a  támogatási összegekre vonatkozó adatok, 

amelyekre a fenntartó az elszámolás alapján jogosult, a visszafizetendő, illetve maradványösszeg, a teljesített 
feladatmutatókra, falugondnoki szolgáltatás és tanyagondnoki szolgáltatás esetén az  igazolt munkaórák 
számára vonatkozó adatok, továbbá az elszámolás elbírálásához jogszabály alapján szükséges egyéb adatok.

 3. Tájékoztató adatok a szakmai dolgozók létszámáról és átlagbéréről.
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A Kormány 490/2013. (XII. 18.) Korm. rendelete
a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos 
értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet és az autópályák, 
autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény 
végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 41. § (3) bekezdés a) pontjában,
a 2. alcím tekintetében az  autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi 
LXVII. törvény 28. § (1) bekezdés e), k) és m) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással 
kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet 
módosítása

1. §  A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a  kisajátítással kapcsolatos 
értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében 
a „2014. január 1-jéig” szövegrész helyébe a „2014. június 30-áig” szöveg lép.

2. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló  
2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet módosítása

2. §  Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény 
végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4.  § (2) és (3)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  útdíjszedő a  hozzá a  tárgyhónapban az  útdíjszolgáltatóktól beérkező útdíjakról a  tárgyhónap 25-éig, ha 
az  munkaszüneti napra esik, akkor az  azt követő első munkanapig, adatot szolgáltat a  KKK-nak az  (1)  bekezdés 
szerinti bontásban.
(3) A  KKK a  (2)  bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján számlát állít ki az  útdíjszedő részére legkésőbb 
az  adatszolgáltatás kézhezvételét követő 2. munkanapig, amely alapján az  útdíjszedő köteles legkésőbb a  számla 
kiállítás hónapjának utolsó munkanapjáig a befizetést teljesíteni a számlán feltüntetett, a Magyar Államkincstárnál 
(a továbbiakban: Kincstár) vezetett kincstári számlák javára. Az  általános forgalmi adó összegének átutalásakor 
az útdíjszedő feltünteti a KKK adószámát.”

3. §  Az R. 14. § (1) bekezdésében az „utolsó” szövegrész helyébe a „25.” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 491/2013. (XII. 18.) Korm. rendelete
a nemzeti gyászról szóló 237/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.  törvény 41. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A nemzeti gyászról szóló 237/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R.) 2.  § (2)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(2) A Kormány október 6-át és november 4-ét nemzeti gyásznappá nyilvánítja.”

2. §  Az R.
a) 3.  § a) és b)  pontjában az „a Magyar Köztársaság lobogóját” szövegrész helyébe „Magyarország lobogóját” 

szöveg,
b) 3.  § b)  pontjában az  „a Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a  Magyar Köztársaságra utaló 

elnevezésnek a  használatáról szóló 1995.  évi LXXXIII.  törvény 5/A.  § (1)  bekezdésében” szövegrész helyébe 
az „a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011.  évi 
CCII. törvény 7. § (1) bekezdésében” szöveg,

c) 3.  § c)  pontjában az  „a közoktatásról szóló 1993.  évi LXXIX.  törvény 20.  § (1)  bekezdés b)–e)  pontok” 
szövegrész helyébe az „a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. § (1) bekezdés b)–f ) pontja” 
szöveg

lép.

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

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 492/2013. (XII. 18.) Korm. rendelete
a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint a helyi önkormányzatok 
törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 30. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával 
és a  területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010.  évi CXXVI.  törvény 21.  § a)  pontjában, valamint 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a következő 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A.  § A  Nemzeti Jogszabálytár önálló felületen biztosítja a  helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért 
felelős miniszter, a  fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a  helyi önkormányzat közötti, a  helyi 
önkormányzatok törvényességi felügyeletével összefüggő írásbeli kapcsolattartást.”
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2. A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló  
119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  fővárosi és megyei kormányhivatal a  törvényességi felügyeleti eszközök közül – a  (3)  bekezdésben, a  15.  § 
(5) bekezdésében és az Mhötv. 132. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott kivétellel – elsőként a törvényességi 
felhívást alkalmazza.”

3. §  Az R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.  § (1) A  törvényességi felügyeleti eljárás során és az  Mhötv. 133.  § (2)  bekezdése szerinti javaslattétel esetén 
az írásbeli kapcsolattartás – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel –jogszabályban meghatározott informatikai 
rendszerbe (a továbbiakban: informatikai rendszer) történő feltöltés útján valósul meg. Az informatikai rendszerbe 
történő feltöltéssel az iratot kézbesítettnek kell tekinteni.
(2) Az  Mhötv. 132.  § (1)  bekezdés d), e), g), h) és j)  pontjában meghatározott törvényességi felügyeleti eszközök 
alkalmazásakor az írásbeli kapcsolattartás papír alapon és amennyiben lehetséges tájékoztatásul
a) elektronikus úton vagy
b) az informatikai rendszerbe történő feltöltéssel
történik.
(3) A szóbeli kapcsolattartás módjai a törvényességi felügyeleti eljárás során:
a) személyesen vagy
b) hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton, ideértve a telefont.
(4) Az  írásbelinek nem minősíthető elektronikus úton történő kapcsolattartás módjai a  törvényességi felügyeleti 
eljárás során:
a) kizárólag elektronikus úton, minősített elektronikus aláírás nélkül vagy
b) rövid szöveges üzenet útján.
(5) A (3) és (4) bekezdésben meghatározott kapcsolattartási formák kizárólag a fővárosi és megyei kormányhivatal 
információkérési jogával és a szakmai segítségnyújtásával összefüggésben alkalmazhatóak.
(6) Az  informatikai rendszerbe feltöltött iratról az  érintett helyi önkormányzat vagy a  törvényességi felügyeleti 
eljárást lefolytató fővárosi és megyei kormányhivatal hitelesített másolatot adhat ki, mely tanúsítja azt, hogy 
a másolat az informatikai rendszerbe feltöltött irattal mindenben megegyező.
(7) A (6) bekezdés szerinti hitelesített másolaton a másolatot kiadó szerv a következőket tünteti fel:
a) az informatikai rendszerbe történő feltöltés időpontja;
b) a másolat kiadásának időpontja;
c) a másolatot kiadó aláírása;
d) a másolatot kiadó szerv hivatalos bélyegző lenyomata;
e) arra történő utalás, hogy a másolat az eredetivel mindenben megegyező.”

4. §  Az R. a 6. §-t követően a következő 5/A. alcímmel egészül ki:
„5/A. Illetékességi szabályok
6/A. § (1) A törvényességi felügyeleti eljárást – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a helyi önkormányzat fekvése 
szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal folytatja le.
(2) Társulások esetén a  törvényességi felügyeleti eljárást a  társulás székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei 
kormányhivatal folytatja le.”

5. §  Az R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § A törvényességi felhívás tartalmáról
a) települési önkormányzat esetén a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet,
b) megyei önkormányzat esetén a megyei közgyűlés elnöke tájékoztatja a közgyűlést,
c) fővárosi önkormányzat esetén a főpolgármester tájékoztatja a közgyűlést,
d) társulás esetén a társulás elnöke tájékoztatja a társulási tanácsot.”
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3. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2014. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 8. § 2014. március 1-jén lép hatályba.

7. §  Az informatikai rendszerbe feltöltött iratokat 2014. február 28-ig egy eredeti példányban papír alapon is meg kell 
küldeni a címzettnek.

8. §  Hatályát veszti a 7. §.

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 73/2013. (XII. 18.) BM rendelete
a szabálysértési ügyekben alkalmazható közvetítői eljárás egyes kérdéseiről

A szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 
250.  §  (2)  bekezdés j)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető 
államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12.  § a)  pontjában meghatározott feladatkörében 
eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel egyetértésben, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető 
államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § o) pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. A közvetítő értesítése a közvetítői eljárásra utalásról

1. § (1) A  szabálysértési hatóság vagy a  bíróság a  közvetítői eljárásra utalásról szóló döntését a  szabálysértésekről, 
a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: 
Szabs. tv.) 82/D.  § (3)  bekezdésében meghatározott iratokkal együtt 3 napon belül kézbesíti a  közvetítői 
eljárás lefolytatására illetékes pártfogó felügyelői szolgálatnak (a továbbiakban: pártfogó felügyelői szolgálat). 
Ha  a  döntésnek a  határidőben történő kézbesítése akadályba ütközik, a  szabálysértési hatóság vagy a  bíróság 
– az iratok postai úton történő megküldését megelőzően – a közvetítői eljárás lefolytatása érdekében értesítőlapot 
állít ki és azt haladéktalanul, de legfeljebb a  döntéstől számított 3 napon belül megküldi a  pártfogó felügyelői 
szolgálatnak.

 (2) Az értesítőlap tartalmazza
a) a szabálysértési hatóság vagy bíróság megnevezését, ügyszámát, valamint a döntés meghozatalának napját,
b) a szabálysértésnek a Szabs. tv. szerinti megnevezését,
c) az  eljárás alá vont személy és a  sértett természetes személyazonosító adatait, lakcímét, tartózkodási 

helyét, egyéb, rendelkezésre álló elérhetőségi adatait, nem természetes személy sértett nevét, székhelyét, 
képviselőjének nevét,

d) a  szabálysértési hatóság vagy a  bíróság rendelkezésére álló, a  közvetítői eljárás lefolytatása szempontjából 
lényeges más adatot.

 (3) Az  értesítőlap aláírt példánya elektronikus úton vagy telefaxon is továbbítható a  pártfogó felügyelői szolgálat 
számára.

2. A közvetítő kijelölése

2. § (1) Ha a szabálysértési hatóság vagy a bíróság a pártfogó felügyelői szolgálatot közvetítői eljárás lefolytatása érdekében 
keresi meg, a  pártfogó felügyelői szolgálat vezetője kijelöli az  ügyben közvetítői tevékenységet végző pártfogó 
felügyelőt (a továbbiakban: közvetítő).

 (2) Ha a közvetítői eljárásra utalt ügy körülményei ezt indokolják, egy ügyben több közvetítő is kijelölhető. Ez esetben 
a  vezető közvetítőként kijelölt közvetítő teljesíti a  Szabs. tv.-ben és e  rendeletben a  közvetítő számára előírt 
feladatokat.

 (3) A  közvetítő akadályoztatása esetén vagy a  megállapodásban foglaltak teljesítésének ellenőrzésére a  pártfogó 
felügyelői szolgálat vezetője más közvetítőt jelölhet ki.

3. A közvetítői megbeszélés

3. § (1) A közvetítői megbeszélést a pártfogó felügyelői szolgálat hivatali helyiségében kell megtartani.
 (2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, a közvetítő döntése alapján a közvetítői megbeszélés a pártfogó felügyelői 

szolgálat illetékességi területén belül lévő járási, fővárosi kerületi hivatal erre alkalmas hivatali helyiségében is 
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megtartható. A  közvetítői eljárás lefolytatásáról a  pártfogó felügyelői szolgálat a  járási, fővárosi kerületi hivatal 
vezetőjét a helybiztosítás érdekében a döntést követően haladéktalanul értesíti.

 (3) A közvetítő – ha a közvetítői eljárásban részt vevők érdekei indokolják – az (1) és (2) bekezdésben foglaltaktól eltérő 
helyszínt is meghatározhat.

 (4) A  közvetítői megbeszélésre történő idézésben a  sértettet, az  eljárás alá vont személyt, valamint a  törvényes 
képviselőt a közvetítő röviden tájékoztatja a közvetítői eljárás lényegéről, jogkövetkezményeiről, valamint jogaikról 
és kötelezettségeikről.

 (5) A  közvetítői megbeszélést a  közvetítő vezeti, aki meghatározza a  közvetítői megbeszélés menetét, valamint 
a közvetítői megbeszélésen résztvevők felszólalásának rendjét.

4. § (1) A  közvetítői megbeszélés kezdetekor a  közvetítő megállapítja a  sértett és az  eljárás alá vont személy 
személyazonosságát, és megkérdezi őket, hogy a  közvetítői eljárás lényegére, jogkövetkezményeire, valamint 
a  jogaikra és kötelezettségeikre történt írásbeli tájékoztatást megértették-e, nemleges válasz esetén a  meg nem 
értett részt megmagyarázza.

 (2) A  közvetítői megbeszélésen a  közvetítő a  sértettet és az  eljárás alá vont személyt meghallgatja. A  közvetítő 
a  sértettet és az  eljárás alá vont személyt egymás jelenlétében is, és egymás távollétében is meghallgathatja. 
A sértett és az eljárás alá vont személy az üggyel kapcsolatos álláspontját szóban kifejtheti, és a rendelkezésére álló 
iratokat is bemutathatja.

 (3) Ha a  sértett és az  eljárás alá vont személy meghallgatására egymás távollétében kerül sor, és lakóhelyük eltérő 
megyében van, a  pártfogó felügyelői szolgálat vezetője megkereséssel élhet a  sértett vagy az  eljárás alá vont 
személy lakóhelye szerint illetékes pártfogó felügyelői szolgálathoz a meghallgatás lefolytatása érdekében.

 (4) Ha a  közvetítő a  sértettet és az  eljárás alá vont személyt egymás távollétében hallgatja meg, az  így kapott 
tájékoztatást közölheti a közvetítői eljárásban részt vevő sértettel vagy más sértettel, az eljárás alá vont személlyel 
vagy más eljárás alá vont személlyel, továbbá a képviselővel azért, hogy a tájékoztatásban foglaltakat álláspontjuk 
kialakításánál figyelembe vehessék. Ha a tájékoztatást adó sértett úgy nyilatkozik, hogy a tájékoztatás vagy annak 
valamely része nem hozható más sértett, az  eljárás alá vont személy vagy képviselő tudomására, e  személyek 
a korlátozással érintett körben nem tájékoztathatóak. Ha a tájékoztatást adó eljárás alá vont személy úgy nyilatkozik, 
hogy a  tájékoztatás vagy annak valamely része nem hozható a  sértett, más eljárás alá vont más személy vagy 
képviselő tudomására, e személyek a korlátozással érintett körben nem tájékoztathatóak.

 (5) Ha a  sértett korlátozottan cselekvőképes, őt a  közvetítő meghallgatja, az  eljárás alá vont személy a  nyilatkozatát 
ebben az esetben is közvetlenül a sértetthez intézi.

 (6) A sértettnek – ha a törvényes képviselet kötelező, a törvényes képviselőnek is – és az eljárás alá vont személynek, 
nem természetes személy sértett esetében pedig a  képviseletére feljogosított személynek a  megállapodás 
megkötésekor és aláírásakor személyesen, együttesen meg kell jelenniük. A  jogi képviselő távolmaradása 
a közvetítői megbeszélés megtartásának nem akadálya.

4. A feljegyzés

5. § (1) A közvetítői megbeszélésről készült feljegyzésben fel kell tüntetni
a) a pártfogó felügyelői szolgálat megnevezését, az ügy számát és az eljárás alá vont személy nevét,
b) annak a szabálysértési hatóságnak vagy bíróságnak a megnevezését és ügyszámát, amely az ügyet közvetítői 

eljárásra utalta,
c) a közvetítői megbeszélés helyét, megkezdésének és befejezésének időpontját,
d) a közvetítő, a sértett, az eljárás alá vont személy, a képviselők, továbbá a közvetítői megbeszélésen részt vett 

más személyek nevét,
e) ismételt közvetítői megbeszélés esetén ennek tényét, valamint
f ) azt, hogy a közvetítői megbeszélésen létrejött-e megállapodás.

 (2) A feljegyzésben röviden ismertetni kell a közvetítői megbeszélés menetét oly módon, hogy a  jogok gyakorlása és 
a  kötelezettségek teljesítése, valamint az  eljárási szabályok megtartása nyomon követhető legyen, azzal, hogy 
a  feljegyzés nem tartalmazhat a  sértettre vagy az  eljárás alá vont személyre vonatkozó olyan adatot, tényt vagy 
körülményt, amelyre a közvetítő titoktartási kötelezettsége kiterjed.
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5. A szabálysértési hatóság vagy a bíróság tájékoztatása a szabálysértési eljárás felfüggesztése 
meghosszabbításának szükségességéről

6. § (1) A  szabálysértési eljárás felfüggesztése meghosszabbításának szükségességéről a  közvetítő legkésőbb 
a felfüggesztés lejártát megelőző 3. napig írásban tájékoztatja a szabálysértési hatóságot vagy a bíróságot.

 (2) Ha a  tájékoztatás határidőben történő megküldése akadályba ütközik, a  közvetítő az  írásbeli tájékoztatást 
megelőzően, a  felfüggesztés lejártát megelőző 3. napig elektronikus úton vagy telefaxon tájékoztatja 
a szabálysértési hatóságot vagy a bíróságot.

 (3) A szabálysértési hatóság vagy a bíróság a szabálysértési eljárás felfüggesztése időtartamának meghosszabbításáról 
3 napon belül tájékoztatja a közvetítőt.

6. A jelentés megküldése

7. §  A  jelentést a  közvetítő postai úton továbbítja a  szabálysértési hatóságnak vagy a  bíróságnak. A  Szabs.tv. 
82/F.  § (1)  bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése érdekében a  közvetítő elektronikus úton vagy telefaxon is 
továbbíthatja jelentését a szabálysértési hatóságnak vagy a bíróságnak.

7. Záró rendelkezések

8. §  Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

  dr. pintér sándor s. k.,
  belügyminiszter

A belügyminiszter 74/2013. (XII. 18.) BM rendelete
a Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet, 
valamint egyes a belügyminiszter feladatkörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról

A Rendőrségről szóló 1994.  évi XXXIV.  törvény 101.  § (1)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  egyes 
miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 
37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. § tekintetében a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény 28. § g) pontjában, és 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, 
valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37.  § 
n)  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár 
feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § b)  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,
a 4.  § tekintetében az  egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek 
az  iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012.  évi CXX.  törvény 25.  § f )  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) 
Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget 
vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a), e), i), j) és l) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben
a következőket rendelem el:

1. §  A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet) 5. § (1) bekezdése a következő c)–g) ponttal egészül ki:
[a közlekedésrendészeti és balesethelyszínelő feladatokat]
„c) a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság az M1 autópálya Fejér megyei,
d) a  Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság az  M7 autópálya 86+050–90+570 kilométer szelvények közötti 
Veszprém megyei,
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e) a  Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság az  M7 autópálya 83+260–84+740 kilométer szelvények közötti Veszprém 
megyei,
f ) a  Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság az  M6 autópálya 82+720–84+162 kilométer szelvények közötti Tolna 
megyei,
g) a  Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság az  M6 autópálya Fejér megye és Tolna megye közigazgatási határánál, 
a  86+406 kilométer szelvényben található „Dunaföldvár-centrum” csomópont Fejér Megyei pályarész elhagyására 
szolgáló lehajtó,”
[szakaszára kiterjedő illetékességgel látja el.]

2. §  A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. §  A polgárőri tevékenység költségvetési támogatásának elosztási rendjéről, a  polgárőr igazolvány formátumáról és 
a  kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjról szóló 15/2012. (IV. 3.) BM rendelet 1.  §-ában „Magyarország 2013.  évi 
központi költségvetéséről szóló törvényben” szövegrész helyébe az „a központi költségvetésről szóló törvényben” 
szöveg lép.

4. §  A rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a  fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó 
részletes szabályokról szóló 70/2012. (XII. 14.) BM rendelet 4.  § (3)  bekezdésében „a 2.  § (11)  bekezdésben 
meghatározott feladatainak ellátásáról 2013. december 31-ig” szövegrész helyébe az „az 1.  § (11)  bekezdésben 
meghatározott feladatainak ellátásáról 2014. február 28-ig” szöveg lép.

5. §  Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

  dr. pintér sándor s. k.,
  belügyminiszter

1. melléklet a 74/2013. (XII. 18.) bm rendelethez

A Rendelet 1. melléklet 6.8. pontja a következő 6.8.12. alponttal egészül ki:
[Határrendészeti Kirendeltség Kiszombor]
„6.8.12. Szőreg közigazgatási területe a Tisza folyó vonaláig”

A belügyminiszter 75/2013. (XII. 18.) BM rendelete
a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló  
1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az  elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 
87. § (1) bekezdésében,
a 29–30.  §, valamint a  31.  § d)  pontja tekintetében a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85.  § 
(5) bekezdésének q) és s) pontjában, valamint (8) bekezdésének b) pontjában, továbbá a fegyveres szervek hivatásos állományú 
tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdésének 11. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d–h), n), q) és x) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket 
rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A  rendelet hatálya kiterjed a  belügyminiszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek 
(a továbbiakban: belügyi szervek) rendelkezése alatt álló lakásokra, nem lakás céljára szolgáló helyiségekre.
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 (2) Belügyi rendelkezésű
a) a Magyar Állam tulajdonában és a belügyi szervek vagyonkezelésében lévő lakás, nem lakás céljára szolgáló 

helyiség,
b) a  lakás és a  nem lakás céljára szolgáló olyan helyiség, amelyre a  belügyi szervnek bérlőkiválasztási vagy 

bérlőkijelölési joga áll fenn, valamint
c) a munkaköri szolgálati lakás.

2. §  E rendelet alkalmazásában a Belügyminisztérium lakásügyi szervei:
a) központi lakásügyi szerv: a Belügyminisztérium Műszaki Főosztály,
b) helyi lakásügyi szerv:

ba) a  Belügyminisztérium Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály: a  Belügyminisztérium hivatali 
egységeiben dolgozó állomány vonatkozásában,

bb) a  Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság: a  saját, valamint az  Országos Rendőr-főkapitányság 
állománya vonatkozásában, továbbá a rendészeti szakközépiskolák, a Belügyminisztérium Oktatási, 
Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság, a  Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, a  Szervezett 
Bűnözés Elleni Koordinációs Központ, a  Nemzeti Védelmi Szolgálat, a  Terrorelhárítási Központ, 
a Nemzetközi Oktatási Központ, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet állománya vonatkozásában,

bc) a Budapesti Rendőr-főkapitányság: az állománya vonatkozásában,
bd) a Készenléti Rendőrség: az állománya vonatkozásában,
be) a megyei rendőr-főkapitányságok: az állományuk vonatkozásában,
bf ) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat: az állománya vonatkozásában,
bg) az Alkotmányvédelmi Hivatal: az állománya vonatkozásában,
bh) a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága: az állománya vonatkozásában,
bi) a  büntetés-végrehajtási intézetek és büntetés-végrehajtási intézmények az  állományuk 

vonatkozásában,
bj) a  hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve (Belügyminisztérium Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a  továbbiakban: OKF): a  saját, a  területi és területi jogállású, 
valamint a  helyi szervei állománya vonatkozásában, továbbá jogutódként a  megszűnt 
Belügyminisztérium Központi Gazdasági Főigazgatóság e  §-ban nem szabályozott ellátási körébe 
tartozók vonatkozásában,

bk) a  Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal: a  saját állománya, a  regionális igazgatóságok, továbbá 
a befogadó állomás és a menekültügyi őrzött befogadó központ állománya vonatkozásában,

bl) az Országos Vízügyi Főigazgatóság: az állománya vonatkozásában,
bm) a vízügyi igazgatóságok az állományuk vonatkozásában,
bn) a  belügyi szervekhez kirendelt és vezényelt dolgozók, valamint a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Kar állománya vonatkozásában a  munkáltatói jogkör gyakorlója szerinti, 
a ba)–bm) alpontban felsorolt szervek.

3. § (1) E rendelet alkalmazásában önálló lakásnak kell tekinteni a kérelmező vagy a házastársa (élettársa) és a velük együtt 
élő kiskorú gyermek tulajdonában álló és általuk használt vagy használatba vehető lakást, ha a tulajdoni részarányuk 
együttesen eléri az  50%-ot, továbbá az  általuk bérlőként, bérlőtársként használt bérlakást, ha a  lakással állami 
vagy önkormányzati szerv rendelkezik. Használatba vehetőnek kell tekinteni a lakást akkor is, ha annak használatát 
a kérelmező vagy a házastársa (élettársa) bérleti szerződéssel vagy egyéb módon másnak átengedte.

 (2) Nem lehet önálló lakásnak tekinteni a  nem megállapodáson alapuló haszonélvezettel terhelt lakást, ha arra 
a haszonélvezeti jog jogosultja igényt tart, továbbá az átmeneti elhelyezést szolgáló garzonházi lakrészeket. A más 
szerv szolgálati lakásában jogcím nélküli lakáshasználóként lakó dolgozó lakása akkor tekinthető önálló lakásnak, ha 
a lakással rendelkező szervet elhelyezési kötelezettség terheli.

 (3) E rendelet alkalmazása szempontjából foglalkoztatási helyen a foglalkoztatási hely szerinti települést és annak olyan 
60 km-es körzetét kell érteni, ahová a helyileg szokásos módon a napi hazautazásra lehetőség van. A foglalkoztatási 
helyen lévőnek kell tekinteni továbbá a lakást akkor is, ha az a foglalkoztatási helyhez képest távolabbi településen 
van, de a munkarendnek megfelelő gyakori hazautazásra – a foglalkoztatási érdek sérelme nélkül – lehetőség van.

 (4) E rendelet alkalmazása szempontjából csak a rendelet hatálya alá tartozó belügyi szerveknél és azok jogelődjeinél 
folyamatosan, hivatásos, közszolgálati tisztviselői (köztisztviselői), közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban 
(a  továbbiakban együtt: foglalkoztatási jogviszony) eltöltött időt lehet figyelembe venni. A  foglalkoztatási 
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jogviszony számításánál – a jogutódlás, átszervezés kivételével – figyelmen kívül kell hagyni a rendelet hatálya alá 
nem tartozó munkáltatónál hivatásos, közszolgálati tisztviselői, közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban 
töltött időt. A  foglalkoztatási jogviszony időtartamának a  megállapításakor az  illetékes személyügyi szerv által 
kiadott, a jogviszony keletkezését, időtartamát tanúsító okmány az irányadó.

 (5) E rendelet alkalmazása szempontjából a lakás tiszta állapotúnak minősül, ha
a) a szobák és mellékhelyiségek frissen tapétázottak vagy festettek és kitakarítottak, és
b) a nyílászárók, burkolatok, beépített bútorok, berendezések üzemképesek, épek és tiszták.

2. A lakásbérlet és az eljárás szabályai

4. § (1) Belügyi rendelkezésű lakás – írásbeli kérelmére – bérbe adható annak, aki
a) a belügyi szervvel foglalkoztatási jogviszonyban áll, és
b) foglalkoztatási helyén önálló lakással nem rendelkezik, kivéve, ha az  általa használt lakás nem éri el 

lakásigénye mértékének a  lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet által meghatározott 
méltányolható lakásigény alsó határát és e lakást a belügyi szerv hasznosíthatja, és

c) az 1. § (2) bekezdés a)–b) pontjában szereplő lakás esetében hozzájárul a lakásbérleti díj (lakáshasználati díj) 
és a külön szolgáltatások díjának foglalkoztatási jogviszony alapján járó juttatásból történő levonásához.

 (2) A  már fennálló bérleti jogviszony fenntartható, ha a  foglalkoztatási jogviszonyban álló az  Országgyűlési Őrség 
állományába kerül át.

 (3) Amennyiben a  belügyi szervvel foglalkoztatási jogviszonyban álló személynek állandó jelleggel a  foglalkoztatási 
helyén kell tartózkodnia, részére a munkaköri szolgálati lakás abban az esetben is bérbe adható, ha a munkahelyén, 
foglalkoztatási helyén önálló lakással rendelkezik.

 (4) Nem adható bérbe belügyi rendelkezésű lakás annak,
a) akinek házastársa (élettársa) vagy a vele közös háztartásban élő gyermeke tulajdonában van a foglalkoztatási 

helyén lévő lakás, kivéve a (3) bekezdésben meghatározott esetet,
b) aki foglalkoztatási helyén kívül belügyi rendelkezésű lakás bérleti jogviszonyával rendelkezik, kivéve 

a (3) bekezdésben meghatározott esetet,
c) aki foglalkoztatási helyén fekvő 3.  § (1)  bekezdés szerinti lakását 5 éven belül elajándékozta, vagy 

elidegenítette,
d) aki bérlakásának bérleti jogviszonyáról a  belügyi szervek lakásgazdálkodási körén kívül eső személy vagy 

szerv javára lemondott, kivéve, ha erre áthelyezés miatt került sor,
e) aki lakásbérleti jogviszonyáról belügyi szervek javára pénzbeli térítés ellenében lemondott vagy a  bérleti 

szerződés közös megegyezéssel történt megszüntetéséért pénzbeli térítést kapott,
f ) akinek e  rendelet hatálybalépése előtt kérelmére a  korábbi belügyi rendelkezésű bérlakása rendelkezési 

jogának megszüntetésére sor került, és a lakás megvásárlásához a belügyi szerv hozzájárult,
g) aki foglalkoztatási helyén lakásépítéshez vagy -vásárláshoz 5 éven belül munkáltatói kölcsönben részesült, 

vagy
h) aki korábban belügyi rendelkezésű lakásban jogcím nélküli lakáshasználót hagyott vissza.

 (5) A  belügyminiszter a  (4)  bekezdés a)–g)  pontjában foglaltaktól eltérést engedélyezhet, ha azt kivételes 
foglalkoztatási érdek, vagy rendkívüli egyéni körülmények indokolják.

3. A bérleti szerződés tartalma

5. § (1) A bérleti szerződés az e rendeletben foglalt kivételekkel
a) a  dolgozó foglalkoztatási helye szerinti közvetlen vezető által meghatározott beosztás betöltéséig, 

megbízatás fennállásáig, vagy
b) meghatározott időtartamra, de legfeljebb 5 évre köthető.

 (2) A  központi lakásügyi szerv vezetőjének előzetes engedélyével az  (1)  bekezdés b)  pontjában foglalt idő lejárta 
előtt a  meghatározott időtartamú lakásbérleti szerződés legfeljebb 3 évvel meghosszabbítható, ha azt kivételes 
foglalkoztatási érdek vagy rendkívüli egyéni körülmények indokolják. Az  eltérés engedélyezésére vonatkozó 
javaslatot a  helyi lakásügyi szerv részletes indokolással ellátva a  szolgálati út betartásával terjeszti fel a  központi 
lakásügyi szerv vezetőjéhez.
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 (3) A bérlővel a bérleti szerződést
a) a belügyi vagyonkezelésű lakásra a bérbeadói jogot gyakorló belügyi szerv,
b) a  bérlőkijelölési vagy bérlőkiválasztási joggal érintett belügyi rendelkezésű lakásra az  illetékes bérbeadói 

jogokat gyakorló szerv
köti meg.

4. A bérlő jogai és kötelezettségei

6. § (1) A  bérlő a  lakásba a  házastársán (élettársán), a  gyermekén, valamint a  gyermekének az  együttlakás ideje alatt 
született gyermekén kívül más személyt csak az  illetékes helyi lakásügyi szerv előzetes írásbeli hozzájárulásával 
fogadhat be. A  belügyi vagyonkezelésben lévő lakás esetén a  helyi lakásügyi szerv a  befogadásról a  bérbeadót 
értesíti.

 (2) Az  (1)  bekezdésben említett hozzájárulás meghatározott időtartamra vagy feltételhez kötötten adható, amely 
a bérlő írásbeli kérelmére indokolt esetben meghosszabbítható.

 (3) A  meghatározott idő lejártakor, a  feltétel bekövetkezésekor, vagy a  bérlő bérleti jogviszonyának megszűnésekor 
a befogadott személy köteles a lakást elhagyni, onnan kijelentkezni.

 (4) A bérlő a  lakást vagy a  lakás egy részét albérletbe nem adhatja, a  lakásra bérlőtársi jogviszonyt nem létesíthet, és 
a bérleti jog folytatására tartási szerződést nem köthet.

7. § (1) A  bérlő a  lakásból történő két hónapot meghaladó távollétét és annak időtartamát köteles írásban bejelenteni 
a bérbeadónak, valamint ezzel egyidejűleg az illetékes helyi lakásügyi szervnek.

 (2) A  bérlő által bejelentett – különösen egészségügyi ok, munkahely megváltozása, tanulmányok folytatása miatti – 
távolléte alatt, erre hivatkozással a bérleti szerződést megszüntetni nem lehet.

5. A lakáscsere feltétele

8. § (1) A  belügyi rendelkezésű lakások bérlői bérleti jogukat az  illetékes helyi lakásügyi szervek, valamint a  bérbeadók 
előzetes hozzájárulása alapján egymással elcserélhetik.

 (2) A  helyi lakásügyi szerv a  bérlőkijelölési vagy bérlőkiválasztási joggal érintett lakás cseréjéhez hozzájárulhat, ha 
a cserével érintett lakásra bérlőkijelölési vagy bérlőkiválasztási jogot megszerzi.

 (3) A  beosztás, megbízatás fennállásáig, illetve a  meghatározott időtartamra szóló lakásbérleti szerződés esetén 
a lakáscserével megszerzett másik lakásra is a beosztás, megbízatás fennállásáig, illetve meghatározott időtartamra 
szóló szerződést kell kötni, azonban a  meghatározott időtartamra szóló szerződés esetében a  korábbi bérleti 
szerződés már kitöltött időtartama beszámít az új bérleti szerződés időtartamába.

 (4) A  helyi lakásügyi szerv megtagadja a  belügyi szervek vagyonkezelésében lévő lakás cseréjéhez történő 
hozzájárulását, ha
a) a másik lakás bérlője nem áll a belügyi szervvel foglalkoztatási jogviszonyban, vagy
b) az sérti a belügyi szerv lakásgazdálkodási érdekét.

 (5) A helyi lakásügyi szerv a hozzájárulás megtagadásának indokait részletezve, írásban értesíti a kérelmezőt.
 (6) Ha a  helyi lakásügyi szerv a  lakáscsere szerződéshez történő hozzájárulását a  lakások és helyiségek bérletére, 

valamint az  elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a  továbbiakban: 
Ltv.), valamint e  rendelet rendelkezései vagy a  joggal való visszaélés tilalma folytán nem tagadhatja meg, a  csere 
következtében létrejövő új bérleti szerződés feltételeit sem állapíthatja meg terhesebben a  cserével megszűnő 
bérleti szerződés feltételeinél, kivéve, ha ehhez a csere folytán bérleti jogot szerző hozzájárul.

 (7) Az (1)–(6) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni a vízügyi igazgatóságok vagyonkezelésében lévő munkaköri 
szolgálati lakásokra.

6. Az elhelyezés vállalása

9. § (1) Az  5.  § alapján bérbe adott lakások bérlője a  bérleti jogviszony megszűnését követően – a  (4)–(5), valamint  
a (8)–(9) bekezdést kivéve – elhelyezésre, pénzbeli térítésre nem tarthat igényt.

 (2) A  meghatározott időtartamú vagy meghatározott beosztás betöltéséig, megbízatás fennállásáig szóló bérleti 
jogviszonnyal rendelkező bérlő halálát követően az  elhunyt bérlő özvegye, élettársa, vagy gyermeke részére 
– a  rendelkezési jog fenntartása mellett – a  lakás legfeljebb öt évre bérbe adható, ha az  özvegy, élettárs, vagy 
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a  gyermek a  bérlő halálának időpontjában állandó jelleggel, életvitelszerűen a  lakásban lakott. Ezen időtartam 
lejártával az özvegy, az élettárs vagy a gyermek elhelyezési igény nélkül köteles a lakást elhagyni. Abban az esetben, 
ha a bérlő halálát megelőzően határozatlan idejű bérleti jogviszonnyal rendelkezett, a bérleti jogviszony folytatására 
jogosult személlyel is határozatlan időre szóló szerződést kell kötni.

 (3) A belügyminiszter a (2) bekezdésben meghatározott időtartam lejárta előtt rendkívüli méltánylást érdemlő egyedi 
esetben a  lakásbérleti szerződés további legfeljebb három évvel történő meghosszabbítását engedélyezheti, ha 
a kivételes egyéni körülmények nem ellentétesek a lakásgazdálkodási érdekekkel.

 (4) A belügyi rendelkezésű lakás bérleti jogviszonyának megszűnése után a volt bérlő másik lakás bérbeadására tarthat 
igényt, ha a lakásba költözésekor vagy azt megelőzően – térítés nélkül – nem belügyi rendelkezésű lakást bocsátott 
a belügyi szerv rendelkezésére.

 (5) A belügyi szervek vagyonkezelésében lévő lakás körzeti megbízotti, vagy épületgondnoki feladatokat ellátó bérlője, 
ha foglalkoztatási jogviszonya önhibáján kívüli okból bekövetkezett egészségi, fizikai, pszichikai állapota alapján 
alkalmatlanság, továbbá átszervezés, létszámleépítés miatt szűnik meg és az  adott lakásban legalább tíz éve 
életvitelszerűen lakik, a  lakás bérleti jogviszonyának megszűnése után – a helyi lakásügyi szerv döntése alapján – 
elhelyezésre vagy térítésre tarthat igényt.

 (6) Az (1)–(5) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni a vízügyi igazgatóságok vagyonkezelésében lévő munkaköri 
szolgálati lakásokra.

 (7) A bérlő házastársa a házasság jogerős felbontása után a belügyi szervtől elhelyezésre, pénzbeli térítésre nem tarthat 
igényt.

 (8) A  belügyi rendelkezésű lakásra kötött bérleti szerződés megszűnése esetén, amennyiben a  lakásügyi szervet 
elhelyezési kötelezettség terheli, e  kötelezettségét az  addig bérelt lakás határozatlan idejű bérbeadásával is 
teljesítheti, ha a bérbeadás nem sért lakásgazdálkodási érdeket.

 (9) Amennyiben a hivatásos szolgálati jogviszonyban álló bérlő bérleti jogviszonyának megszűnésére nyugállományba 
helyezése következtében kerül sor, lakásbérleti jogát – a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati 
viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével – a  lakásbérleti szerződésében 
foglalt feltételek szerint megtartja. E rendelkezés a munkaköri szolgálati lakásokra nem alkalmazható.

10. § (1) Az elhelyezésre jogosult jogcím nélküli lakáshasználó részére az illetékes helyi lakásügyi szerv írásbeli megállapodás 
alapján, a  másik lakás helyett, az  elhelyezésre jogosult jogcím nélküli lakáshasználó által lakott lakás üres és 
beköltözhető forgalmi értékének legfeljebb 50%-ában megállapított mértékű pénzbeli térítést fizethet.

 (2) A  térítés megfizetésének feltétele a  lakás kiürített, tiszta, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban való, 
leltár szerinti visszaadása a bérbeadónak, rendelkezésre bocsátása a belügyi szerv részére.

 (3) Az  elhelyezésre jogosult jogcím nélküli lakáshasználó részére felajánlott másik lakás megfelelő, ha az  a  jogcím 
nélkül használt lakással azonos vagy eggyel alacsonyabb komfortfokozatú és ugyanazon a településen – a főváros 
esetében a főváros területén – van.

 (4) A másik lakás helyett az elhelyezésre jogosult jogcím nélküli lakáshasználó részére az általa használt lakás is bérbe 
adható, ha a bérbeadás nem sért lakásgazdálkodási érdeket.

 (5) Az elhelyezésre nem jogosult jogcím nélküli lakáshasználó által használt lakás e rendeletben foglaltak szerint bérbe 
adható a  vele együtt élő házastárs (élettárs) vagy gyermek részére, ha a  4.  § (1)  bekezdésében meghatározott 
feltételek fennállnak.

7. Az állami tulajdonú, belügyi vagyonkezelésű lakás lakbére

11. § (1) A  lakbér mértékét a  2.  melléklet, a  vízügyi igazgatóságok vagyonkezelésében lévő munkaköri szolgálati lakások 
lakbérének mértékét a 3. melléklet tartalmazza.

 (2) A  lakbért a  lakás céljára szolgáló ingatlan komfortfokozata, alapterülete, minősége, a  lakóépület állapota, 
a településen és a lakóépületen belüli fekvése, valamint a bérbeadó által a szerződés keretében nyújtott szolgáltatás 
alapján kell megállapítani. A  havi lakbér mértékét – a  lakások egyedi jellemzőiben megnyilvánuló eltérések 
kiegyenlítésére – a 2. melléklet I/2–3. pontjaiban, valamint a 3. melléklet I/2–3. pontjaiban meghatározottak szerint 
kell a bérbeadónak növelnie vagy csökkentenie.

 (3) Az  emelés mértéke több növelő tényező figyelembevétele esetén legfeljebb 50%, a  csökkentés mértéke több 
csökkentő tényező figyelembevétele esetén legfeljebb 50% lehet.



85210 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 213. szám 

 (4) Ha a bérlő a lakást saját költségén – a bérbeadóval kötött megállapodás alapján és a költségek megtérítése nélkül – úgy 
alakítja át vagy korszerűsíti, hogy a lakás alapterülete vagy komfortfokozata megváltozik, a lakbér összege a lakásbérleti 
jogviszony megszűnéséig e jogcímeken nem módosítható.

 (5) A bérlő a 2. melléklet II. pontja, és a 3. melléklet II. pontja szerinti külön szolgáltatásokért jogszabályban, valamint 
a bérleti szerződésben meghatározott díjat köteles megfizetni.

8. A lakáshasználati díj

12. § (1) A jogcím nélküli lakáshasználó a használat ellenértékeként a lakbérrel azonos összegű lakáshasználati díjat köteles 
fizetni a bérbeadónak.

 (2) A  lakáshasználati díjat a  jogcím nélküli használat kezdetétől számított két hónap elteltével – ha a  jogcím nélküli 
lakáshasználó másik lakásra nem tarthat igényt – a kétszeresére, újabb két hónap elteltével a háromszorosára kell 
emelni. A lakáshasználati díj összegének emelésére a bérbeadó szerv intézkedik.

9. Belügyi rendelkezésű, személygépkocsi-tároló céljára szolgáló helyiségek bérleti szabályai

13. § (1) A  belügyi rendelkezésű személygépkocsi-tároló helyiségek bérletére e  rendeletnek a  lakások bérletére vonatkozó 
szabályait ezen alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

 (2) A két vagy több férőhelyes személygépkocsi-tároló helyiséget azonosító jellel meghatározott állóhellyel kell bérbe 
adni.

 (3) A  lakóingatlanban vagy az  ahhoz tartozó területen lévő gépkocsitároló helyiséget, valamint az  azonosító jellel 
meghatározott beállóhelyet (a  továbbiakban együtt: tároló) lehetőleg az  épületben lakó és közúti közlekedésre 
alkalmas személygépkocsival rendelkező bérlő részére kell bérbe adni.

 (4) A bérleti díj mértékét a 4. melléklet tartalmazza.

14. § (1) A bérlő a tárolót kizárólag a saját vagy a vele állandó jelleggel együtt lakó házastársa (élettársa), gyermeke tulajdonában 
vagy használatában lévő személygépkocsi tárolására használhatja, használatát másnak át nem engedheti.

 (2) A tárolóra bérlőtársi szerződés nem köthető.
 (3) A belügyi rendelkezésű tároló bérleti joga nem ruházható át.
 (4) A belügyi rendelkezésű személygépkocsi-tároló helyiségek bérleti joga a helyi lakásügyi szerv hozzájárulásával csak 

belügyi rendelkezésű személygépkocsi-tároló helyiség bérleti jogára cserélhető.

10. Az állami tulajdonú, belügyi vagyonkezelésű lakás elidegenítéséhez történő hozzájárulás általános 
feltételei

15. § (1) Az  állami tulajdonú, belügyi vagyonkezelésű lakás bérlő részére történő elidegenítéséhez történő hozzájárulás  
– e rendeletben foglalt kivételekkel – a következő feltételek együttes fennállása esetén kezdeményezhető:
a) a  bérlő legalább tízéves foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezik, vagy a  lakásban legalább tíz éve 

életvitelszerűen lakik,
b) az elidegenítés nem ellentétes a foglalkoztatási vagy lakásgazdálkodási érdekkel,
c) az  épület és a  hozzá tartozó földterület vagy az  önálló ingatlannak minősülő lakás az  ingatlan-

nyilvántartásban rendezett,
d) a  lakás, lakóépület használatbavételi engedélyének jogerőre emelkedésétől vagy vásárlásától vagy a  teljes 

felújítástól számított tíz év már eltelt,
e) a lakás belügyi vagyoni körből való kikerüléséhez a belügyminiszter előzetesen hozzájárul, valamint
f ) a bérlő vállalja a 11. alcímben foglaltak szerint megállapított vételár megfizetését.

 (2) A  belügyminiszter az  (1)  bekezdés a) és d)  pontjában meghatározott feltételtől eltekinthet, ha a  méltányolható 
egyéni körülmények nem ellentétesek a lakásgazdálkodási érdekekkel.

16. § (1) Az  állami tulajdonú, belügyi vagyonkezelésű lakás elidegenítéséhez történő hozzájárulást a  helyi lakásügyi szerv 
kezdeményezi.

 (2) A helyi lakásügyi szerv a lakás elidegenítésére vonatkozó, bérbeadóval egyeztetett javaslatát – az állami vagyonról 
szóló törvény, valamint a  végrehajtására kiadott kormányrendelet szabályai szerinti dokumentációval ellátva – 
a szolgálati út betartásával terjeszti fel a központi lakásügyi szerv vezetőjéhez.
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 (3) A  belügyminiszteri előzetes jóváhagyással rendelkező elidegenítési javaslatot a  központi lakásügyi szerv  
– az  értékesítésre és az  értékesítési eljárás lebonyolítására vonatkozó döntés kiadása érdekében – megküldi 
a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a  továbbiakban: MNV Zrt.) részére. Az  elidegenítési eljárás lefolytatására 
az MNV Zrt. döntésének megfelelően kerül sor.

17. § (1) Nem kezdeményezhető elidegenítése a lakóépületnek vagy az önálló ingatlannak minősülő lakásnak, ha
a) a lakás településrendezési eszközökben meghatározott cél érdekében elbontásra fog kerülni, vagy ha annak 

teljes felújításáról, átalakításáról, vagy bontásáról az illetékes szerv már döntött,
b) a műemlékvédelmi hatóság műemlékké nyilvánította és az elidegenítéshez nem járul hozzá,
c) az  életvédelem céljait szolgáló helyiség elidegenítéséhez az  illetékes katasztrófavédelmi szerv nem járul 

hozzá,
d) azt a bérlő határozott időtartamra bérli vagy meghatározott beosztás, megbízatás ellátásáig adták bérbe,
e) a  bérlő az  általa vagy házastársa (élettársa) által korábban bérelt, állami tulajdonban lévő lakást a  maga 

vagy más személy részére megvásárolta, vagy a  lakás megvásárlásához házastársa (élettársa), egyenes ági 
rokona javára hozzájárult, továbbá javára korábban bérelt önkormányzati bérlakása belügyi szervet megillető 
bérlőkijelölési vagy bérlőkiválasztási jogáról lemondtak,

f ) ha az munkakörhöz kötött lakásnak minősül, vagy
g) azt a belügyminiszter el nem idegeníthetővé nyilvánította.

 (2) A  belügyminiszter az  (1)  bekezdés d)  pontjában meghatározott tilalomtól rendkívüli méltánylást igénylő egyedi 
esetben eltekinthet, ha az  nem jár a  helyi lakásügyi szerv lakásgazdálkodási érdekeinek sérelmével, és a  lakást 
a  helyi lakásügyi szerv javaslatára elidegenítésre kijelölheti. Az  eljárás során a  16.  § (2)  bekezdésében foglaltakat 
alkalmazni kell.

11. Az állami tulajdonú, belügyi vagyonkezelésű lakások vételárának megállapítása és megfizetése

18. § (1) Az  állami tulajdonú, belügyi vagyonkezelésű lakás vételára az  Ltv. 52.  §-ának figyelembevételével megállapított 
üres és beköltözhető lakás (a továbbiakban: üres lakás) forgalmi értékéhez viszonyítva a következőképpen alakul: ha 
a forgalmi érték
a) 10 000 000 Ft vagy annál alacsonyabb, akkor a forgalmi érték 70%-a,
b) 10 000 001–15 000 000 Ft között van, akkor 7 000 000 Ft és a 10 000 000 Ft-on felüli rész 75%-a,
c) 15 000 001–20 000 000 Ft között van, akkor 10 750 000 Ft és a 15 000 000 Ft-on felüli rész 80%-a,
d) 20 000 001–30 000 000 Ft között van, akkor 14 750 000 Ft és a 20 000 000 Ft-on felüli rész 85%-a,
e) 30 000 001 Ft fölött van, akkor 23 250 000 Ft és a 30 000 000 Ft felüli rész 100%-a.

 (2) Ha a  bérlő a  lakást a  17.  § (2)  bekezdésében foglalt egyedi döntés alkalmazásával vásárolja meg, a  lakás vételára 
az Ltv. 52. §-ának figyelembevételével megállapított üres lakás forgalmi értékéhez viszonyítva a következőképpen 
alakul: ha a forgalmi érték
a) 10 000 000 Ft vagy annál alacsonyabb, akkor a forgalmi érték 90%-a,
b) 10 000 001 Ft fölött van, akkor 9 000 000 Ft és a 10 000 000 Ft-on felüli rész 100%-a.

 (3) A  vételár megállapításakor az  üres lakás forgalmi értékéből le kell vonni a  bérlőnek a  bérbeadó által előzetesen 
jóváhagyott számlával igazolt lakásra fordított és meg nem térített értéknövelő beruházásainak értékét.

 (4) A  vételár megállapításakor a  bérlő folyamatosan eltöltött foglalkoztatási jogviszonyának ideje alapján, az  (1) és 
(2) bekezdés szerinti összegekből 5 évenként hatvanezer forintot, de legfeljebb háromszázezer forintot le kell vonni.

 (5) Az  üresen vagy a  harmadik személy részére lakottan értékesítésre kerülő lakást pályázat útján kell eladni. Ennek 
során a lakás vételára a helyi forgalmi értéket meghaladhatja.

19. § (1) Az  állami tulajdonú, belügyi vagyonkezelésű lakás megvásárlása esetén, a  jogosult kérelmére legalább tizenöt 
évi részletfizetési kedvezmény állapítható meg. A  szerződés megkötésekor a  megállapított vételár 20%-át egy 
összegben köteles megfizetni. Az  első vételárrészlet befizetése után fennmaradó hátralékra a  havonta fizetendő 
részleteket egyenlő mértékben kell megállapítani.

 (2) Részletfizetés esetén a  vételár fennmaradó hátralékára vonatkozó kamat mértéke a  szerződés megkötésekor 
hatályos jegybanki alapkamat mértékével megegyezik.

20. § (1) Ha a vevő az adásvételi szerződés megkötésekor a vételárat egy összegben megfizeti, a vételár teljes összege után 
20% árengedmény illeti meg.
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 (2) Ha a  vevő a  szerződés megkötésétől számított öt éven belül a  fennmaradó vételárhátralékot egy összegben 
megfizeti, a fennálló tartozásból 20% engedményt kell adni.

 (3) Ha a  vevő a  szerződés megkötésétől számított öt év eltelte után a  vételárhátralékot egy összegben megfizeti, 
a fennálló tartozásból részére 10% engedményt kell adni.

21. §  A 18.  § (2)  bekezdés szerint értékesítésre kerülő lakás vevőjét a  20.  §-ban, az  üres, valamint a  harmadik személy 
részére lakottan értékesítésre kerülő lakás vevőjét a 18–20. §-ban említett kedvezmények nem illetik meg.

22. § (1) Ha a  vásárlás részletfizetési kedvezménnyel történik, a  teljes vételár kiegyenlítéséig a  vételárhátralék és járulékai 
erejéig a Magyar Állam javára a tulajdonjog átruházásáról szóló szerződésben jelzálogjogot kell alapítani, továbbá 
elidegenítési és terhelési tilalmat kell kikötni, továbbá a  kérelmezőnek gondoskodnia kell azoknak az  ingatlan-
nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről.

 (2) Ha a  vásárlás árengedménnyel történik, a  tulajdonjog átruházásáról szóló szerződésben a  Magyar Állam javára 
a  tulajdonjog bejegyzés ranghelyének időpontjától számított öt évig elidegenítési és terhelési tilalmat kell 
az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni.

 (3) A  Magyar Állam javára bejegyzett jelzálogjog fennállása alatt a  lakás és helyiség tulajdonjogának átruházásához 
hozzájárulni csak a vételárhátralék és annak járulékai egyidejű kiegyenlítése mellett lehet.

 (4) Ha a vevő árengedményben részesült és a  lakást a  tulajdonjog megszerzésétől számított öt éven belül átruházza, 
köteles az engedményt egy összegben megfizetni.

 (5) A  (4)  bekezdésben foglalt rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a  vevő a  vételárat másik, önálló saját vagy 
házastársával (élettársával) közös tulajdonába kerülő lakás szerzésére fordítja és csatolja a  másik lakás adásvételi 
szerződését vagy a saját, házastársa (élettársa) nevére szóló jogerős építési engedélyt.

 (6) A  (3)–(5)  bekezdésben foglalt esetekben a  jelzálogjog, illetve az  elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-
nyilvántartásból történő törlését a vagyont értékesítő szerv kérelmezi.

23. §  A törlesztési határidő elmulasztása esetén az  adóst új, legalább 30 és legfeljebb 90 napos teljesítési határidő 
kitűzésével, írásban kell felszólítani a  kötelezettsége teljesítésére. Ha az  adós a  felszólításra sem teljesít, 
a részletfizetési kedvezményt meg kell vonni és a vételárhátralék megtérítése egy összegben esedékessé válik.

12. Az állami tulajdonú, belügyi vagyonkezelésű személygépkocsi-tároló céljára szolgáló helyiségek 
elidegenítése

24. §  A személygépkocsi-tároló céljára szolgáló helyiségek elidegenítésekor a  rendeletnek a  lakások elidegenítésére 
vonatkozó szabályait ezen alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

25. § (1) Ha a személygépkocsi-tárolót annak bérlője vásárolja meg, a vételár a forgalmi érték 90%-a, amelyből a szerződés 
megkötésekor 50% vételárrészt köteles egy összegben megfizetni. A vételárhátralék megfizetésére legfeljebb ötévi 
részletfizetés engedélyezhető.

 (2) Részletfizetés esetén a  vételár fennmaradó hátralékára vonatkozó kamat mértéke a  szerződés megkötésekor 
hatályos jegybanki alapkamat mértékével megegyezik.

13. A belügyi szerv bérlőkijelölési vagy bérlőkiválasztási jogával érintett lakás megvásárlásához 
történő hozzájárulás megadásának feltételei

26. § (1) A belügyi szerv bérlőkijelölési vagy bérlőkiválasztási jogával érintett lakás elidegenítéséhez a helyi lakásügyi szerv 
hozzájárulhat, ha a lakás bérlője legalább tízéves foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezik vagy a bérlő a lakásban 
legalább tíz éve életvitelszerűen lakik.

 (2) A helyi lakásügyi szerv megtagadja a hozzájárulását, ha
a) a lakást meghatározott beosztás, megbízatás ellátásához vagy határozott időtartamra adták bérbe,
b) a hozzájárulás megadása foglalkoztatási vagy lakásgazdálkodási érdeket sért,
c) a  bérlő az  általa vagy házastársa (élettársa) által korábban bérelt állami tulajdonú, belügyi vagyonkezelésű 

lakást a  maga vagy más személy részére megvásárolta, vagy a  lakás megvásárlásához házastársa, egyenes 
ági rokona javára hozzájárult, vagy javára a  korábban bérelt önkormányzati bérlakásának belügyi szervet 
megillető bérlőkijelölési vagy bérlőkiválasztási jogáról lemondtak.
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 (3) A lakásügyi szerv a hozzájárulás megtagadását köteles írásban részletesen megindokolni.
 (4) A  belügyminiszter az  (1)  bekezdésben meghatározott feltételtől eltekinthet, ha a  méltányolható egyéni 

körülmények nem ellentétesek a lakásgazdálkodási érdekekkel.
 (5) A  belügyminiszter kivételesen mentesítést adhat a  (2)  bekezdés a)  pontjában foglaltak alól, ha a  lakás bérlője, 

használója megfelel az (1) bekezdésben foglalt feltételnek.
 (6) A  lakásügyi szervnek az  egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról 

szóló 1991. évi XXXIII. törvény alapján önkormányzati tulajdonba került lakás esetén a  törvény 43.  §-ában 
foglalt rendelkezéseket is figyelembe kell vennie. Más szerv, szervezet, személy tulajdonában álló lakás esetén 
a  helyi lakásügyi szerv és a  másik szerv (szervezet, személy) között létrejött megállapodásban kell rendelkezni 
az elidegenítés lehetőségéről és módjáról, valamint a belügyi szervet az elidegenítéshez való hozzájárulása alapján 
megillető ellenértékről.

 (7) Ha a bérlő foglalkoztatási helye eltér az általa bérelt lakással rendelkező belügyi szerv helyétől, a lakás megvásárlása 
iránti kérelemben a központi lakásügyi szerv jár el.

 (8) A  belügyminiszter (4)–(5)  bekezdésben foglalt egyedi döntéséhez, a  helyi lakásügyi szerv részletes indoklással 
ellátott javaslatát a szolgálati út betartásával a központi lakásügyi szerv vezetőjéhez terjeszti fel.

14. Záró rendelkezések

27. §  Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a benyújtott, de még el nem bírált kérelmek esetén is 
alkalmazni kell.

28. § (1) Az Ltv. hatálybalépésekor a jogszabály, vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz alapján a szolgálati lakásra fennálló 
bérleti jogviszony – a bérlőnek a belügyi szervvel fennálló munkaviszonya, a szolgálati lakásra jogosító munkaköre, 
vagy tevékenysége megszűnése esetén – folytatható.

 (2) A  Nemzeti Közszolgálati Egyetem azon közalkalmazottait (ideértve az  oda kirendelt közalkalmazottakat is), akik 
2011. december 31-én a Rendőrtiszti Főiskolával közalkalmazotti jogviszonyban álltak, jogviszonyuk megszűnéséig 
– e rendelet alkalmazásában – foglalkoztatási jogviszonyban állónak kell tekinteni.

 (3) Az  Ltv. hatálybalépése előtt kötött lakásbérleti szerződések esetén, ha a  szerződés megkötésekor a  lakás 
olyan szolgálati lakásnak minősült, amelyre a  szerződést határozatlan időre, határozott időre, vagy feltétel 
bekövetkezéséig kötötték:
a) annak a bérlőnek, akinek – az Ltv. hatálybalépését megelőzően vagy azt követően – neki nem felróható okból 

szűnt meg vagy szűnik meg a szerződése, továbbá
b) a lakás bérlőjének halálakor a vele együtt lakó – az Ltv. 32. § (3) bekezdésében említett – személy részére
a lakással rendelkező szervnek cserelakást kell felajánlania, amelyre – elfogadása esetén – határozatlan időtartamú 
lakásbérleti szerződést kell kötni.

 (4) A foglalkoztatási viszony megszűnése akkor tekinthető a bérlő részére felróhatónak, ha arra
a) fegyelmi vagy büntetőeljárás,
b) hivatásos szolgálatra méltatlanná válás,
c) hivatalvesztés, elbocsátás,
d) feladatai ellátására való alkalmatlanság miatti felmentés,
e) összeférhetetlenség meg nem szüntetése,
miatt kerül sor.

 (5) A  (3)  bekezdésben említett személy esetében – írásbeli kérelmére – az  általa használt lakás is bérbe adható, ha 
a bérbeadás nem sért lakásgazdálkodási érdeket.

29. §  A belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, 
valamint a  bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet 8.  § (1)  bekezdés 
e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(megszűnik a használati jogviszony:)
„e) a  szállóférőhely használója belügyi szolgálati jogviszonyának megszűnésével, kivéve, ha a  használó 
az Országgyűlési Őrség állományába kerül áthelyezésre,”
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30. §  A lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet 17.  § (3)  bekezdés g)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(nem kell felmondani a támogatási megállapodást, és a munkáltatói kölcsön összegét az adós változatlan havi törlesztő 
részletekben fizetheti vissza, ha a dolgozó)
„g) az e rendelet hatálya alá tartozó szervhez, vagy az Országgyűlési Őrséghez kerül át, vagy”

31. §  Hatályát veszti
a) a  lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi 

LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 41/2000. (XII. 12.) BM rendelet,
b) a  lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi 

LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 41/2000. (XII. 12.) BM rendelet módosításáról szóló 10/2003. (III. 21.)  
BM rendelet,

c) a  lakáscélú munkáltatói támogatásokról szóló 39/2000. (XII. 12.) BM rendelet és a  lakások és helyiségek 
bérletére, valamint az  elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 41/2000. (XII. 12.) BM rendelet módosításáról szóló 30/2005. (VI. 27.) BM rendelet,

d) a  lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet 4. § (1) bekezdésében a „hivatásos 
állományú” szövegrész,

e) a  büntetés-végrehajtási szervezetek rendelkezése alatt álló lakások bérletéről szóló 17/1994. (IX. 29.)  
IM rendelet,

f ) az  állam tulajdonában és a  büntetés-végrehajtási szervek kezelésében lévő lakások, valamint a  nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 22/1995. (XII. 29.) IM rendelet,

g) a  lakások és helyiségek bérletére, valamint az  elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló  
1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 2/1994. (IX. 20.) TNM rendelet 1.  §-ában az  „a 
Nemzetbiztonsági Hivatal,”, a  „ , valamint a  Nemzetbiztonsági Szakszolgálat” és az  „együtt” szövegrész, 
valamint

h) a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi 
LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 7/1995. (V. 30.) KHVM rendelet 1. számú mellékletének 48–60. pontja.

  dr. pintér sándor s. k.,
  belügyminiszter

1. melléklet a 75/2013. (XII. 18.) bm rendelethez

A lakás bérbeadása iránti kérelem

............................................................
szerv megnevezése

Szám:..................................................
I. A kérelmező adatai

 1. Neve: ............................................................................................................................................................................................................................
Születési neve: ..........................................................................................................................................................................................................
Állományviszonya: ..................................................................................................................................................................................................
Beosztása, rendfokozata: ......................................................................................................................................................................................
Jelenlegi beosztásának kezdeti időpontja: ....................................................................................................................................................
Születési helye, ideje: .............................................................................................................................................................................................
Anyja leánykori neve: .............................................................................................................................................................................................
Személyi igazolvány száma: .................................................................................................................................................................................
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 2. Foglalkoztatási helye: ............................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................
Munkahelyi telefonszáma: ...................................................................................................................................................................................

 3. Belügyi jogviszony kezdete (év, hó, nap): .......................................................................................................................................................
 4. Családi állapota: .......................................................................................................................................................................................................
 5. Házastárs (élettárs) neve: ......................................................................................................................................................................................
 6. Házastárs (élettárs) munkahelye: .......................................................................................................................................................................

Telefonszáma: ...........................................................................................................................................................................................................
 7. Belügyi dolgozó házastárs (élettárs) esetén a házastárs (élettárs) állományviszonya, beosztása, rendfokozata: 

 ........................................................................................................................................................................................................................................
Foglalkoztatási jogviszonyának kezdete (év, hó, nap): ..............................................................................................................................

 8. A kérelmezőnek vagy házastársának (élettársának) más belügyi szervnél benyújtott lakás bérbeadás iránti kérelme: 
van – nincs

 9. A kérelmező vagy házastársa (élettársa) korábban belügyi rendelkezésű lakás bérleti jogviszonyával rendelkezett-e: 
igen – nem
A lakás címe: ..............................................................................................................................................................................................................
A bérleti jogviszony ideje: ....................................................................................................................................................................................

 10. A kérelmezővel együtt lakó személyek:
                       Név                                         Szül. hely/dátum                      Rokoni kapcsolat                  Az együttélés jogcíme
..................................................... ........................................ ........................................ ........................................
..................................................... ........................................ ........................................ ........................................
..................................................... ........................................ ........................................ ........................................

II. A kérelmező jelenlegi lakásának adatai

 1. A kérelmező lakóhelye: 
 ........................................................................................................................................................................................................................................

 2. A lakás személyi tulajdonú (társasház, családi ház), önkormányzati bérlakás, belügyi rendelkezésű bérlakás, más 
szerv rendelkezésében álló lakás, egyéb: 
 ........................................................................................................................................................................................................................................

 3. A kérelmező jogcíme: tulajdonos (.................... arányban), bérlő, bérlőtárs, társbérlő, albérlő, családtag, eltartó, jogcím 
nélküli lakáshasználó, szívességi lakáshasználó, haszonélvező, egyéb: .....................................................

 4. A kérelmező tartózkodási helye: 
 ........................................................................................................................................................................................................................................

 5. A bejelentkezés időpontja: ............................ év ............................................................... hó ........................ nap
 6. A lakáshasználat minősége: .......................................................................................................... (4. pont szerint)
 7. A bejelentkezés oka: 

 ........................................................................................................................................................................................................................................
 8. A kérelmezővel együtt költöző személyek:

                       Név                                         Szül. hely/dátum                           Anyja neve                       Rokoni kapcsolat
..................................................... ........................................ ........................................ ........................................
..................................................... ........................................ ........................................ ........................................

 9. A kérelem rövid indokolása: 
 ........................................................................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................
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Tudomásul veszem, hogy a  kérelem elbírálását befolyásoló változásokat 15 napon belül a  lakásügyi szervnek be 
kell jelentenem. Kijelentem, hogy a  jelen kérelmemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A  lakásbérleti díj 
(lakáshasználati díj) és a külön szolgáltatások díjának munkabéremből történő levonásához hozzájárulok.

....................................................., ............ év ............... hó ................... nap

  .................................................... 
  kérelmező

A foglalkoztatási helye szerinti közvetlen vezető záradéka:

....................................................., ..............év .........................hó ................... nap

  ...................................................... 
  vezető

2. melléklet a 75/2013. (XII. 18.) bm rendelethez

 I. A havi lakbér mértéke és a lakbér megállapításának feltételei
1. A havi lakbér mértéke a lakás alapterülete és komfortfokozata után:

a) összkomfortos lakás esetén 84 Ft/m2,
b) komfortos lakás esetén 67 Ft/m2,
c) félkomfortos lakás esetén 60 Ft/m2,
d) komfortnélküli lakás esetén 54 Ft/m2.

2. A havi lakbér mértékét
a) 50%-kal növelni kell, ha a  lakás a  főváros, valamint a  megyei jogú városok egy-két lakásos 

lakóépületében van, és a bérleményhez legalább 150 m2 nagyságú udvar vagy kert tartozik;
b) 30%-kal növelni kell, ha a  lakás településen belüli fekvése (pl. belváros, zöldövezet, kertváros, 

idegenforgalmi centrum), műszaki állapota a lakás használati értékét jelentősen növeli;
c) 30%-kal növelni kell, ha a lakás alapterülete egy főre számítva meghaladja a 30 m2-t.

3. A havi lakbér mértékét
a) 30%-kal csökkenteni kell, ha a  lakás különösen kedvezőtlen műszaki állapotú lakóépületben van  

(pl. aládúcolt);
b) 10%-kal csökkenteni kell, ha a  lakás az  ipari terület vagy az  ipari üzem kedvezőtlen környezetének 

lehatárolható részén van;
c) 10%-kal csökkenteni kell, ha a lakás kijelölt zajártalmas területen van, valamint ha a lakás országos 

közforgalmú vasútvonal szélső vágányától mért 50 m vagy autópálya bevezető szakaszának 
szélétől mért 15 m távolságon belül fekvő épületben van, és legalább egy lakószobájának ablaka 
a vasútvonalra, illetve az autópályára néz;

d) 10%-kal csökkenteni kell, ha a  lakás három- vagy többszintes lakóépület földszintjén vagy első 
emeletén van, és lakószobáinak ablaka az épület zárt udvarára néz;

e) 20%-kal csökkenteni kell, ha a  lakás alagsorban van (a  lakószoba padlószintje legalább 15 cm-rel 
a terepszint alatt van);

f ) 10%-kal csökkenteni kell, ha a lakás felvonó nélküli épület negyedik vagy ennél magasabb emeletén 
van;

g) 20%-kal csökkenteni kell, ha a lakás külterületen van.
4. A  lakás havi bérének összege: a  lakás alapterülete négyzetméterének és a  2–3.  pont alapján alkalmazható 

módosító tényezők figyelembevételével megállapított havi lakbér mértékének a szorzata. A lakbér összegét 
forintra kerekítve kell megállapítani.
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5. Lakbér meghatározásához a lakás alapterületének megállapításánál
a) a  lakás összes (lakó-, főző-, egészségügyi, közlekedő- és tároló-) helyisége teljes területének az   

1,9 méter szabad belmagasságot elérő részét, továbbá
b) a  lodzsa és a zárt (fedett és oldalról átlátást gátló módon kialakított) erkély területének a felét kell 

számításba venni. Ennek során a  lakás belső lépcsője felső szintjének az  alapterületét figyelmen 
kívül kell hagyni, és a számított alapterületet 0,5 m2-ig lefelé, 0,5 m2 felett felfelé kell kerekíteni.

 II. A bérbeadó által a bérlő részére nyújtott külön szolgáltatások, különösen
a) beépített bútor használata,
b) vízellátás és csatornahasználat biztosítása,
c) felvonóhasználat biztosítása,
d) kapunyitás biztosítása,
e) a központi fűtés- és meleg vízellátás,
f ) a  közös használatra szolgáló helyiségekben lévő olyan berendezések használata, amelyeknek egyedi 

fogyasztása mérhető,
g) rádió- és televízióadók vételének biztosítása,
h) szemétszállítás,
i) egyéb külön meghatározott szolgáltatás.

3. melléklet a 75/2013. (XII. 18.) bm rendelethez

 I. A vízügyi igazgatóságok vagyonkezelésében lévő munkaköri szolgálati lakások havi lakbérének mértéke és a lakbér 
megállapításának feltételei
1. A) A  vízügyi igazgatóságok vagyonkezelésében lévő munkaköri szolgálati lakások havi lakbérének 

mértéke a lakás alapterülete és komfortfokozata után:
a) összkomfortos lakás esetén 48 Ft/m2,
b) komfortos lakás esetén 35 Ft/m2,
c) félkomfortos lakás esetén 15 Ft/m2,
d) komfortnélküli lakás esetén 10 Ft/m2.

B) A  gát-, csatornaőrházak, szivattyútelepi gépészlakások, meder-őrtelepek, védelmi központok 
esetében a lakbérszámítás alapját kizárólag a lakás célra használt helyiség alapterületének mértéke 
képezi. Az  előbbiekhez tartozó, azonos helyrajzi számon szereplő udvar, kert, egyéb zöldterület 
a munkavégzés ellátásához szükséges, amely a lakbér mértékét nem befolyásolja.

2.  A lakbér mértékét növelő tényezők:
a) zöldövezet;
b) ha a  lakás olyan, 1–4 lakásos lakóépületben van, melyhez legalább 150 m2 nagyságú 

udvar vagy kert tartozik.
3.  A lakbér mértékét csökkentő tényezők:

a) az ipari terület vagy az ipari üzem kedvezőtlen környezetének lehatárolható része;
b) a kijelölt zajártalmas terület;
c) a lakás alagsorban van (a lakószoba padlószintje legalább 15 cm-rel a terepszint alatt);
d) a  lakás három- vagy többszintes lakóépület földszintjén vagy első emeletén van, és 

lakószobáinak ablaka az épület zárt udvarára néz;
e) a  lakás országos közforgalmú vasútvonal szélső vágányától mért 50 m vagy autópálya 

bevezető szakaszának szélétől mért 15 m távolságon belül fekvő épületben van, és 
legalább egy lakószobájának ablaka a vasútvonalra, illetve az autópályára néz;

f ) a lakás felvonó nélküli épület IV. vagy ennél magasabb emeletén van;
g) külterületen elhelyezkedő lakás.
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 II. A bérbeadó által a bérlő részére nyújtott külön szolgáltatásnak minősül, különösen
a) beépítettbútor-használat;
b) vízellátás és csatornahasználat biztosítása;
c) felvonóhasználat biztosítása;
d) kapunyitás biztosítása;
e) központi fűtés és melegvíz-ellátás;
f ) a  közös használatra szolgáló helyiségekben lévő olyan berendezések használata, amelyeknek egyedi 

fogyasztása mérhető;
g) rádió- és televízióadók vételének biztosítása;
h) szemétszállítás;
i) egyéb, külön meghatározott szolgáltatás.

4. melléklet a 75/2013. (XII. 18.) bm rendelethez

A személygépkocsi-tároló havi bérleti díjának mértéke:
a) zárt egy férőhelyes tároló esetén 200 Ft/m2,
b) zárt két vagy több férőhelyes tároló esetén 150 Ft/m2,
c) azonosító jellel meghatározott beállóhely esetén 100 Ft/m2.

A belügyminiszter 76/2013. (XII. 18.) BM rendelete
a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának 
ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, 
fegyverzeti-, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről szóló 71/2011. (XII. 31.) BM rendelet 
módosításáról

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342.  § (2)  bekezdés 6.,  
11. és 20.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár 
feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37.  § d), e), f ), g), n) és q)  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és 
öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítőeszköz 
és világítástechnikai felszereléséről szóló 71/2011. (XII. 31.) BM rendelet (a továbbiakban: RUSZ) 19. § (11) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) A hivatásos állományú tagok, amennyiben a ruházati normájukban nem szerepel – megengedett öltözetként – 
sötétkék színű társasági egyenruházatot viselhetnek. A  társasági egyenruházat megvásárlása az  utánpótlási 
egyenruházati ellátmány terhére történhet. Ahol az  állományilletékes parancsnok a  társasági egyenruházatot 
– alegység szinten – kötelező viseletként rendeli el, ott az  ellátás költségét az  illetékes ruházati szakszolgálat 
átvállalhatja.”

2. §  A RUSZ 22. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ugyanazon igényjogosultnak szervek közötti vagy szerven belüli, két éven belül történt ismételt – többszöri – 
áthelyezésekor, átsorolásakor vagy leszerelését követő ismételt állományba vételekor, valamint időkorlát nélkül 
az  utánpótlás átmeneti szüneteltetésekor az  igényjogosult újbóli ellátásához, indokolt esetben – a  ruházati 
elszámolási könyv egyidejű felterjesztésével – a ruházati szakszolgálat állásfoglalását kell kérni. Az állományilletékes 
parancsnoka ruházati szakszolgálat állásfoglalásának figyelembevételével dönt az igényjogosult újbóli ellátásáról.”
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3. §  A RUSZ 40. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„40.  § A  használatra – természetben vagy készpénzben – kiadott munkaruházatot, továbbá a  természetben 
kiadott egyéni védőeszközt, vagy védőruházatot – mennyiségben és értékben – kell nyilvántartani. A nyilvántartás 
vezethető nyilvántartó lap, felszerelési lap, vagy elektronikus nyilvántartás alkalmazásával.”

4. §  A RUSZ
a) 4. § (2) bekezdésében az „egyenruha-viselésére kötelezett” szövegrész helyébe az „igényjogosult”,
b) 8. § (1) bekezdés b) pontjában „a szolgálati egyenruha” szövegrész helyébe „az egyenruha”,
c) 13. § (2) bekezdésében az „egyenruházati ellátásra kötelezett” szövegrész helyébe az „igényjogosult”,
d) 17.  § (7)  bekezdésében, 19.  § (2)  bekezdésében, 20.  § (8)  bekezdésében az „utalványfüzetben” szövegrész 

helyébe az „utalványfüzetben, vagy felszerelési lapon”,
e) 19. § (3) bekezdésében az „utalványfüzet” szövegrész helyébe az „utalványfüzet, vagy felszerelési lap”,
f ) 19. § (5) bekezdésében a „nyugdíjasok, akik” szövegrész helyébe a „nyugdíjasok és szolgálati járandóságban 

részesülők, akik”,
g) 19. § (6) bekezdésében az „utalványt kell” szövegrész helyébe az „utalványt, vagy felszerelési lapot kell”,
h) 23. § (1) bekezdésében az „évente március 31-ig” szövegrész helyébe az „évente június 30-ig”
szöveg lép.

5. §  A RUSZ 4.  melléklet 1.  pontjában a „** Az  állománynak a  norma szerinti 2 db termékkel 2014. január 1-étől kell 
rendelkezni.” szövegrész helyébe a  „** A  norma szerinti 2 db termékkel az  E alapellátási normás állománynak  
2015. december 31-étől kell rendelkeznie.” szöveg lép.

6. § (1) A RUSZ 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) A RUSZ 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) A RUSZ 5. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

7. §  Hatályát veszti
a) az 1. melléklet 1. alcím 6. pont e) alpontja,
b) a 4. melléklet 1. pont 4. Ruházati kiegészítők táblázat c) sorában, az E és V1 oszlopokban szereplő „1” szöveg, 

valamint
c) az 5. melléklet 2. és 5. pontja.

8. §  Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

  dr. pintér sándor s. k.,
  belügyminiszter

1. melléklet a 76/2013. (XII. 18.) bm rendelethez

 1.  A RUSZ 1. melléklet 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. A  Készenléti Rendőrség díszőri szolgálatot ellátó kijelölt hivatásos állománya részére az  e  pontban 
meghatározott speciális szolgálati egyenruházatot kell a szerv költségvetése terhére kiadni.

a) Tiszti állomány egyenruházata
 Ssz.  Megnevezés  Mennyiség  Tervezett viselési idő

 1.  Tiszti föveg  1 db  3 év

 2.  Tiszti kisatilla  1 db  3 év

 3.  Tiszti pantalló  2 db  3 év

 4.  Kun köpeny  1 db  5 év
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 5.  Fekete, cúgos cipő  1 pár  2 év

 6.  Cérnakesztyű fehér  6 pár  1 év

 7.  Fehér póló, hosszú ujjú, férfi  6 db  1 év

 8.  Szolgálati, nyári zokni, fekete  1 pár  1 év

 9.  Szolgálati, téli zokni, fekete  1 pár  1 év

 10.  Fekete fonott vállszíjas derékszíj, kardtartó csatlékkal  1 db  5 év

 11.  Rejtett kardtartó  1 db  5 év

 12.  Kardbojt (arany)  1 db  3 év

 13.  Szolgálati derékszíj, fekete  1 db  3 év

 14.  Ruhazsák  1 db  szükség szerint

 15.  Köpenytartó zsák  1 db  szükség szerint

 16.  Ingpótló fehérgallér  3 db  1 év

17.  Kardtartó tok 1 db szükség szerint

b) Zászlósi állomány egyenruházata
 Ssz.  Megnevezés  Mennyiség  Tervezett viselési idő

 1.  Díszőr kalpag szerelve  1 db  3 év

 2.  Dísztoll  1 db  1 db

 3.  Nagyatilla  1 db  3 év

 4.  Díszőr pantalló  2 db  3 év

 5.  Kun köpeny  1 db  5 év

 6.  Fekete, cúgos cipő  1 pár  2 év

 7.  Cérnakesztyű fehér  6 pár  1 év

 8.  Fehér póló, hosszú ujjú, férfi  6 db  1 év

 9.  Szolgálati, nyári zokni, fekete  1 pár  1 év

 10.  Szolgálati, téli zokni, fekete  1 pár  1 év

 11.  Fekete, fonott, vállszíjas derékszíj, kardtartó csatlékkal  1 db  5 év

 12.  Kardbojt (palaszürke)  1 db  3 év

 13.  Szolgálati derékszíj, fekete  1 db  3 év

 14.  Ruhazsák  1 db  szükség szerint

 15.  Köpenytartó zsák  1 db  szükség szerint

 16.  Ingpótló fehérgallér  3 db  1 év

 17.  Fonott kardtartó, rejtett  1 db  5 év
                 ”

 2. A RUSZ 1. melléklet 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. A Készenléti Rendőrség hivatásos állományának ruházati alapellátási normái

A B C D E F G H I J

1   Sorszám
 Termék 

megnevezése

 mennyiségi 

egység

csökkentett 

alapellátási 

norma

egyenruhás 

alapellátási 

norma

 vegyes 

ruhás 

alapellátási 

norma

 polgári 

ruhás 

alapellátási 

norma

 vegyes 

ruhás 

alapellátási 

norma

 vegyes 

ruhás 

alap- 

ellátási 

norma

2  Normakód     CS  E  V  P  T1  T2

3  1. Gyakorló 

ruházat

 a)  10M e. 

rendészeti 

gyakorló bakancs

 pár  1  1  1  1  1  1

4   b)  10M e. 

rendészeti 

gyakorló nadrág

 db  1  1  1  1  1  1
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5   c)  KR köznapi 

teniszing, 

sötétkék

 db  2  2  1  1  1  1

6   d)  KR ünnepi 

teniszing, fehér

 db  2  2  1  1  1  1

7   e)  10M e. 

rendészeti 

gyakorló 

zubbony (KR 

felirattal)

 db  1  1  1  1  1  1

8   f )  10M e. 

rendészeti 

gyakorló dzseki 

(KR felirattal)

 db  1  1  1  1  1  1

9

g)

10M e. rendészeti 

gyakorló bakancs 

(könnyített)

pár

1 1

10

h)

10M e. rendészeti 

gyakorló nadrág db

1 1

11

i)

10M e. rendészeti 

gyakorló 

zubbony (KR 

felirattal)

db

1 1

12  2. Szolgálati 

ruházat

 a)  12M e. r. 

szolgálati félcipő

 pár      

13   b)  12M e. r. 

szolgálati nyári 

pantalló

 db      

14   c)  12M e. r. 

szolgálati ing/

blúz, rövid ujjú, 

v. kék

 db      

15   d)  12M e. r. 

szolgálati ing/

blúz, hosszú ujjú, 

v. kék

 db      

16   e)  12M e. r. 

szolgálati pulóver

 db      

17   f )  12M e. r. 

szolgálati nyári 

dzseki

 db      

18   g)  Szolgálati garbó, 

sötétkék

 db  1  1     

19  3. Társasági/ 

ünnepi 

ruházat

 a)  Félcipő, normál 

bőrtalpú, fekete

 pár      1  

20   b)  Félcipő, ünnepi, 

fekete

 pár       1

21   c)  Női csizma, 

fekete

 pár       1

22   d)  Társasági öltöny, 

sötétkék, szerelve

 db      2  

23   e)  Társasági 

kosztüm, 

sötétkék, szerelve

 db       2

24   f )  Fehér ing/blúz, 

rövid ujjú*

 db    2   2  2

25   g)  Fehér ing/blúz, 

hosszú ujjú*

 db    1   2  2

26   h)  Ingblúz, hosszú 

ujjú, világoskék, 

szerelve

 db      1  1
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27   i)  Ingblúz, rövid 

ujjú, világoskék, 

szerelve

 db      1  1

28   j)  Ingblúz, rövid 

ujjú, fehér, 

szerelve

 db      1  1

29   k)  Ballonkabát, 

4/4-es, sötétkék

 db      1  1

30   l)  Társasági felöltő, 

női, sötétkék, 

szerelve

 db       1

31   m)  Társasági felöltő, 

férfi, sötétkék, 

szerelve

 db      1  

32  4. Ruházati 

kiegészítők

 a)  Hímzett szövet- 

sapka (pilotka), 

bordó

 db  1  1  1  1  1  1

33   b)  Szolgálati 

télisapka, 

szerelve, fekete

 db  1  1  1  1  1  1

34   c)  Szolgálati 

tányérsapka, 

sötétkék, szerelve

 db    1    

35   d)  Társasági tányér- 

sapka, sötétkék, 

szerelve

 db      1  

36   e)  Társasági női 

kalap, sötétkék, 

szerelve

 db       1

37   f )  12M e. r. taktikai 

öv klt.

 db  1  1  1  1  1  1

38   g)  Társasági 

nadrágszíj, fekete

 db      1  1

39   h)  Szolgálati nyak- 

kendő, sötétkék

 db    1   1  1

40   i)  Nyaksál, 

sötétkék

 db      1  1

41   j)  Szolgálati bőr- 

kesztyű, fekete

 pár  1  1  1  1  1  1

42   k)  Szolgálati, 

csapadék ellen 

védő kabát, 

sötétkék

 db  1  1    1  1

43   l)  Téli ing**  db  1  1  1  1  1  1

44   m)  Téli alsó**  db  1  1  1  1  1  1

45   n)  Szolgálati téli 

zokni, sötétkék**

 pár  2  2  2  2  2  2

46   o)  Szolgálati, nyári 

zokni, sötétkék**

 pár  2  2  2  2  2  2

47   p)  Hímzett 

névkitűző

 db  2  2  1  1  1  1

48   q)  Névkitűző fém  db    1   1  1

49   r)  Tépőzáras 

karszalag, bordó

 db  1  1  1  1  1  1

50  5. 

Ékítmények

 a)  Hímzett 

tépőzáras 

rendfokozati 

jelzés, sötétkék

 db  2  2  2  2  2  2

51   b)  Hímzett váll-lap, 

sötétkék

 pár  1  1  2    

52   c)  Váll-lap 

tábornoki 

szerelve

 pár      2  2
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53   d)  Karjelvény  db  2  2  2  2  2  2

54  6. Személyi 

felszerelés

 a)  Málhazsák  db  1  1  1  1  1  1

55   b)  Akciómellény  db     1   

56  7. Költség- 

térítés

 a)  Polgári ruhapénz  db     1   

57   b)  Alsóruházati 

költségtérítés***

 db  1  1  1  1  1  1

    * Csak a rendszeresítést követően adható ki, alapellátás és alapellátás-kiegészítésként az új felszerelők és átminősítettek részére.
  ** A termékek természetbeni biztosítása helyett alsóruházati költségtérítés kerül kifizetésre. 
*** Összege 8000 Ft, elszámolási rendje megegyezik a  ruházati utánpótlási ellátmány elszámolási rendjével. A  zokni esetében a  beszerzendő 
termékek színe sötétkék, vagy fekete. A téli ing és téli alsó alkalmasságát a funkciónak való megfelelés határozza meg. Az alsóruházati költségtérítést 
csak az újfelszerelő állomány részére kell biztosítani.

Megjegyzés:
Cs: Csökkentett férfi és női alapellátási norma
E: Egyenruhás alapellátási norma
V: Vegyes ruhás férfi és női alapellátási norma
P: Polgári ruhás alapellátási norma
T1: Vegyes ruhás alapellátási norma (Tábornoki állomány részére / férfi)
T2: Vegyes ruhás alapellátási norma Tábornoki állomány részére / női)
12. A  11.  pontban *-gal megjelölt termékek rendszeresítéséig az  állomány ellátása érdekében, a  terméknek 
megfelelő, alábbi ruházati cikkek is kiadhatóak. A felsorolt cikkek megengedett öltözetként viselhetőek.
Fehér ing, hosszú ujjú, vállpántos
Fehér ing, hosszú ujjú, vállpántos
13. A CS, E, V és P normába sorolt állomány részére – alegységkészletként – rohamsisakot kell biztosítani.”

2. melléklet a 76/2013. (XII. 18.) bm rendelethez

 1. A RUSZ 4. melléklet 1. pontjában szereplő „2. (Szolgálati ruházat)” táblázat helyébe a következő táblázat lép:
„

2. Szolgálati 
ruházat

 a)  12M e. r. 
szolgálati félcipő

 pár   1  1  1   

  b)  12M e. r. 
szolgálati nyári 
pantalló*

 db   1  1  1   

  c)  12M e. r. 
szolgálati téli 
pantalló

 db   1  1  1   

  d)  12M e. r. 
szolgálati ing/
blúz, rövid ujjú, 
v. kék

 db   2  1  1   

  e)  12M e. r. 
szolgálati ing/
blúz, hosszú ujjú, 
v. kék

 db   2  1  1   

  f )  12M e. r. 
szolgálati 
pulóver

 db   2  1  1   
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  g)  12M e. r. 
szolgálati nyári 
dzseki*

 db   1  1  1   

  h)  12M e. r. 
szolgálati 
télikabát

 db   1  1  1   

 i) 12M e. r. 
szolgálati félcipő 
(nyári)

 pár  1  1  1

                 ”
”

 2. A RUSZ 4. melléklet 1. pontjában szereplő „4. (Ruházati kiegészítők)” táblázat helyébe a következő táblázat lép:
„

4. Ruházati 
kiegészítők

 a)  Barett sapka, 
szerelve

 db  1  1  1  1  1  1

 b)  12M e. r. téli 
sapka, szerelve

 db  1  1  1  1  1  1

 c)  Kistársasági 
tányérsapka/
kalap, szerelve, 
szürke

 db      1  1

 d)  Társasági 
tányérsapka/
kalap, szerelve, 
sötétkék

 db     1  1  1

 e)  Szolgálati 
derékszíj, fekete

 db   1  1  1  1  1

 f )  12M e. r. taktikai 
öv

 klt  1  1  1  1  1  1

 g)  Szolgálati 
bőrkesztyű, 
fekete

 pár  1  1  1  1  1  1

 h)  Szolgálati 
nyakkendő, 
sötétkék

 db   1  1  1  1  1

 i)  Selyem 
nyakkendő, 
fekete

 db      1  1

 j)  Nyakkendőtű  db   1  1  1  1  1

 k)  Nyaksál, 
sötétkék

 db   1  1  1  1  1

 l)  Nyaksál, fekete  db      1  1

 m)  Téli ing***  db       

 n)  Téli alsó***  db  1  1  1  1  1  1

 o)  Szolgálati 
téli zokni, 
sötétkék***

 pár  2  1  2  1  1  1

 p)  Szolgálati, 
nyári zokni, 
sötétkék***

 pár  2  2  2  2  2  2
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 q)  Hímzett 
tépőzáras 
azonosító szám

 db  2  2  2  2  2  2

r)  12M azonosító 
szám tépőzáras

 db 2 2 2 2 2 2

  s)  Felsőfokú 
végzettséget 
tanúsító jelvény

 db     2  2  2

  t)  Névkitűző fém  db   1  1  2  2  2

                 ”
”

 3. A RUSZ 4. melléklet 1. pontjában szereplő „6. (Személyi felszerelés)” táblázat helyébe a következő táblázat lép:
„

6. Személyi  a)  Málhazsák  db  1  1  1  1  1  1

 felszerelés  c)  Igazolványtok 
sorszámozott 
szolgálati 
jelvénnyel

 db   1  1  1  1  1

                 ”

 4. A RUSZ 4. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A  hivatásos állomány az  alább felsorolt termékeket megengedett öltözetként a  meghatározott időpontig 
viselheti.

A B C

Sorszám Megnevezés Viselési határidő

1.  Szolgálati jelvény réz, bőr alátéttel 2014. december 31.

2.  Gyakorló zubbony, sötétkék 2015. december 31.

3.  Gyakorló nadrág, sötétkék 2015. december 31.

4.  Málha öv 2016. december 31.
                 ”

 5.  A RUSZ 4. melléklet 4. pont a) alpont 11. sorában a „Hímzett váll-lap, sötétkék” szövegrész helyébe „Paroli” szöveg lép.

3. melléklet a 76/2013. (XII. 18.) bm rendelethez

A RUSZ 5. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A hivatásos állomány az alább felsorolt termékeket megengedett öltözetként viselheti.

Sorszám Megnevezés

1. Fehér ing/blúz, rövid ujjú, vállpántos (társasági)

2. 10M e. rendészeti gyakorló bakancs (könnyített)

3. 10M e. rendészeti gyakorló nadrág (könnyített)

4. 10M e. rendészeti gyakorló zubbony (könnyített)

5. 10M e. rendészeti gyakorló dzseki (könnyített)

6. 12M e. rendészeti szolgálati félcipő (nyári)

7. 13M e. rendészeti szolgálati szoknya*
                 

*a rendszeresítést követően.”
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A nemzetgazdasági miniszter 64/2013. (XII. 18.) NGM rendelete
a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet, valamint a gázüzemű 
munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezései beszerelésének, karbantartásának, javításának, a belső 
égésű motorral üzemelő munkagép gázüzeműre történő utólagos átalakításának műszaki-biztonsági 
követelményeiről szóló 51/2007. (V. 17.) GKM rendelet módosításáról

A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés a) pontjában,
a 9.  § tekintetében a  műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a  Magyar Kereskedelmi 
Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. § e) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A  játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet (a  továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„3.  § (1) Játszótéri eszköz akkor hozható forgalomba, forgalmazható, telepíthető, illetve vehető használatba, 
ha az  a  rendeltetésszerű és a  gyermekek szokásos viselkedését figyelembe vevő, előrelátható használata során 
a  használók vagy más személyek biztonságát és egészségét nem veszélyezteti, és megfelel a  biztonságossági 
követelményeknek.
(2) A biztonságossági követelményeknek való megfelelést a gyártó a 7. mellékletben meghatározott megfelelőségi 
nyilatkozatával vagy a kijelölt szervezet által kiadott megfelelőségi tanúsítványával igazolja.
(3) A játszótéri eszközt új létesítés, nagyjavítás, csere vagy helyváltoztatás esetén használatba venni a kijelölt szervezet 
által végzett, a  biztonságossági követelményeknek való megfelelést, valamint a  megfelelőségi nyilatkozat vagy 
a megfelelőségi tanúsítvány meglétét ellenőrző vizsgálatot követően lehet.
(4) A  saját építésű játszótéri eszközök biztonságossági követelményeknek való megfelelőségét a  kijelölt szervezet 
a létesítés során ellenőrzi és annak eredményéről egyedi megfelelőségi igazolást ad ki.
(5) Játszótéri eszköz bemutatása, kiállítása, reklámozása során – ha az  nem felel meg a  biztonságossági 
követelményeknek – a gyártó vagy az importáló köteles erre kifejezetten felhívni a figyelmet.”

2. §  Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.  § (1) A  játszótéri eszközt a  következő adatokkal és dokumentumokkal ellátva kell forgalomba hozni és 
forgalmazni:
a) a gyártó, az importőr, a forgalmazó neve, címe,
b) a  játszótéri eszköz megnevezése, a  gyártó által adott azonosító jelölés, amely a  játszótéri eszköz, valamint 
összeállítása egyedi azonosítására szolgál,
c) a  játszótéri eszköz általános terméktájékoztatója, telepítési, szerelési, karbantartási, felülvizsgálati és használati 
utasítása magyar nyelven (a továbbiakban: használati és kezelési útmutató),
d) az ajánlott korcsoport,
e) a szabvány jelzete, amelynek a játszótéri eszköz megfelel,
f ) a kijelölt szervezet által kiadott tanúsítvány másolata vagy a gyártó megfelelőségi nyilatkozata.
(2) Szükség esetén a játszótéri eszközt el kell látni olyan magyar nyelvű figyelmeztető felirattal, amely a lehetséges 
veszélyekre felhívja a  felhasználó figyelmét, különös tekintettel a  3 év alatti gyermekek számára hozzáférhető 
eszközökre.”

3. §  Az R. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A játszótéri eszköz üzemeltetőjének a játszótéri eszköz időszakos ellenőrzését az időszakos ellenőrzés végzésére 
engedéllyel rendelkező szervezettel négyévenként kell elvégeztetni.”

4. §  Az R. 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az időszakos ellenőrzés során
a) megfelelőnek kell értékelni azt a játszótéri eszközt, amely megfelel a biztonságossági követelményeknek;
b) részben megfelelőnek kell értékelni azt a  játszótéri eszközt, amely teljes mértékben nem elégíti ki e  rendelet 
követelményeit, de a hiányosság az eszköz biztonságos használatát nem veszélyezteti;
c) nem megfelelőnek kell értékelni azt a játszótéri eszközt, amely nem felel meg a biztonságossági követelményeknek 
és az eszköz nem tehető biztonságossá, kijavítása nem lehetséges.”
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5. §  Az R. 7. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A  2004. február 1-je előtt telepített egyedi megfelelőségi bizonyítvánnyal vagy egyedi megfelelőségi 
tanúsítvánnyal nem rendelkező játszótéri eszközökről az  időszakos ellenőrzéskor, a  saját építésű játszótéri 
eszközökről a  használatbavételkor az  5.  mellékletben meghatározott adatokat tartalmazó, egyedi megfelelőségi 
igazolást kell kiadni az ellenőrzést végző kijelölt szervezetnek.”

6. §  Az R. 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az üzemeltető a játszótér és játszótéri eszköz létesítését, telepítését és ezek állapotával kapcsolatos változásokat 
30 napon belül köteles bejelenteni a  területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőségnek a  6.  melléklet szerinti 
adattartalommal.”

7. § (1) Az R. 5. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (2) Az R. 6. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 (3) Az R. a 3. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

8. §  Hatályát veszti az R. 9. § (2) bekezdése.

9. §  A  gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezései beszerelésének, karbantartásának, javításának, 
a  belső égésű motorral üzemelő munkagép gázüzeműre történő utólagos átalakításának műszaki-biztonsági 
követelményeiről szóló 51/2007. (V. 17.) GKM rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(az engedély iránti kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:)
„a) a szerelést végző
aa) egyéni vállalkozó vállalkozói igazolványának hiteles másolatát vagy az arra irányuló kifejezett kérelmet, hogy azt 
a területi hatóság szerezze be vagy
ab) cég cégkivonatát, amelyet a területi hatóság a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlenül kérdez le,”

10. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

11. §  E  rendelet tervezetének a  műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és 
az  információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, – a  98/48/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított – 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
8–10. cikkében előírt egyeztetése megtörtént.

  varga mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 64/2013. (XII. 18.) ngm rendelethez
„5. melléklet a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelethez

Egyedi megfelelőségi igazolás tartalmi követelményei

1. A kijelölt szervezet neve, címe, valamint az ellenőrzési tevékenység végzésére vonatkozó engedély száma.
2. A játszótéri eszköz meghatározása (megnevezés, elhelyezés).
3. Az  előírások vagy egyéb vizsgálati módszerek tételes felsorolása, amelyek alapján a  játszótéri eszközt 

vizsgálták és megfelelőségét igazolták.
4. Az ajánlott korcsoport.
5. Az egyedi megfelelőségi igazolás száma, kiadásának kelte és érvényességi ideje.
6. Az egyedi megfelelőségi igazolás hitelességét igazoló aláírások.”
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2. melléklet a 64/2013. (XII. 18.) ngm rendelethez
„6. melléklet a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelethez

A nyilvántartási adatlap tartalmi követelményei

1. A játszótér címe.
2. A játszótéri eszközök száma.
3. A játszótéri eszközök nyilvántartása:

3.1. a játszótéri eszköz megnevezése, az azonosítást szolgáló adatok,
3.2. a használatba vétel időpontja,
3.3. az időszakos ellenőrzések időpontja,
3.4. a játszótéri eszközök állapota (megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő),
3.5. a javítás időpontja (ha volt),
3.6. a bontás időpontja (ha volt).”

3. melléklet a 64/2013. (XII. 18.) ngm rendelethez
„7. melléklet a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelethez

Megfelelőségi nyilatkozat tartalmi követelményei

1. A játszótéri eszköz megnevezése, azonosítója.
2. A gyártó vagy meghatalmazott képviselőjének neve és címe.
3. A gyártó nyilatkozata arról, hogy a megfelelőségi nyilatkozatot a kizárólagos felelőssége mellett adja ki.
4. A játszótéri eszköz azonosítását lehetővé tévő, megfelelően látható színes kép.
5. Nyilatkozat arról, hogy a játszótéri eszköz megfelel a rendelet vagy a vonatkozó szabvány előírásainak.
6. A kiállítás helye és ideje.”

A vidékfejlesztési miniszter 127/2013. (XII. 18.) VM rendelete
a piaci árinformációs rendszer és a tesztüzemi információs rendszer működéséről

A szakmaközi szervezetekről és az  agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 2012. évi CXXVIII. törvény 23.  § f ) és 
g) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és 
hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket 
rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában:
a) kapcsolattartó iroda: az  Európai Közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és 

üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozásáról szóló,  
2009. november 30-i 1217/2009/EK tanácsi rendelet szerinti kapcsolattartó iroda;

b) nemzeti bizottság: az  Európai Közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti 
tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozásáról szóló,  
2009. november 30-i 1217/2009/EK tanácsi rendelet szerinti nemzeti információs hálózati bizottság.
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2. A piaci árinformációs rendszer működéséről

2. § (1) Az  agrárágazat irányításához, működtetéséhez és az  európai uniós kötelezettségek ellátásához az  Agrárgazdasági 
Kutató Intézet (a  továbbiakban: AKI) Piaci Árinformációs Rendszert (a  továbbiakban: PÁIR) működtet. Az  AKI ezt 
a feladatot saját hatáskörében látja el.

 (2) Az  AKI feladatai közé tartozik az  információgyűjtés, -feldolgozás, -terjesztés és -ellenőrzés – ideértve az  adatok 
valódiságának ellenőrzését –, amelyet a PÁIR keretében lát el.

3. § (1) Az  AKI a  feldolgozott adatokat az  Európai Unió intézményeinek uniós jogi aktusaiban előírt rendben az  Európai 
Bizottság Mezőgazdasági Főigazgatóságának (a továbbiakban: DG Agri) továbbítja.

 (2) A  DG Agri felé irányuló adatszolgáltatás időpontját az  Európai Bizottság vagy a  Tanács által alkotott uniós jogi 
aktusok, és az ehhez kapcsolódó utasítások határozzák meg.

 (3) Az AKI a folyamatosan összesített és frissített adatokat a honlapján közzéteszi.

4. § (1) A  termékpályán jelentésre kötelezett – az 5–14. §-ban foglaltak figyelembevételével – a  termelői, a  feldolgozói és 
a kereskedői szervezet.

 (2) A  jelentésre kötelezettnek az 1. melléklet szerinti adattartalmú, az AKI által rendszeresített és honlapján közzétett 
azonosító lapot kell kitöltenie, amelyet az azonosító lapon meghatározott címre évente egyszer március 1-jéig vagy 
minden változást követő 15 napon belül kell megküldeni postai úton az AKI részére.

5. § (1) A  2.  melléklet szerinti adatszolgáltatást – a  (2)  bekezdésben foglalt kivétellel – az  AKI központi elektronikus 
rendszerén keresztül kell teljesíteni.

 (2) A  szarvasmarhára vonatkozó árjelentést – a  bérvágatás kivételével – a  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
által működtetett Országos Vágott-test Minősítési Rendszeren keresztül kell teljesíteni.

 (3) Amennyiben technikai okok miatt az  elektronikus rendszeren keresztül nincs lehetőség adatszolgáltatásra, akkor 
a  2.  melléklet szerinti adattartalmú, az  AKI által rendszeresített és a  honlapján közzétett adatlap letöltésével, 
kitöltésével és az adatlapon feltüntetett faxszámra történő elküldésével kell teljesíteni az adatszolgáltatást.

 (4) Az  adatokat – az  e  rendeletben meghatározott kivétellel – hetente kell szolgáltatni. A  jelentési időszak heti 
jelentési kötelezettség esetén hétfőtől az azt követő vasárnapig terjedő időszak (a továbbiakban: tárgyhét). A heti 
jelentéseket a tárgyhetet követő hét keddjén, 16 óráig kell az AKI részére megküldeni.

6. §  A vágóbaromfira és baromfihúsokra vonatkozó heti jelentésre kötelezett azon baromfihús-feldolgozással  
(TEÁOR 10.12) foglalkozó szervezet, amely az előző naptári évben
a) csirkét heti átlagban 90 tonna,
b) pulykát heti átlagban 50 tonna,
c) víziszárnyast heti átlagban 100 tonna felett vág.

7. §  A borra vonatkozó heti jelentésre kötelezett azon szőlőbor-előállítással (TEÁOR 11.02) foglalkozó szervezet, amely 
a  tárgyévet megelőző évben 10 000 hl-nél több földrajzi jelzés nélküli, illetve oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel 
ellátott bort értékesített.

8. § (1) A  dohányra vonatkozó jelentésre kötelezett szervezet a  dohánytermesztéssel (TEÁOR 01.15) és dohánytermék 
gyártásával (TEÁOR 12.00) foglalkozó szervezet.

 (2) A nyers dohányra vonatkozó adatokat havonta kell szolgáltatni.
 (3) A jelentési időszak a tárgyhó első és utolsó napja közötti időszak.
 (4) A nyers dohány termelői árára vonatkozó havi jelentést a tárgyhónapot követő hónap 10-éig kell megküldeni.

9. § (1) A gabonafélékre és gabonaalapú termékekre vonatkozó adatok esetén jelentésre kötelezett
a) azon malomipari termékek (TEÁOR 10.61), takarmányok (TEÁOR 10.91), szerves vegyi alapanyag  

(TEÁOR 20.14) és keményítő (TEÁOR 10.62) gyártásával, valamint forgalmazásával (TEÁOR 46.11, 46.17, 46.21, 
46.38) foglalkozó szervezetek, amelyek éves felvásárlása az előző naptári évben:
aa) búzából (malmi) a 10 000 tonnát,
ab) takarmánykukoricából a 10 000 tonnát,
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ac) takarmánybúzából az 5000 tonnát,
ad) takarmányárpából a 3000 tonnát meghaladta;

b) azon malomipari termékek (TEÁOR 10.61) és takarmányok gyártásával (TEÁOR 10.91) foglalkozó szervezetek, 
amelyek a tárgyévet megelőző naptári évben legalább
ba) 500 tonna zabot,
bb) 1000 tonna rozst,
bc) 500 tonna rizst, vagy
bd) 500 tonna cirkot

 vásároltak fel.
 (2) A  gabonafélékre és gabonaalapú termékekre vonatkozó jelentést hetente, a  takarmánykeverékekre vonatkozó 

adatokat havonta kell szolgáltatni.
 (3) Havi jelentési kötelezettség esetén a jelentési időszak a tárgyhó első és utolsó napja közötti időszak.
 (4) A takarmánykeverékekre vonatkozó havi jelentést a tárgyhónapot követő hónap 10-éig kell szolgáltatni.

10. §  A húsfeldolgozással és élő állat (sertés, szarvasmarha, juh, kecske) forgalmazással kapcsolatos heti jelentésre 
kötelezett
a) azon húsfeldolgozással és húskészítménygyártással (TEÁOR 10.11, 10.13) foglalkozó szervezet, amely az előző 

naptári évben:
aa) heti átlagban 1000-nél több sertést,
ab) 200 darabnál több bárányt vágott;

b) azon vágóhíd, amely a vágóállatok vágás utáni minősítéséről szóló rendelet alapján vágómarhából származó 
vágott testek és féltestek, illetve az ezekből származó húsrészek minősítésére kötelezett;

c) azon élő szarvasmarha, illetve élő juh kereskedelemmel (TEÁOR 46.11, 46.23) foglalkozó szervezet, amely 
az előző naptári évben
ca) 3000-nél több élő szarvasmarhát küldött vágás céljából vágóhídra,
cb) heti átlagban 500-nál több élő bárányt vásárolt fel.

11. §  Az olajos magra, növényi olajra és darára vonatkozó kötelező adatszolgáltatás esetén heti jelentésre kötelezett 
azon növényi és állati olaj gyártásával (TEÁOR 10.41), illetve olajos mag forgalmazásával (TEÁOR 46.21) foglalkozó 
szervezet, amely az előző naptári évben 5000 tonnánál több olajos magot vásárolt fel.

12. §  A sörárpára vonatkozó kötelező adatszolgáltatás esetén heti jelentésre kötelezett
a) azon malátagyártással foglalkozó szervezet (TEÁOR 11.06), amely a  tárgyévet megelőző évben sörárpát 

vásárolt fel,
b) azon kereskedő szervezet (TEÁOR 46.11, 46.21), amely a  tárgyévet megelőző évben 1000 tonnánál több 

sörárpát vásárolt fel.

13. § (1) A tej és tejtermékekre vonatkozó kötelező adatszolgáltatás esetén jelentésre kötelezett
a) azon tejtermékgyártással (TEÁOR 10.51) foglalkozó szervezet, amelynek tárgyévet megelőző éves termelése 

meghaladta
aa) vajnál az 500 tonnát,
ab) érlelt sajtnál a 6000 tonnát,
ac) ömlesztett sajtnál a 600 tonnát;

b) azon tejtermékgyártással (TEÁOR 10.51) foglalkozó szervezet, amelynek a tárgyévet megelőző évben nyerstej 
felvásárlása meghaladta a 10 000 tonnát;

c) nyers tehéntej kivitellel foglalkozó termelő (TEÁOR 01.41), tejterméket gyártó (TEÁOR 10.51) és kereskedő 
szervezetek (TEÁOR 46.17, 46.33, 46.90).

 (2) A tejtermékekre vonatkozó adatokat hetente, a nyerstejre vonatkozókat havonta kell szolgáltatni.
 (3) A havi jelentési kötelezettség esetén a jelentési időszak a tárgyhó első és utolsó napja közötti időszak.
 (4) A nyerstejre vonatkozó havi jelentést a tárgyhónapot követő hónap 10-éig kell megküldeni.

14. §  A tyúktojásra vonatkozó kötelező adatszolgáltatás esetén heti jelentésre kötelezett azon tojástermelő, illetve 
forgalmazó szervezet (TEÁOR 01.47, 01.50, 46.33), amely a tárgyévet megelőző évben heti átlagban az „A” minőségi 
kategóriájú „M” és „L” méretosztály esetében legalább 500 000 darabot értékesített.
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3. A tesztüzemi információs rendszer működéséről

15. §  A nemzeti bizottság feladatait az  Irányító Bizottság (a  továbbiakban: Bizottság), a  kapcsolattartó iroda feladatait 
az AKI látja el.

16. § (1) A Bizottság meghatározza és felügyeli a tesztüzemi információs rendszer működéséhez és fejlesztéséhez szükséges 
tevékenységeket.

 (2) A Bizottság elnöke az AKI főigazgatója.
 (3) A Bizottság tagjai:

a) a Vidékfejlesztési Minisztérium két képviselője,
b) a Központi Statisztikai Hivatal elnöke által delegált két képviselő,
c) az AKI két képviselője,
d) a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által delegált egy képviselő.

 (4) A Bizottság elnöke a Bizottság munkájában való részvételre más szakértőt is jogosult felkérni.
 (5) A Bizottság évente legalább egy alkalommal ülésezik, titkárát a Bizottság elnöke jelöli ki.

17. §  Az AKI, mint kapcsolattartó iroda ellátja a  tesztüzemi információs rendszer működtetésével és fejlesztésével 
kapcsolatos feladatokat, fenntartja és elsődlegesen hasznosítja a tesztüzemi rendszer adatbázisát.

4. Záró rendelkezések

18. §  Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

19. §  Ez a rendelet
a) a  friss vagy hűtött juh vágott testek árának a  Közösségi reprezentatív piacain történő felméréséről szóló, 

2002. február 20-i 315/2002/EK bizottsági rendelet,
b) a  2771/75/EGK, a  2777/75/EGK és a  2783/75/EGK tanácsi rendeletnek a  tojás- és baromfihús-ágazatban 

történő alkalmazásával kapcsolatos egyes értesítésekről szóló, 2003. március 27-i 546/2003/EK bizottsági 
rendelet,

c) a dohányra vonatkozó információk közlését illetően a 2075/92/EGK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó 
részletes szabályok megállapításáról szóló, 2005. december 20-i 2095/2005/EK bizottsági rendelet,

d) a szarvasmarhák, sertések és juhok közösségi minősítési rendszereinek alkalmazására és e termékek árának 
bejelentésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. december 10-i 1249/2008/EK 
bizottsági rendelet,

e) a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a szőlőkataszter, a kötelező bejelentések, a piaci felügyelethez szükséges 
információgyűjtés, a borászati termékek fuvarozásához szükséges kísérőokmányok, valamint a borágazatban 
vezetendő nyilvántartás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról 
szóló, 2009. május 26-i 436/2009/EK bizottsági rendelet,

f ) az Európai Közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó 
számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozásáról szóló, 2009. november 30-i 1217/2009/EK tanácsi 
rendelet,

g) az  1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a  mezőgazdasági termékek állami intervenció keretében történő 
felvásárlása és értékesítése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok 
megállapításáról szóló, 2009. december 11-i 1272/2009/EU bizottsági rendelet,

h) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a tej- és tejtermékágazatban a tagállamok által a Bizottságnak küldött 
értesítések tekintetében történő végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2010. június 
1-jei 479/2010/EU bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

20. §  Hatályát veszti a  piaci árinformációs rendszer működéséről és az  ehhez kapcsolódó feladatokról szóló  
173/2004. (XII. 30.) FVM rendelet, valamint a számviteli-üzemgazdasági adatok gyűjtésére szolgáló mezőgazdasági 
tesztüzemi információs rendszerről szóló 13/2004. (I. 31.) FVM rendelet.

  dr. Fazekas sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 127/2013. (XII. 18.) vm rendelethez

Azonosító lap adattartalma:
1. az adatszolgáltató szervezet megnevezése, címe, statisztikai számjele,
2. az adatszolgáltató felelős vezetőjének adatai, elérhetősége,
3. az adatszolgáltatást végző személy adatai, elérhetősége,
4. az adatszolgáltató felelős vezetőjének, az adatszolgáltatást végző személynek az aláírása,
5. keltezés.

2. melléklet a 127/2013. (XII. 18.) vm rendelethez

Adatszolgáltatás adattartalma:
1. a jelentésre kötelezett szervezet neve és címe,
2. jelentési időszak,
3. áradatok,
4. mennyiségi adatok,
5. a megfigyelésbe vont termékek köre,
6. aláírás, keltezés.
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 102/2013. (XII. 18.) OGY határozata
az Európa több országát érintő lehallgatási botrány magyarországi szálainak, valamint a külföldi 
befolyásszerzési törekvéseknek a feltárására irányuló vizsgálóbizottság tisztségviselőinek és tagjainak 
megválasztásáról*

 1. Az  Európa több országát érintő lehallgatási botrány magyarországi szálainak, valamint a  külföldi befolyásszerzési 
törekvéseknek a  feltárására irányuló vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló 101/2013. (XII. 12.) OGY határozat 
5−7. pontja alapján az Országgyűlés a vizsgálóbizottság tisztségviselőinek és tagjainak a következőket választja meg:
Elnök:  Kocsis Máté (Fidesz)
Alelnök: Gulyás Gergely (Fidesz)
  Iváncsik Imre (MSZP)
Tagok: Csampa Zsolt (Fidesz)
  Básthy Tamás (KDNP)
  Mirkóczki Ádám (Jobbik)
  Mile Lajos (LMP)
  Pősze Lajos (független)

 2. Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 göndör István s. k., dr. szűcs Lajos s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

A Kormány 1969/2013. (XII. 18.) Korm. határozata
Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve 2010–2020. felülvizsgálatáról

A Kormány
 1.  felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert a feladatkörükben érintett miniszterek bevonásával Magyarország Megújuló 

Energia Hasznosítási Cselekvési Tervének felülvizsgálatára és indokolt esetben annak módosítására vonatkozó 
javaslattételre, különös tekintettel
a) a technológiai fejlődés eredményeinek hasznosítására,
b) az energiafogyasztók teherbíró képességére,
c) a biomassza hasznosításának a mezőgazdaságra és vidékfejlesztésre gyakorolt komplex kölcsönhatására,
d) a magyar és az európai uniós szabályozási környezetet érintő változásokra és
e) a területen 2014–2020 között rendelkezésre álló európai uniós források mértékére;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 feladatkörükben érintett miniszterek
Határidő: 2014. június 30.

 2.  visszavonja a  Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv 2010–2020. felülvizsgálatáról szóló 
1491/2012. (XI. 13.) Korm. határozatot.

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök

* A határozatot az Országgyűlés a 2013. december 16-ai ülésnapján fogadta el.
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A Kormány 1970/2013. (XII. 18.) Korm. határozata
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban elnevezésű állami beruházás 
programelemeinek bővítéséről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a  Ludovika Campusban elnevezésű állami 

beruházás programja kibővüljön a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Kar számára építendő 
600  férőhelyes hallgatói kollégium megvalósításával, és felhívja az  egyes kiemelt jelentőségű budapesti 
beruházásokért felelős kormánybiztost, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket;

Felelős: az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos
Határidő: 2015. szeptember 15.

 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  közigazgatási és igazságügyi miniszter és az  egyes kiemelt 
jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos bevonásával a  beruházás előkészítéséhez és 
megvalósításához szükséges költségek fedezetére a  2014. évben 2435,0 millió forint, a  2015. évben 3675,0 millió 
forint összegű forrás biztosításáról gondoskodjon;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 közigazgatási és igazságügyi miniszter
 az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos
Határidő: a 2014. évi forrás esetében 2014. június 30.
 a 2015. évi forrás esetében Magyarország 2015. évi központi költségvetésének tervezése

 3. felhívja az  egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztost, hogy tegye meg 
a  szükséges intézkedéseket a  2.  pont szerint biztosításra kerülő forrás terhére a  Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Közigazgatási Kar számára építendő 600 férőhelyes hallgatói kollégium megvalósításához szükséges 
kötelezettségvállalási eljárás megindítására.

Felelős: az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos
Határidő: azonnal

 4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1971/2013. (XII. 18.) Korm. határozata
az EU Duna Régió Stratégiáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló  
1149/2010. (VII. 9.) Korm. határozat, valamint az Európai Unió Duna Makro Regionális Stratégia  
magyar programjának koordinátori feladatairól szóló 1157/2011. (V. 20.) Korm. határozat módosításáról

 1. Az  EU Duna Régió stratégiáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1149/2010. (VII. 9.) Korm. 
határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A  Kormány az  EU Duna Régió Stratégiával (a továbbiakban: Stratégia) és az  EU makroregionális stratégiákkal 
összefüggő kormányzati tevékenység irányítására 2014. január 1-jétől medgyesy balázst kormánybiztossá nevezi ki. 
A kormánybiztos ellátja a Stratégiával kapcsolatos valamennyi magas szintű külső képviseleti feladatot.”

 2. Az  EU Duna Régió stratégiáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1149/2010. (VII. 9.) 
Korm. határozat 2. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(a kormánybiztos)
„c) felügyeli a  Stratégia végrehajtását, valamint közreműködik minden olyan EU tanácsi dokumentumhoz 
kapcsolódó magyar álláspont kidolgozásában és végrehajtásában, amely kapcsolható a Stratégiához,”

 3. Az  EU Duna Régió stratégiáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1149/2010. (VII. 9.) Korm. 
határozat 3. pont f ) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(a kormánybiztos a 2. pontban meghatározott feladatkörében)
„f ) észrevételeket tehet a központi költségvetés tervezése során készülő kormányzati előkészítő dokumentumokra,”
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 4. Az  EU Duna Régió stratégiáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1149/2010. (VII. 9.) Korm. 
határozat 3. pontja a következő g) és h) alponttal egészül ki:
(a kormánybiztos a 2. pontban meghatározott feladatkörében)
„g) feladatköréhez kapcsolódóan közreműködik az európai uniós támogatási eszközök hazai kormányzati tervezési 
és végrehajtási feladataiban, valamint
h) vezeti és működteti a Stratégiával kapcsolatos feladatokat ellátó munkacsoportot.”

 5. Az  EU Duna Régió stratégiáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1149/2010. (VII. 9.) Korm. 
határozat 5. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) A  kormánybiztost a  tevékenységének ellátásában a  Miniszterelnökség szervezetében működő, 
a Külügyminisztériumban elhelyezett titkárság segíti. A  titkárság három főből áll. A Miniszterelnökség mindenkori 
engedélyezett belföldi létszáma ezzel a három fővel meghaladható. A titkárságon belül működik a Stratégia nemzeti 
koordinátora.”

 6. Az  EU Duna Régió stratégiáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1149/2010. (VII. 9.) Korm. 
határozat 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. A  három magyar társkoordinációs prioritási területet koordináló belügyminiszter, vidékfejlesztési miniszter, 
nemzeti fejlesztési miniszter és külügyminiszter, valamint az  Európai Beruházási Bank Budapesti Duna Kontakt 
Pontja kapcsán a  nemzetgazdasági miniszter kinevezi a  Stratégia végrehajtásának elősegítése érdekében 
a  minisztériumokon belül a  Stratégia végrehajtásáért felelős kapcsolattartókat, továbbá létrehozza a  koordinátori 
feladatok ellátásához szükséges intézményi struktúrát.”

 7. Az Európai Unió Duna Makro Regionális Stratégia magyar programjának koordinátori feladatairól szóló 1157/2011. 
(V. 20.) Korm. határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A Kormány üdvözli a DMRS tanácsi következtetések Általános Ügyek Tanácsa általi elfogadását.”

 8. Az Európai Unió Duna Makro Regionális Stratégia magyar programjának koordinátori feladatairól szóló 1157/2011. 
(V. 20.) Korm. határozat 2. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) A  Kormány megerősíti, hogy Magyarország társkoordinátori feladatot lát el az  „A vízminőség védelme és 
megőrzése” (közösen Szlovákiával), az  „A környezeti kockázatok kezelése” (közösen Romániával), valamint 
az  „A  fenntartható energia használatának ösztönzése” (közösen Csehországgal) elnevezésű átfogó prioritási 
területeken.”

 9. Az Európai Unió Duna Makro Regionális Stratégia magyar programjának koordinátori feladatairól szóló 1157/2011. 
(V. 20.) Korm. határozat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A  Kormány tudomásul veszi a  három magyar társkoordinációs prioritási terület koordinációjának 
költségvonzatát és egyetért az  EU 2007–2013-as és 2014–2020-as pénzügyi keretei közti átmeneti időszak 
forrásainak biztosításával. Az  EU Duna Régió Stratégiáért felelős kormánybiztos rendelkezésére bocsátott forrás 
a DMRS koordinációs rendszerének működtetésére használható fel, azon belül a magyar társkoordinációs prioritási 
területek koordinációs feladatainak ellátására. Az  EU Duna Régió Stratégiáért felelős kormánybiztos az  érintett 
miniszterek közreműködésével a  2014–2020-as uniós költségevetési időszakra megtervezi a  koordinációhoz 
szükséges forrásokat az uniós finanszírozási források bevonásával.”

 10. Az  EU Duna Régió stratégiáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1149/2010. (VII. 9.) 
Korm.  határozat 5.  pont b)  alpontjában az „A Nemzeti Erőforrás Minisztérium” szövegrész helyébe az „Az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma” szöveg lép.

 11. Az Európai Unió Duna Makro Regionális Stratégia magyar programjának koordinátori feladatairól szóló 1157/2011. 
(V. 20.) Korm. határozat 2. pont b) alpontjában az „a nemzeti erőforrás minisztert” szövegrész helyébe az „az emberi 
erőforrások miniszterét” szöveg lép.

 12. Hatályát veszti az EU Duna Régió stratégiáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1149/2010. 
(VII. 9.) Korm. határozat 5. pont b) alpontjában az „a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől,” szövegrész.

 13. Hatályát veszti az  Európai Unió Duna Makro Regionális Stratégia magyar programjának koordinátori feladatairól 
szóló 1157/2011. (V. 20.) Korm. határozat 7. pontja.

 14. Ez a határozat 2014. január 1-jén lép hatályba.

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1972/2013. (XII. 18.) Korm. határozata
egyes MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az állam közötti vagyonrendezés 
által érintett ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

 1. A Kormány
a) az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36.  § (2)  bekezdés c)  pontja, valamint 36.  § (3)  bekezdése 

alapján úgy dönt, hogy az  1.  mellékletben felsorolt állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenesen az  ott 
megjelölt helyi önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) tulajdonába kerüljenek;

b) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján intézkedjen annak érdekében, hogy a tulajdonosváltozás 
ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződés (a  továbbiakban: szerződés) 
az önkormányzattal megkötésre kerüljön.

 2. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, 
hogy az  MNV Zrt. a  szerződés megkötése előtt, valamint a  tulajdonátruházási szerződésben és a  birtokbaadás 
során tájékoztassa az  önkormányzatot az  ingatlanra vonatkozó, ismert terhekről, korlátozásokról, folyamatban 
lévő eljárásokról és egyéb jogi természetű ügyekről, valamint adja át az ezekkel kapcsolatosan rendelkezésére álló 
dokumentumokat.

 3. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, 
hogy a  szerződések – a  tulajdonátruházási szerződésekre vonatkozó általános jogszabályi követelményeken 
túlmenően – tartalmazzák azt is, hogy
a) az önkormányzat – szükség esetén – saját költségvetése terhére vállalja az  ingatlan környezeti állapotának 

felmérését, kármentesítését, illetve ha az  ingatlanon tervezett tevékenység engedélyköteles, akkor 
a  szükséges engedélyek megszerzését, az  ingatlan ingyenes tulajdonba adásával összefüggésben 
esetlegesen felmerülő általános forgalmi adó megtérítését;

b) az önkormányzat az  ingatlan tulajdonjogát a  fennálló terhekkel együtt szerzi meg, az  önkormányzat 
az ingatlanokkal kapcsolatos valamennyi terhet, bérleti szerződésből vagy egyéb megállapodásból származó 
és bármilyen jellegű további kötelezettséget – ideértve a  MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság és az  MNV Zrt. között megkötött, az  ingatlanok állami tulajdonba kerüléséről szóló 
megállapodásokban meghatározott kikötéseket és az  abban külön nem ismertetett terheket is – köteles 
átvállalni;

c) az önkormányzat vállalja, hogy az ingatlan vonatkozásában az állammal szemben semmilyen követelést nem 
támaszt;

d) az önkormányzat vállalja, hogy a  nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a  továbbiakban: 
Nvtv.) 13.  § (4)  bekezdés b)  pontjában írt kötelezettségének – a  szerződés hatálybalépését követő évtől 
kezdődően – minden év december 31. napjáig írásban tesz eleget;

e) amennyiben az  önkormányzat a  d)  pontban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az  ingatlanok 
szerződésben rögzített bruttó forgalmi értékének 5 százalékát köteles az  MNV Zrt. erre vonatkozó 
felhívásának kézhezvételétől számított 30 napon belül mint késedelmi kötbért megfizetni;

f ) az ingatlant az  Nvtv. 13.  § (4)  bekezdés a)  pontja szerint az  önkormányzat az  1.  mellékletben és 
a szerződésben az adott ingatlanra megjelölt hasznosítási célnak megfelelően köteles hasznosítani;

g) ha az  önkormányzat az  f )  pontban foglalt kötelezettségeinek részben vagy egészben nem tesz eleget, 
az  MNV Zrt. az  Nvtv. 13.  § (7) és (8)  bekezdésének megfelelően jár el, azzal, hogy az  önkormányzat 
a nemteljesítési kötbért a felszólítás kézhezvételétől számított 60 napon belül köteles megfizetni;

h) az önkormányzat vállalja azon külön feltételek teljesítését, amelyekhez a  vagyonkezelő, annak felügyeleti 
szerve vagy a  sportigazgatási szerv az  ingyenes tulajdonba adáshoz szükséges hozzájáruló nyilatkozat 
kiadását kötötte.

 4. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, 
hogy a  Miskolc 0816/3 helyrajzi számú, kivett sporttelep megnevezésű ingatlan esetében az  MNV Zrt. csak azt 
követően kössön szerződést, hogy a sportpolitikáért felelős miniszternek az ingyenes tulajdonba adáshoz szükséges 
előzetes hozzájárulása rendelkezésre áll a  sportról szóló 2004. évi I. törvény 64.  § (3)  bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően.

 5. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, 
hogy az MNV Zrt. csak olyan önkormányzatokkal kössön szerződést, amelyek a szerződés aláírásának időpontjában 
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint köztartozásmentes adózónak minősülnek, 
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és ezt harminc napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolják, vagy nyilatkoznak arról, hogy szerepelnek 
a köztartozásmentes adózói adatbázisban, és amelyek az MNV Zrt.-vel szemben lejárt tartozással nem rendelkeznek.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a határozat közzétételét követő hat hónapon belül

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1972/2013. (XII. 18.) Korm. határozathoz

Helyi önkormányzatok részére ingyenesen átadandó ingatlanok

Ssz. Önkormányzat
Ingatlan/tulajdoni 

hányad
Segítendő feladat/felhasználási cél

Ingatlan-

nyilvántartási 

megnevezés

Terület (m2)

1.
Budapest 
X. kerületi 
Önkormányzat

Budapest
38367/5

1/1

sport, egészséges életmód 
segítését célzó szolgáltatások /
sportolási célok; tér biztosítása 
különböző rendezvényekhez, 
sporteseményekhez

kivett sporttelep 38 903

2.

Dombóvár Város 
Önkormányzata

Dombóvár
1890
1/1

sporttal és ifjúsággal 
kapcsolatos, valamint 
településüzemeltetési 
faladatok ellátása /
sportszervezetek 
részére létesítmény 
biztosítása általános 
településüzemeltetési 
feladatok ellátása, városi 
sportközpont kiegészítő 
létesítményeként történő 
használat, közösségi 
funkciók betöltése, 
szabadidőközpontként 
történő használat, iskolai 
és diáksport, sport-, ifjúsági 
és egyéb rendezvények 
megtartása, közterület 
fenntartási feladatok ellátása

kivett sporttelep 33 630

3.
Dombóvár

1882/2
1/1

kivett beépített 
terület

4 016

4.
Dombóvár

1838
1/1

kivett közterület 162

5.
Hatvan Város 
Önkormányzata

Hatvan
2602
1/1

kulturális szolgáltatás, sport 
és ifjúsági ügyek/ oktatási 
intézményként történő 
használat

kivett 
középiskola

3 580

6.
Miskolc Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata

Miskolc
0816/3

1/1

sport támogatása /sportcélú 
használat; Miskolci Vasutas 
Sport Club 9 szakosztályának, 
a Miskolci Városi Sportiskola 
röplabda, judo, kajak-kenu 
szakágainak edzés- és 
versenyhelyszínének 
biztosítása

kivett sporttelep 7 303
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Ssz. Önkormányzat
Ingatlan/tulajdoni 

hányad
Segítendő feladat/felhasználási cél

Ingatlan-

nyilvántartási 

megnevezés

Terület (m2)

7.

Szolnok Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata

Szolnok 5567/12 
hrsz.

településfejlesztés, 
településrendezés és 
turizmussal kapcsolatos 
feladatok
Szolnoki Interaktív 
Repülőmúzeum, „REPtár” 
területének biztosítása

kivett 
vasútállomás

10 288

8.
Szolnok 5567/19 

hrsz.
kivett 
beépítetlen 
terület

8 318

9.
Szolnok 5567/20 

hrsz.
kivett 
beépítetlen 
terület

7 955

10.
Szolnok 5567/21 

hrsz.
kivett épület, 
udvar

21 150 
nagyságú 
területből 
igényelt 

területrész:
17 829

11.
Szolnok 5567/17 

hrsz.
kivett 
beépítetlen 
terület

8 785 
nagyságú 
területből 
igényelt 

területrész:
4 790 

12.
Szolnok 5567/22 

hrsz.

településfejlesztés, 
településrendezés / lakás- 
és helyiséggazdálkodás/ 
településfejlesztés, 
településrendezés/ turizmussal 
kapcsolatos feladatok
Szolnoki Interaktív 
Repülőmúzeum, „REPtár” 
területének biztosítása

kivett épület, 
udvar

2 124

13.
Szolnok 

5372/22/A/1 hrsz. lakás 44,36

14.
Szolnok 5372/23 

hrsz.
kivett épület, 
udvar

5 436

15.
Szolnok 7355/1 

hrsz.

településfejlesztés, 
településrendezés / 
egészséges életmód segítése / 
sport támogatása

kivett sporttelep

68 857
nagyságú 
területből 
igényelt 

területrész
61 405
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A Kormány 1973/2013. (XII. 18.) Korm. határozata
a helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó 
ügyleteihez történő 2013. decemberi előzetes kormányzati hozzájárulás megadásáról

A Kormány a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.  § (1)  bekezdése alapján, tekintettel 
az  adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletre 
a következő határozatot hozza:

A Kormány hozzájárul az 1. melléklet szerinti ügyletek 2013. évben történő megkötéséhez az a)–c) pontban foglalt 
kiegészítő feltételekkel:
a) az önkormányzat az  1.  mellékletben megjelölt ügyletértékek teljes összegétől és az  önkormányzatot 

terhelő fizetési kötelezettségektől lefelé eltérhet, amennyiben ez  nem okozza ezen értékek valamelyikének 
növekedését egyik évben sem;

b) a fejlesztési célú ügyletekkel összefüggésben felvett hitel esetében
ba) a hitelt csak az 1. mellékletben szereplő fejlesztésekre lehet fordítani,
bb) az önkormányzat az  1.  mellékletben meghatározott fejlesztéshez kapcsolódó ügyletértéktől lefelé 

eltérhet;
c) adósságmegújító ügyletek esetén az  önkormányzat az  ügyletből származó bevételét kizárólag a  már 

meglévő adósságának visszafizetésére fordíthatja.

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a … /2013. (…) Korm. határozathoz 
 

Önkormányzat neve 

Ügyletek adatai Fejlesztések adatai 

Értéke Devi
za Ügylet célja 

Ü
gy

le
t t

íp
us

a 

Fu
ta

m
id

ej
e 

(é
v)

 

D
ev

iz
a 

ár
fo

ly
am

a 
(F

t) 

Ügyletből eredő fizetési kötelezettség  
(az ügylet devizanemében) esedékesség szerint 

Fe
jle

sz
té

s s
or

sz
ám

a 

Fejlesztés alcélja 
Fejlesztés 

bruttó 
forrásigénye 

Fejlesztési 
célhoz az 

ügylet 
mekkora 

értékkel járul 
hozzá Tárgyévi 

Tárgyévet 
követő első 

évben 

Tárgyévet 
követő 

második 
évben 

Tárgyévet 
követő 

harmadik és 
azt követő 
években 

ÁCS VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 40 000 000 HUF adósságmegújítás Hitel 5 1 2 703 333 10 867 733 10 215 344 24 736 314 - - - - 

ÁRPÁDHALOM KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 4 705 723 HUF 

Kezesség-, 
illetve 

garanciavállalás 
Hitel 3 1 0 0 4 705 723 0 1 

4.5. Az aktív turizmus 
és a szabadidősport 

infrastrukturális 
feltételrendszerének 
fejlesztését szolgáló 

beruházások 

4 705 723 4 705 723 

ÁRPÁDHALOM KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 12 850 509 HUF 

Kezesség-, 
illetve 

garanciavállalás 
Hitel 3 1 0 0 12 850 509 0 2 7.9. Város- és 

település-rehabilitáció 12 850 509 12 850 509 

BAJA VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 577 179 050 HUF adósságmegújítás Hitel 10 1 0 94 938 832 91 071 726 589 357 038 - - - - 

BALMAZÚJVÁROS 
VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 
142 226 017 HUF adósságmegújítás Hitel 6 1 295 752 38 264 000 38 264 000 114 792 000 - - - - 

BARCS VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 117 309 473 HUF adósságmegújítás Hitel 5 1 0 34 964 052 32 799 679 85 433 637 - - - - 

BÁTASZÉK VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 34 824 948 HUF adósságmegújítás Hitel 6 1 478 843 9 974 348 9 369 788 22 666 603 - - - - 
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BÁTONYTERENYE 
VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 
90 000 000 HUF adósságmegújítás Hitel 11 1 0 14 940 000 14 346 000 93 384 000 - - - - 

BERETTYÓÚJFALU 
VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 
170 730 319 HUF adósságmegújítás Kölcsön 6 1 417 340 46 438 000 43 706 000 114 732 319 - - - - 

BONYHÁD VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 30 000 000 HUF adósságmegújítás Hitel 6 1 387 500 8 539 000 8 043 000 19 160 750 - - - - 

BUDAPEST FŐVÁROS 
IX. KERÜLET 

FERENCVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

420 000 000 HUF fejlesztés Hitel 10 1 2 801 000 23 420 000 57 601 000 402 168 000 1 

7.7. Önkormányzati 
tulajdonú 

létesítmények 
felújítása 

2 125 000 000 420 000 000 

BUDAPEST FŐVÁROS 
XII. KERÜLET 
HEGYVIDÉKI 

ÖNKORMÁNYZAT 

0 HUF 
adósságmegújítás 

szerződés-
módosítással 

Hitel 2 1 0 235 815 689 0 0 - - - - 

CSERTŐ KÖZSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT 2 016 292 HUF fejlesztés Hitel 3 1 85 500 1 209 629 1 109 121 0 1 

1.2. 
Szennyvízelvezetési 
és szennyvíztisztítási 

beruházások 

2 016 292 2 016 292 

CSURGÓ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 17 789 399 HUF adósságmegújítás Hitel 5 1 0 5 282 428 4 928 302 11 732 426 - - - - 

DOMBÓVÁR VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 117 000 000 HUF adósságmegújítás Hitel 6 1 0 32 983 633 31 074 653 75 610 117 - - - - 

DUNABOGDÁNY 
KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA 
19 000 000 HUF fejlesztés Hitel 10 1 306 442 657 956 2 981 679 20 213 007 1 

2.1. Közoktatási 
intézmények műszaki 

felújítása és 
rekonstrukciója 

20 000 000 19 000 000 

EGER MEGYEI JOGÚ 
VÁROSI 

ÖNKORMÁNYZAT 
360 433 000 HUF fejlesztés Hitel 10 1 998 630 12 622 000 65 442 575 411 951 446 1 

7.13. Egyéb, törvény 
által az 

önkormányzatok 
számára előírt 

feladatok 
teljesítéséhez 

szükséges 
infrastrukturális 

beruházások 

10 000 000 10 000 000 
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EGER MEGYEI JOGÚ 
VÁROSI 

ÖNKORMÁNYZAT 
- - - - - - - - - - 2 7.10. Köztemető 

fejlesztése 2 000 000 2 000 000 

EGER MEGYEI JOGÚ 
VÁROSI 

ÖNKORMÁNYZAT 
- - - - - - - - - - 3 

7.6. Közvilágítási és 
önkormányzati 

intézmények belső 
világítási hálózatának 

fejlesztése, 
korszerűsítése 

10 300 000 10 300 000 

EGER MEGYEI JOGÚ 
VÁROSI 

ÖNKORMÁNYZAT 
- - - - - - - - - - 4 

4.7. Komplex 
közösségi terek 

létrehozása, fejlesztése 
6 524 000 4 000 000 

EGER MEGYEI JOGÚ 
VÁROSI 

ÖNKORMÁNYZAT 
- - - - - - - - - - 5 

7.8. Egyéb rendezési 
tervekhez kapcsolódó 

infrastrukturális 
beruházások 

10 000 000 10 000 000 

EGER MEGYEI JOGÚ 
VÁROSI 

ÖNKORMÁNYZAT 
- - - - - - - - - - 6 7.1. Közutak, hidak 

építése, felújítása 3 000 000 3 000 000 

EGER MEGYEI JOGÚ 
VÁROSI 

ÖNKORMÁNYZAT 
- - - - - - - - - - 7 

4.7. Komplex 
közösségi terek 

létrehozása, fejlesztése 
10 000 000 10 000 000 

EGER MEGYEI JOGÚ 
VÁROSI 

ÖNKORMÁNYZAT 
- - - - - - - - - - 8 4.6. Egyéb sportcélú 

beruházások 20 602 000 16 333 000 

EGER MEGYEI JOGÚ 
VÁROSI 

ÖNKORMÁNYZAT 
- - - - - - - - - - 9 

7.7. Önkormányzati 
tulajdonú 

létesítmények 
felújítása 

25 721 000 20 000 000 

EGER MEGYEI JOGÚ 
VÁROSI 

ÖNKORMÁNYZAT 
- - - - - - - - - - 10 

7.7. Önkormányzati 
tulajdonú 

létesítmények 
felújítása 

23 360 000 23 000 000 

EGER MEGYEI JOGÚ 
VÁROSI 

ÖNKORMÁNYZAT 
- - - - - - - - - - 11 

7.7. Önkormányzati 
tulajdonú 

létesítmények 
felújítása 

3 650 000 3 000 000 
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EGER MEGYEI JOGÚ 
VÁROSI 

ÖNKORMÁNYZAT 
- - - - - - - - - - 12 

2.4. A mozgássérültek 
akadálymentes 
közlekedésének 
megoldásához 

szükséges 
beruházások 

10 500 000 10 500 000 

EGER MEGYEI JOGÚ 
VÁROSI 

ÖNKORMÁNYZAT 
- - - - - - - - - - 13 

4.7. Komplex 
közösségi terek 

létrehozása, fejlesztése 
14 198 000 12 000 000 

EGER MEGYEI JOGÚ 
VÁROSI 

ÖNKORMÁNYZAT 
- - - - - - - - - - 14 4.6. Egyéb sportcélú 

beruházások 10 500 000 10 500 000 

EGER MEGYEI JOGÚ 
VÁROSI 

ÖNKORMÁNYZAT 
- - - - - - - - - - 15 

4.7. Komplex 
közösségi terek 

létrehozása, fejlesztése 
13 000 000 13 000 000 

EGER MEGYEI JOGÚ 
VÁROSI 

ÖNKORMÁNYZAT 
- - - - - - - - - - 16 

2.1. Közoktatási 
intézmények műszaki 

felújítása és 
rekonstrukciója 

17 492 000 12 500 000 

EGER MEGYEI JOGÚ 
VÁROSI 

ÖNKORMÁNYZAT 
- - - - - - - - - - 17 

4.7. Komplex 
közösségi terek 

létrehozása, fejlesztése 
8 625 000 8 500 000 

EGER MEGYEI JOGÚ 
VÁROSI 

ÖNKORMÁNYZAT 
- - - - - - - - - - 18 7.10. Köztemető 

fejlesztése 2 475 000 2 475 000 

EGER MEGYEI JOGÚ 
VÁROSI 

ÖNKORMÁNYZAT 
- - - - - - - - - - 19 

1.3. Csapadékvíz-
elvezetést szolgáló 

beruházások 
4 000 000 4 000 000 

EGER MEGYEI JOGÚ 
VÁROSI 

ÖNKORMÁNYZAT 
- - - - - - - - - - 20 7.1. Közutak, hidak 

építése, felújítása 4 225 000 4 225 000 

EGER MEGYEI JOGÚ 
VÁROSI 

ÖNKORMÁNYZAT 
- - - - - - - - - - 21 7.1. Közutak, hidak 

építése, felújítása 4 800 000 4 800 000 
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EGER MEGYEI JOGÚ 
VÁROSI 

ÖNKORMÁNYZAT 
- - - - - - - - - - 22 7.1. Közutak, hidak 

építése, felújítása 9 000 000 6 000 000 

EGER MEGYEI JOGÚ 
VÁROSI 

ÖNKORMÁNYZAT 
- - - - - - - - - - 23 

7.8. Egyéb rendezési 
tervekhez kapcsolódó 

infrastrukturális 
beruházások 

10 000 000 10 000 000 

EGER MEGYEI JOGÚ 
VÁROSI 

ÖNKORMÁNYZAT 
- - - - - - - - - - 24 7.9. Város- és 

település-rehabilitáció 15 000 000 15 000 000 

EGER MEGYEI JOGÚ 
VÁROSI 

ÖNKORMÁNYZAT 
- - - - - - - - - - 25 7.9. Város- és 

település-rehabilitáció 25 000 000 25 000 000 

EGER MEGYEI JOGÚ 
VÁROSI 

ÖNKORMÁNYZAT 
- - - - - - - - - - 26 

7.8. Egyéb rendezési 
tervekhez kapcsolódó 

infrastrukturális 
beruházások 

1 000 000 1 000 000 

EGER MEGYEI JOGÚ 
VÁROSI 

ÖNKORMÁNYZAT 
- - - - - - - - - - 27 

7.7. Önkormányzati 
tulajdonú 

létesítmények 
felújítása 

4 000 000 4 000 000 

EGER MEGYEI JOGÚ 
VÁROSI 

ÖNKORMÁNYZAT 
- - - - - - - - - - 28 

7.7. Önkormányzati 
tulajdonú 

létesítmények 
felújítása 

1 000 000 1 000 000 

EGER MEGYEI JOGÚ 
VÁROSI 

ÖNKORMÁNYZAT 
- - - - - - - - - - 29 

6.1. Önkormányzati 
információs és 

infokommunikációs 
rendszerek 
(alkalmazói 

rendszerek, hardver, 
szoftver, hálózati és 

kommunikációs 
eszközök) 

létrehozásához 
szükséges 

beruházások 
finanszírozása 

8 000 000 3 000 000 

EGER MEGYEI JOGÚ 
VÁROSI 

ÖNKORMÁNYZAT 
- - - - - - - - - - 30 

7.11. Települési 
turisztikai fejlesztések 

finanszírozása 
13 000 000 13 000 000 

EGER MEGYEI JOGÚ 
VÁROSI 

ÖNKORMÁNYZAT 
- - - - - - - - - - 31 

7.3. Közbiztonság 
növelését szolgáló 

fejlesztések 
14 464 000 2 000 000 
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EGER MEGYEI JOGÚ 
VÁROSI 

ÖNKORMÁNYZAT 
- - - - - - - - - - 32 

7.13. Egyéb, törvény 
által az 

önkormányzatok 
számára előírt 

feladatok 
teljesítéséhez 

szükséges 
infrastrukturális 

beruházások 

37 442 000 8 500 000 

EGER MEGYEI JOGÚ 
VÁROSI 

ÖNKORMÁNYZAT 
- - - - - - - - - - 33 

6.3. Egyéb, az e-
önkormányzati 
tevékenységet 

támogató beruházások 
finanszírozása 

20 000 000 20 000 000 

EGER MEGYEI JOGÚ 
VÁROSI 

ÖNKORMÁNYZAT 
- - - - - - - - - - 34 7.9. Város- és 

település-rehabilitáció 5 000 000 5 000 000 

EGER MEGYEI JOGÚ 
VÁROSI 

ÖNKORMÁNYZAT 
- - - - - - - - - - 35 

7.13. Egyéb, törvény 
által az 

önkormányzatok 
számára előírt 

feladatok 
teljesítéséhez 

szükséges 
infrastrukturális 

beruházások 

5 000 000 5 000 000 

EGER MEGYEI JOGÚ 
VÁROSI 

ÖNKORMÁNYZAT 
- - - - - - - - - - 36 

7.13. Egyéb, törvény 
által az 

önkormányzatok 
számára előírt 

feladatok 
teljesítéséhez 

szükséges 
infrastrukturális 

beruházások 

38 214 000 9 000 000 

EGER MEGYEI JOGÚ 
VÁROSI 

ÖNKORMÁNYZAT 
- - - - - - - - - - 37 

7.13. Egyéb, törvény 
által az 

önkormányzatok 
számára előírt 

feladatok 
teljesítéséhez 

szükséges 
infrastrukturális 

beruházások 

29 127 000 23 800 000 
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EGER MEGYEI JOGÚ 
VÁROSI 

ÖNKORMÁNYZAT 
- - - - - - - - - - 38 

7.13. Egyéb, törvény 
által az 

önkormányzatok 
számára előírt 

feladatok 
teljesítéséhez 

szükséges 
infrastrukturális 

beruházások 

25 789 000 15 000 000 

ENYING VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 46 208 597 HUF adósságmegújítás Hitel 11 1 924 172 7 667 431 7 350 904 47 412 433 - - - - 

ÉRD MEGYEI JOGÚ 
VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 
0 HUF 

adósságmegújítás 
szerződés-

módosítással 
Hitel 2 1 0 189 317 978 0 0 - - - - 

FÜZESABONY VÁROSI 
ÖNKORMÁNYZAT 120 000 000 HUF adósságmegújítás Hitel 5 1 150 000 36 000 000 33 600 000 86 400 000 - - - - 

GYULA VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 149 952 795 HUF adósságmegújítás Hitel 5 1 374 882 43 047 375 40 234 250 90 737 675 - - - - 

GYULA VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 140 068 000 HUF fejlesztés Hitel 3 1 350 170 70 134 052 65 910 604 15 822 186 1 

7.11. Települési 
turisztikai fejlesztések 

finanszírozása 
30 480 000 30 480 000 

GYULA VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA - - - - - - - - - - 2 

7.7. Önkormányzati 
tulajdonú 

létesítmények 
felújítása 

11 000 000 11 000 000 

GYULA VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA - - - - - - - - - - 3 7.1. Közutak, hidak 

építése, felújítása 73 702 000 73 702 000 

GYULA VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA - - - - - - - - - - 4 7.1. Közutak, hidak 

építése, felújítása 10 586 000 10 586 000 
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GYULA VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA - - - - - - - - - - 5 4.6. Egyéb sportcélú 

beruházások 14 300 000 14 300 000 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 
MEGYEI JOGÚ VÁROS 

ÖNKORMÁNYZAT 
1 400 000 000 HUF adósságmegújítás Hitel 20 1 7 350 000 155 995 000 151 585 000 1 974 420 000 - - - - 

KELEBIA KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 85 285 719 HUF 

Kezesség-, 
illetve 

garanciavállalás 
hitel 6 1 1 005 320 1 834 636 1 834 636 89 407 297 1 

1.2. 
Szennyvízelvezetési 
és szennyvíztisztítási 

beruházások 

1 247 770 470 85 285 719 

MÁTÉSZALKA VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 480 150 054 HUF adósságmegújítás Hitel 2 1 0 482 829 686 0 0 - - - - 

MOHÁCS VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 0 HUF 

adósságmegújítás 
szerződés-

módosítással 

Kezesség-, 
illetve 

garanciavál-
lalás 

2 1 0 40 000 000 0 0 - - - - 

NAGYATÁD VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 134 650 618 HUF adósságmegújítás Hitel 2 1 0 146 580 662 0 0 - - - - 

PÁSZTÓ VÁROSI 
ÖNKORMÁNYZAT 55 000 000 HUF adósságmegújítás Hitel 3 1 367 000 31 076 000 28 876 000 0 - - - - 

PUSZTASZENTLÁSZLÓ 
KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA 
4 500 000 HUF adósságmegújítás Hitel 5 1 56 250 1 112 812 1 983 750 2 854 688 - - - - 

SALGÓTARJÁN MEGYEI 
JOGÚ VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 
390 000 000 HUF adósságmegújítás Hitel 3 1 0 23 400 000 407 550 000 0 - - - - 

SÁROSPATAK VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 70 500 000 HUF adósságmegújítás Hitel 5 1 3 302 875 19 166 250 18 050 250 43 583 813 - - - - 
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SIÓFOK VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 213 200 000 HUF 

Kezesség-, 
illetve 

garanciavállalás 
Hitel 2 1 2 495 342 210 704 658 0 0 - - - - 

SIÓFOK VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 277 160 000 HUF 

Kezesség-, 
illetve 

garanciavállalás 
Hitel 2 1 3 243 945 273 916 055 0 0 - - - - 

SOMOSKŐÚJFALU 
KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA 
4 500 000 HUF adósságmegújítás Kölcsön 3 1 0 2 430 958 2 528 042 0 - - - - 

SÜMEG VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 15 000 000 HUF 

Kezesség-, 
illetve 

garanciavállalás 
Hitel 2 1 0 15 000 000 0 0 - - - - 

SZABADSZÁLLÁS 
VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 
31 000 000 HUF adósságmegújítás Hitel 6 1 2 213 400 8 521 900 7 991 180 19 239 220 - - - - 

SZÉCSÉNY VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 28 974 291 HUF adósságmegújítás Hitel 4 1 113 000 10 806 928 10 354 929 9 902 930 - - - - 

SZIKSZÓ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 32 000 000 HUF adósságmegújítás Hitel 5 1 585 173 9 023 349 8 447 136 21 888 864 - - - - 

TÓTSZERDAHELY 
KÖZSÉGI 

ÖNKORMÁNYZAT 
10 000 000 HUF fejlesztés Hitel 5 1 250 000 2 750 000 2 600 000 7 000 000 1 

7.6. Közvilágítási és 
önkormányzati 

intézmények belső 
világítási hálózatának 

fejlesztése, 
korszerűsítése 

12 185 904 10 000 000 

VÁRPALOTA VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 94 783 430 HUF adósságmegújítás Hitel 3 1 0 35 039 778 35 039 778 35 039 782 - - - - 
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A Kormány 1974/2013. (XII. 18.) Korm. határozata
a helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó 
ügyleteihez történő 2013. decemberi előzetes kormányzati hozzájárulás elutasításáról

A Kormány a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.  § (1)  bekezdése alapján, tekintettel 
az  adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletre 
a következő határozatot hozza:

A Kormány az 1. melléklet szerinti ügylet megkötéséhez nem járul hozzá.

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1974/2013. (XII. 18.) Korm. határozathoz

 

Önkormányzat neve 

Ügyletek adatai Fejlesztések adatai 

Értéke  

D
ev

iz
a 

Ügylet célja  

Ü
gy

le
t t

íp
us

a 

Fu
ta

m
id

ej
e 

(é
v)

 

D
ev

iz
a 

ár
fo

ly
am

a 
(F

t) 

Ügyletből eredő fizetési kötelezettség  
(az ügylet devizanemében) esedékesség szerint  

Fe
jle

sz
té

s s
or

sz
ám

a 

Fejlesztés alcélja Fejlesztés bruttó 
forrásigénye 

Fejlesztési célhoz az 
ügylet mekkora értékkel 

járul hozzá 

Tárgyévi Tárgyévet követő 
első évben 

Tárgyévet követő 
második évben 

Tárgyévet követő 
harmadik és azt 
követő években 

BÁTONYTERENYE 
VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 
98 000 000 HUF adósság-

megújítás Hitel 5 1 0 18 814 500 17 899 500 89 757 750 - - - - 

BÁTONYTERENYE 
VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 
402 000 000 HUF adósság-

megújítás Hitel 11 1 0 64 574 500 62 034 500 406 836 000 - - - - 

NAGYKÁLLÓ 
VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 
45 000 000 HUF 

Kezesség-, 
illetve 

garanciavál
lalás 

Hitel 2 1 0 48 420 000 0 0 1 

7.13. Egyéb, törvény 
által az 

önkormányzatok 
számára előírt 

feladatok 
teljesítéséhez 

szükséges 
infrastrukturális 

beruházások 

0 0 

NAGYKÁLLÓ 
VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 
875 000 000 HUF fejlesztés Hitel 20 1 4 010 417 173 758 892 167 105 247 1 871 017 493 1 

7.13. Egyéb, törvény 
által az 

önkormányzatok 
számára előírt 

feladatok 
teljesítéséhez 

szükséges 
infrastrukturális 

beruházások 

875 000 000 875 000 000 

NAGYMÁGOCS 
NAGYKÖZSÉGI 

ÖNKORMÁNYZAT 
20 000 000 HUF adósság-

megújítás Hitel 5 1 0 5 920 000 5 376 000 14 064 000 - - - - 

PÉR KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 24 000 000 HUF adósság-

megújítás Hitel 2 1 0 12 000 000 12 000 000 0 - - - - 
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SZOMBATHELY 
MEGYEI JOGÚ 

VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

1 400 000 000 HUF adósság-
megújítás Hitel 2 1 0 1 450 000 000 0 0 - - - - 

TAPOLCA VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 200 000 000 HUF fejlesztés Hitel 15 1 1 000 000 25 333 000 25 333 000 355 000 000 1 

7.7. Önkormányzati 
tulajdonú 

létesítmények 
felújítása 

200 000 000 200 000 000 

VÁC VÁROS 
ÖNKORMÁNYZAT 1 600 000 000 HUF fejlesztés Kölcsön 21 1 0 94 640 000 144 704 320 2 517 629 680 1 

7.13. Egyéb, törvény 
által az 

önkormányzatok 
számára előírt 

feladatok 
teljesítéséhez 

szükséges 
infrastrukturális 

beruházások 

2 032 000 000 1 600 000 000 

VÁC VÁROS 
ÖNKORMÁNYZAT 432 000 000 HUF fejlesztés Kölcsön 2 1 0 449 526 600 0 0 1 

7.13. Egyéb, törvény 
által az 

önkormányzatok 
számára előírt 

feladatok 
teljesítéséhez 

szükséges 
infrastrukturális 

beruházások 

2 032 000 000 432 000 000 

VERESEGYHÁZ 
VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 
348 000 000 HUF 

kezesség-, 
illetve 

garancia-
vállalás 

Hitel 1 1 1 289 167 28 899 167 32 623 000 345 400 300 1 

13. Egyéb, törvény 
által az 

önkormányzatok 
számára előírt 

feladatok 
teljesítéséhez 

szükséges 
infrastrukturális 

beruházások 

736 600 000 736 600 000 
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A Kormány 1975/2013. (XII. 18.) Korm. határozata
a 304. számú másodrendű főút és a Miskolc Déli Ipari Park bekötő út keresztezésében megvalósuló 
körforgalmú csomópont létesítéséhez szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért a 304. sz. másodrendű főút és a Miskolc Déli Ipari Park bekötő út keresztezésében létesítendő körforgalmú 

csomópont megvalósításához szükséges 495,0 millió forint biztosításával és felhívja a nemzetgazdasági minisztert, 
hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a megjelölt összeg a XVII. Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium fejezetében rendelkezésre álljon;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2014. január 31.

 2. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a  Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. felé az  1.  pont 
szerint biztosításra kerülő forrás terhére a  304. számú főút és a  Miskolc Déli Ipari Park bekötőút keresztezésében 
körforgalmú csomópont megvalósításához szükséges államháztartási jogszabályok szerinti kötelezettségvállalásról.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1976/2013. (XII. 18.) Korm. határozata
a PÁPAI HÚS 1913 Kft. „cs.a.” és a PÁPA-SER Kft. „cs.a.” részére az MFB Zrt. által nyújtott hitel feltételeinek 
módosításáról és a Pápai Szeletelt és Darabolt Hústermékeket Csomagoló Kft. részére nyújtandó hitelről

 1. A  Kormány – a pápai húsipari vertikum foglalkoztatási képességének fenntartása és a  térségi gazdaságfejlesztési 
potenciál megőrzése érdekében – felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  MFB Magyar Fejlesztési Bank 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a  továbbiakban: MFB Zrt.) útján gondoskodjon arról, hogy a  Magyar 
Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001.  évi XX.  törvény 5.  § (1)  bekezdés b)  pontja alapján a  Pápai 
Hús 1913 Élelmiszeripari Feldolgozó Kft. és a  Pápa-Ser Kft. részére nyújtandó hitelről szóló 1091/2008. (XII. 30.) 
Korm.  határozatnak [a  továbbiakban: 1091/2008. (XII. 30.) Korm. határozat] megfelelően a  PÁPAI HÚS 1913 
Élelmiszeripari Feldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság „csődeljárás alatt” (a továbbiakban: a PÁPAI HÚS 1913 Kft. 
„cs.a.”) és a PÁPA-SER Sertéstenyésztő és -hizlaló Korlátolt Felelősségű Társaság „csődeljárás alatt” (a  továbbiakban: 
PÁPA-SER Kft. „cs.a.”) részére folyósított hitel feltételei módosításra kerüljenek az alábbiak szerint:
a) a  PÁPAI HÚS 1913 Kft. „cs.a.” tulajdonában lévő, a  csődeljárás sikeressége érdekében felajánlott vagyon 

(a  húsüzemhez közvetlenül kapcsolódó ingatlanok és gépek, berendezések, márkanevek) értékesítéséből 
befolyó vételár vonatkozásában eltekint a hitel előtörlesztési kötelezettségétől; a befolyó vételár 35%-át, de 
legalább 1291 millió forintot a  nem biztosított hitelezők, a  vételár 48%-át, de legalább 1775 millió forintot 
a biztosított hitelező követelésének részbeni kielégítésére kell felhasználni;

b) az  a)  alpont szerinti vagyon értékesítéséből származó árbevételből legalább 1775 millió forint 
a csődegyezség alapján fennálló állami kezességgel biztosított tőketartozás törlesztését szolgálja;

c) az  a)  alpont szerinti vagyonon felüli vagyon értékesítéséből származó árbevételt elsődlegesen az  MFB  Zrt. 
felé a  csődegyezséget követően fennálló állami kezességgel biztosított tőketartozás törlesztésére kell 
fordítani;

d) a nemzeti fejlesztési miniszter az MFB Zrt. útján gondoskodjon a Pápai Szeletelt és Darabolt Hústermékeket 
Csomagoló Korlátolt Felelősségű Társaságnak (a  továbbiakban: Pápai Szeletelt és Darabolt Hústermékeket 
Csomagoló Kft.) a  PÁPAI HÚS 1913 Kft. „cs.a.” és a  PÁPA-SER Kft. „cs.a.” MFB Zrt. felé fennálló tartozásaihoz 
kapcsolódó kötelezettségei megszüntetéséről, valamint ezen kötelezettségeihez kapcsolódó biztosítékok 
kiengedéséről;

e) a nemzeti fejlesztési miniszter az MFB Zrt. útján gondoskodjon a PÁPAI HÚS 1913 Kft. „cs.a.” és a PÁPA-SER Kft. 
„cs.a.” részére nyújtott eszközvásárlási és működést biztosító hitelek 2013. június 15. és 2023. december 15. 
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között (határnapokat is beleértve) esedékes, jelenleg is maradéktalanul fennálló adósságszolgálatának 
átütemezéséről oly módon, hogy a hitelek lejárata a csődegyezség jogerőre emelkedését követő harmadik év 
vége legyen.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 2. A  Kormány – a pápai húsipari vertikum foglalkoztatási képességének fenntartása és a  térségi gazdaságfejlesztési 
potenciál megőrzése érdekében, a  Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001.  évi XX.  törvény 5.  § 
(1)  bekezdés b)  pontja alapján – felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy kérje fel az  MFB Zrt.-t a  PÁPAI HÚS 
1913 Kft. „cs.a.” eszközeinek megvásárlásához és működtetéséhez, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
92. § (8) bekezdésének megfelelően az állami kezességen túlmenően a hitelügylet tőkeösszege felének megfelelő 
fedezet előírása mellett nyújtson a Pápai Szeletelt és Darabolt Hústermékeket Csomagoló Kft. részére
a) legfeljebb 3667 millió forint összegű 15 éves futamidejű és ezen belül 2 év türelmi idejű 3 havi BUBOR 

+ min. 3%-os kamatozású beruházási hitelt eszközkivásárlásra;
b) legfeljebb 500 millió forint összegű 15 éves futamidejű és ezen belül 2 év türelmi idejű 3 havi BUBOR 

+ min. 3%-os kamatozású tartós forgóeszközhitelt.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 3. A 2. pont szerinti hitelek tőkeösszegének 80%-a a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi 
CCIV. törvény 40. § (2) bekezdésében meghatározott keretet terheli.

 4. Az állami készfizető kezességvállalásért a Pápai Szeletelt és Darabolt Hústermékeket Csomagoló Kft.-nek a 2. pont 
szerinti hitelek 80%-os tőkeösszegére egyszeri 3%-os kezességvállalási díjat kell fizetnie a központi költségvetésnek.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 5. A  Kormány felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  1091/2008. (XII. 30.) Korm. határozat alapján fennálló 
állami kezesség jelen határozat 1.  pontjában foglalt módosításához a  szükséges hozzájárulást az  MFB Zrt. részére 
adja ki.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 6. A  Kormány felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  1. és 2.  pontban foglaltak végrehajtásához szükséges 
tulajdonosi határozatokat adja ki az MFB Zrt. részére.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 7. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 8. Hatályát veszti az 1091/2008. (XII. 30.) Korm. határozat 4. pontja.

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 150/2013. (XII. 18.) ME határozata
Magyarország Kormánya és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége közötti Oktatási együttműködési 
megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
az emberi erőforrások minisztere és a külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a  Magyarország Kormánya és a  Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége közötti oktatási együttműködési 

megállapodás (a továbbiakban: szerződés) létrehozásával;
 2. felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon 

részt vevő személyeket kijelölje;
 3. felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként 

előálló szövegtervezetet a kézjegyével lássa el;
 4. felhívom a külügyminisztert, hogy a szerződés létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
 5. felhívom az  emberi erőforrások miniszterét és a  külügyminisztert, hogy a  szerződés létrehozását követően 

a  szerződés szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul 
terjessze a Kormány elé.

  orbán viktor s. k., 
  miniszterelnök

Helyesbítés:

A Magyar Közlöny 2013. évi 211. számának 84946. oldalán a 482/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet második 1. §-ának 
számozása helyesen „2. §”. 

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://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.
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	2013. évi CCXXVI. törvény
	a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 
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1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról

	A belügyminiszter 76/2013. (XII. 18.) BM rendelete
	a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítőeszköz és világítástechnikai fel

	A nemzetgazdasági miniszter 64/2013. (XII. 18.) NGM rendelete
	a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet, valamint a gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezései beszerelésének, karbantartásának, javításának, a belső égésű motorral üzemelő munkagép gázüzeműre történő utólag

	A vidékfejlesztési miniszter 127/2013. (XII. 18.) VM rendelete
	a piaci árinformációs rendszer és a tesztüzemi információs rendszer működéséről

	Az Országgyűlés 102/2013. (XII. 18.) OGY határozata
	az Európa több országát érintő lehallgatási botrány magyarországi szálainak, valamint a külföldi befolyásszerzési törekvéseknek a feltárására irányuló vizsgálóbizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról*

	A Kormány 1969/2013. (XII. 18.) Korm. határozata
	Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve 2010–2020. felülvizsgálatáról

	A Kormány 1970/2013. (XII. 18.) Korm. határozata
	a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban elnevezésű állami beruházás programelemeinek bővítéséről

	A Kormány 1971/2013. (XII. 18.) Korm. határozata
	az EU Duna Régió Stratégiáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 
1149/2010. (VII. 9.) Korm. határozat, valamint az Európai Unió Duna Makro Regionális Stratégia 
magyar programjának koordinátori feladatairól szóló 1157/2011. (V. 20.

	A Kormány 1972/2013. (XII. 18.) Korm. határozata
	egyes MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az állam közötti vagyonrendezés által érintett ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

	A Kormány 1973/2013. (XII. 18.) Korm. határozata
	a helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2013. decemberi előzetes kormányzati hozzájárulás megadásáról

	A Kormány 1974/2013. (XII. 18.) Korm. határozata
	a helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2013. decemberi előzetes kormányzati hozzájárulás elutasításáról

	A Kormány 1975/2013. (XII. 18.) Korm. határozata
	a 304. számú másodrendű főút és a Miskolc Déli Ipari Park bekötő út keresztezésében megvalósuló körforgalmú csomópont létesítéséhez szükséges intézkedésekről

	A Kormány 1976/2013. (XII. 18.) Korm. határozata
	a PÁPAI HÚS 1913 Kft. „cs.a.” és a PÁPA-SER Kft. „cs.a.” részére az MFB Zrt. által nyújtott hitel feltételeinek módosításáról és a Pápai Szeletelt és Darabolt Hústermékeket Csomagoló Kft. részére nyújtandó hitelről

	A miniszterelnök 150/2013. (XII. 18.) ME határozata
	Magyarország Kormánya és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége közötti Oktatási együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
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