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II. Törvények

2015. évi CXL. törvény
egyes törvényeknek a tömeges bevándorlás kezelésével összefüggő módosításáról*

1. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosítása

1. § (1) A  polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a  továbbiakban: Pp.) 326.  § (13)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(13) A menedékjogról szóló törvény, valamint a végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján indult felülvizsgálati 
eljárásokban – a (14) bekezdésben foglalt kivétellel – a felperes belföldi lakóhelye, ha lakóhelye nincs, tartózkodási 
helye, ezek hiányában – a  menekültügyi nyilvántartás szerinti – szálláshelye szerint illetékes ítélőtábla székhelye 
szerinti közigazgatási és munkaügyi bíróság – a Fővárosi Ítélőtábla esetében a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi 
Bíróság – jár el. Ha a felperesnek – a (14) bekezdésben foglalt kivétellel – nincs belföldi lakóhelye, tartózkodási helye, 
illetve szálláshelye, az utolsó belföldi lakóhelye, ha lakóhelye nem volt, utolsó tartózkodási helye, ennek hiányában  
– a menekültügyi nyilvántartás szerinti – utolsó szálláshelye szerint illetékes ítélőtábla székhelye szerinti közigazgatási 
és munkaügyi bíróság – a Fővárosi Ítélőtábla esetében a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – jár el.”

 (2) A Pp. 326. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:
„(14) A  menedékjogról szóló törvény szerinti határon lefolytatott eljárások eredményeként az  elfogadhatatlanság 
tárgyában hozott menekültügyi határozat bírósági felülvizsgálati eljárására a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi 
Bíróság kizárólagosan illetékes.”

 (3) Hatályát veszti a Pp.
a) 339. § (2) bekezdés j) pontja,
b) 340.  § (2)  bekezdésében a  „rendelkezés nem vonatkozik a  menekültügyi per tárgyában hozott bírósági 

döntésre, továbbá e” szövegrész.

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

2. § (1) A  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66.  § (1)  bekezdése a)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
[A környezethasználat – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel –]
„a) a  környezeti hatásvizsgálat hatálya alá tartozó tevékenységek esetén – a  b)  pontban és az  (1a)  bekezdésben 
foglaltak kivételével – a tevékenységre a környezetvédelmi hatóság által kiadott környezetvédelmi engedély,”
(jogerőre emelkedését követően kezdődhet meg, illetve folytatható.)

 (2) A  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66.  §-a a  következő (1a)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(1a) A  környezethasználat – a  (2)  bekezdésben meghatározott kivételekkel – az  egyes köz- és magánprojektek 
környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2011. december 13-i 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 1. cikk (3) bekezdésének vagy 2. cikk (4) bekezdésének végrehajtása érdekében, törvényben meghatározott 
esetekben a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nélkül kezdődhet meg, illetve folytatható.”

3. §  A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 67.  §-a a  következő (4)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(4) Az  egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2011. december 
13-i 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 1.  cikk (3)  bekezdésének vagy 2.  cikk (4)  bekezdésének 
végrehajtása érdekében, törvényben meghatározott esetekben nem kell előzetes vizsgálati eljárást lefolytatni.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. szeptember 4-i ülésnapján fogadta el.
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3. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

4. §  Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 4.  § (3a)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(3a) A  magyar történelem kiemelkedő jelentőségű helyszínein lévő, a  nemzeti vagyonról szóló törvény szerint 
az  állam kizárólagos tulajdonába tartozó építmények vagy nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
nemzeti vagyonnak minősülő műemlékek és műemlékegyüttesek, valamint az  országos jelentőségű kulturális 
és sport rendeltetésű építmények telkére, valamint az  azok közvetlen környezetébe tartozó telkekre vonatkozóan 
az  ott megvalósítandó közérdekű beruházás érdekében, valamint a  nemzetbiztonsági célú építmények telkére 
vonatkozóan a Kormány rendeletben megállapíthatja a beépítés szabályait.”

5. §  Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.  §-a a  következő (3)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(3) Tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén a  Kormány rendeletben meghatározhatja 
a  területfelhasználás és beépítés feltételeit. A  területileg érintett települési önkormányzat – a  fővárosban 
a fővárosi vagy a kerületi önkormányzat – hatályban lévő településrendezési eszközeinek a Kormány rendeletében 
meghatározott szabályokkal ellentétes szabályai nem alkalmazhatóak.”

6. § (1) Az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 19.  § (1)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) Beépítésre szánt területen – a 4. § (3a) bekezdés és a 6. § (3) bekezdés végrehajtására kiadott kormányrendelet 
eltérő rendelkezésének hiányában – épület csak építési telken helyezhető el.”

 (2) Az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 19.  § (2)  bekezdése a  következő 
g) ponttal egészül ki:
(Beépítésre nem szánt területen új építményt építeni, meglévő építményt átalakítani, bővíteni, rendeltetését vagy 
használati módját megváltoztatni csak akkor szabad, ha az)
„g) tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén nemzetbiztonsági célt szolgál.”

7. §  Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 20.  § (7)  bekezdése a  következő 
f ) ponttal egészül ki:
(A tilalom nem terjed ki:)
„f ) tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén a nemzetbiztonsági célú építmények elhelyezésére szolgáló 
területre.”

8. §  Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 22.  § (2)  bekezdése a  következő 
f ) ponttal egészül ki:
(Az építési tilalom alá eső területen:)
„f ) tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén a  nemzetbiztonsági célú építmények, építési 
tevékenységeinek végzése”
(kivételével más építési munkát végezni nem szabad.)

9. §  Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 34. § (2) bekezdés n) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(Az építésügyi hatóság)
„n) veszélyhelyzet, továbbá tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység 
tudomásulvételi”
(eljárásokat folytat, és jogszabályban meghatározott esetben és módon építésügyi hatósági szolgáltatást nyújt.)

10. §  Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 48/A.  § (4)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(4) Veszélyhelyzet elhárítása érdekében történő vagy kihirdetett veszélyhelyzet következtében szükségessé váló, 
továbbá tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben nemzetbiztonsági érdekből végzett építési tevékenységek, 
valamint az  építmények, építményszerkezetek veszélyes állapotának jogszerűtlen építési tevékenységgel történő, 
halasztást nem tűrő elhárítása vagy részleges elbontása esetén az  építésügyi hatóság a  megvalósult építmény, 



19198 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 124. szám 

építményrész, építményszerkezet fennmaradását vagy elbontását – ha az  az (1)  bekezdésben előírtaknak, 
jogszabályban meghatározottak szerint megfelel – kérelemre tudomásul veszi.”

11. § (1) Az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdése a  következő 
12.6. és 12.7. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy
a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célú építményekre vonatkozóan)
„12.6. a 6. § (3) bekezdése szerinti területfelhasználásra és a beépítésre vonatkozó sajátos feltételeket,
12.7. a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben alkalmazható építésügyi hatósági eljárási szabályokat,”
(rendelettel állapítsa meg.)

 (2) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 27. pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy)
„27. a  magyar történelem kiemelkedő jelentőségű helyszínein lévő, a  nemzeti vagyonról szóló törvény szerint 
az  állam kizárólagos tulajdonába tartozó építmények vagy nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
nemzeti vagyonnak minősülő műemlékek és műemlékegyüttesek, valamint az  országos jelentőségű kulturális 
és sport rendeltetésű épületek telkére, valamint az  azok közvetlen környezetébe tartozó telkekre vonatkozóan, 
továbbá a nemzetbiztonsági célú építmények telkére vonatkozóan a beépítés szabályait,”
(rendelettel állapítsa meg.)

4. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosítása

12. §  A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 46. §-a a következő f ) ponttal egészül ki:
(A menekültügyi hatóság által lefolytatott eljárásban nincs helye)
„f ) tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet idején
fa) ügygondnok kirendelése kezdeményezésének, illetve kirendelésének,
fb) kézbesítési meghatalmazott megjelölésének.”

13. § (1) A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 53. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  kérelmet elutasító döntéssel szemben benyújtott felülvizsgálati kérelemben – a  polgári perrendtartásról 
szóló 1952. évi III. törvény (a  továbbiakban: Pp.) 339/A.  §-ában foglaltaknak megfelelően – új tényre, illetve új 
bizonyítékra hivatkozni nem lehet.”

 (2) A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 53. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A  felülvizsgálati kérelemről a  bíróság – a  felülvizsgálati kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül – 
nemperes eljárásban, a rendelkezésre álló iratok alapján dönt. A bíróság felülvizsgálata kiterjed mind a tények, mind 
a  jogi szempontok teljes körű, és a hatósági döntés meghozatalának időpontja szerinti vizsgálatára. Az eljárásban 
szükség esetén személyes meghallgatásnak van helye.
(5) A  bíróság a  menekültügyi hatóság döntését nem változtathatja meg, a  jogszabálysértő közigazgatási 
határozatot – az ügy érdemére ki nem ható eljárási szabály megsértésének kivételével – hatályon kívül helyezi, és 
szükség esetén a  menekültügyi hatóságot új eljárásra kötelezi. A  bíróság eljárást befejező döntésével szemben 
jogorvoslatnak nincs helye.”

14. §  A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 68. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  bíróság a  menekültügyi hatóság döntését nem változtathatja meg, a  jogszabálysértő közigazgatási 
határozatot – az ügy érdemére ki nem ható eljárási szabály megsértésének kivételével – hatályon kívül helyezi, és 
szükség esetén a menekültügyi hatóságot új eljárásra kötelezi.
(6) A bíróság eljárást befejező döntésével szemben jogorvoslatnak nincs helye.”

15. §  A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 71. §-sát követően a következő alcímmel egészül ki:
„A határon lefolytatott eljárás
71/A.  § (1) Ha a  külföldi a  kérelmét Magyarország területére történő beléptetés előtt, az  államhatárról szóló 
törvényben meghatározott tranzitzónában (a  továbbiakban: tranzitzóna) nyújtja be, e  fejezet rendelkezéseit 
az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
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(2) A kérelmezőt a határon lefolytatott eljárás során nem illetik meg az 5. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt 
jogosultságok.
(3) A  menekültügyi hatóság a  kérelem elfogadhatóságáról soron kívül, de legkésőbb a  kérelem benyújtásától 
számított 8 napon belül dönt. Az  eljárás során hozott döntés közléséről a  menekültügyi hatóság haladéktalanul 
gondoskodik.
(4) Ha a  kérelem benyújtásától számított 4 hét eltelt, a  belépést az  idegenrendészeti hatóság jogszabály alapján 
engedélyezi.
(5) Ha a kérelem nem elfogadhatatlan, a belépést az idegenrendészeti hatóság jogszabály alapján engedélyezi.
(6) Ha a  kérelmező Magyarország területére történő belépésének engedélyezésére sor került, a  menekültügyi 
hatóság az eljárást az általános szabályok szerint folytatja le.
(7) A  határon lefolytatott eljárás szabályai nem alkalmazhatók a  különleges bánásmódot igénylő személyekkel 
szemben.
(8) A határon lefolytatott eljárásban a szakhatóság nem vesz részt.
(9) A felülvizsgálati eljárásban az érdemi határozat meghozatalára is kiterjedően bírósági titkár is eljárhat.
(10) A személyes meghallgatást az eljáró bíróság a tranzitzónában tartja meg. A személyes meghallgatás távközlő 
hálózat útján is megtartható, ha az eljáró bíró – bírósági titkár – a személyes meghallgatást a bíróság székhelyéről 
vagy más, a tranzitzónán kívüli helyről folytatja. Ebben az esetben az összeköttetés közvetlenségét a mozgóképet és 
a hangot egyidejűleg továbbító készülék biztosítja.
(11) A bíróság eljárást befejező döntését a kérelmezővel hirdetmény útján kell közölni, ha a kérelmező nem adott 
meg kézbesítési címet, vagy a  megadott címre a  kézbesítés bármely okból eredménytelen, vagy a  kézbesítés 
alkalmazása már előre eredménytelennek mutatkozik. A  hirdetményt – a  Pp. hirdetmény kifüggesztésére és 
közzétételére vonatkozó szabályaitól eltérően – úgy kell közzétenni, hogy tizenöt napra ki kell függeszteni annak 
a tranzitzónának a hirdetőtáblájára, amelyben a felülvizsgálati kérelmet előterjesztették. A hirdetményt a kérelmező 
anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven kell közzétenni.
(12) A bíróság eljárást befejező döntésének hirdetményi kézbesítése esetén az iratot a hirdetménynek a tranzitzóna 
hirdetőtábláján való kifüggesztésétől számított tizenötödik napon kell kézbesítettnek tekinteni.
(13) A hirdetmény a Pp.-ben meghatározott figyelemfelhívástól eltérően a (12) bekezdés szerinti jogkövetkezményre 
vonatkozó figyelemfelhívást tartalmaz, valamint arról ad tájékoztatást, hogy a  címzett a  kézbesítendő iratot 
a tranzitzóna mely jól beazonosítható, kijelölt helyén veheti át.
(14) Ha a felülvizsgálati eljárásban egyéb okból hirdetményi kézbesítésnek van helye a kérelmező vonatkozásában, 
a  (11)–(13)  bekezdés rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, azzal, hogy a  bírósági iratot a  hirdetmény 
kifüggesztésétől számított harmadik napon kell kézbesítettnek tekinteni.
(15) A  bíróság által hozott határozatokat a  kérelmezővel az  anyanyelvén, vagy az  általa értett más nyelven kell 
közölni.”

16. §  A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény IX. Fejezete a következő alcímekkel és az azt követő 80/A–80/G. §-sal 
egészül ki:
„Tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet
80/A. § (1) Tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet rendelhető el, ha
a) a Magyarországra érkező elismerést kérők száma
aa) egy hónap átlagában a napi ötszáz főt,
ab) két egymást követő hét átlagában a napi hétszázötven főt vagy
ac) egy hét átlagában a napi nyolcszáz főt
meghaladja,
b) a Magyarországon a tranzitzónában tartózkodók száma – a külföldiek ellátásában közreműködő személyeket nem 
számítva –
ba) egy hónap átlagában a napi ezer főt,
bb) két egymást követő hét átlagában a napi ezerötszáz főt vagy
bc) egy hét átlagában a napi ezerhatszáz főt
meghaladja,
c) az  a) és b)  pontban meghatározott eseteken kívül bármely olyan migrációs helyzettel összefüggő körülmény 
alakul ki, amely valamely település közbiztonságát, közrendjét vagy a közegészségügyet közvetlenül veszélyezteti, 
különösen, ha az  adott településen vagy annak külterületén található befogadó állomáson vagy a  külföldiek 
elhelyezését biztosító egyéb létesítményben zavargás tör ki, vagy erőszakos cselekményeket követnek el.
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(2) A  tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet az  országos rendőrfőkapitány és a  menekültügyi hatóság 
vezetője kezdeményezésére, a  miniszter javaslatára a  Kormány rendeletben rendelheti el. A  tömeges bevándorlás 
okozta válsághelyzet Magyarország egész, illetve annak meghatározott területére rendelhető el.
(3) A  tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet feltételeinek a  fennállását az  országos rendőrfőkapitány és 
a  menekültügyi hatóság vezetője köteles folyamatosan figyelemmel kísérni, és ha a  tömeges bevándorlás 
okozta válsághelyzet elrendelésének a  feltételei nem állnak fenn, kezdeményezni a  miniszternél, hogy tegyen 
javaslatot a Kormánynak a (2) bekezdés szerinti kormányrendelet hatályon kívül helyezésére. A miniszter javaslatát 
a  Kormány részére haladéktalanul benyújtja, amelyet a  Kormány soron kívül köteles megtárgyalni és – ha 
a  tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet elrendelésének a  feltételei nem állnak fenn – a  (2)  bekezdés szerinti 
kormányrendeletet hatályon kívül helyezni.
(4) A  (2) bekezdés szerinti kormányrendelet legfeljebb hat hónapig marad hatályban, kivéve ha a Kormány annak 
hatályát meghosszabbítja. A  Kormány a  (2)  bekezdés szerinti kormányrendelet hatályát akkor hosszabbíthatja 
meg, ha a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet elrendelésének a feltételei a meghosszabbítás időpontjában 
fennállnak.
(5) A  (2)  bekezdés szerinti kormányrendelet hatályának meghosszabbításáról a  Kormány az  Országgyűlés 
rendészettel foglalkozó állandó bizottságának beszámol.
(6) A  tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben a  80/B–80/G.  § szerinti szabályokat kizárólag 
a  tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet kiváltó okok kezeléséhez szükséges, a  (2)  bekezdés szerinti 
kormányrendeletben meghatározott területen, az annak kezeléséhez szükséges mértékben lehet alkalmazni.
Tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben alkalmazható ideiglenes igénybevétel
80/B.  § (1) Tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben az  állam vagy a  helyi önkormányzat tulajdonosi 
joggyakorlásában vagy vagyonkezelésében, továbbá a  többségi állami tulajdonban vagy önkormányzati 
tulajdonban álló gazdasági társaságok tulajdonában álló ingó és ingatlan vagyontárgyak ideiglenesen, de legfeljebb 
hat hónap időtartamra a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésében részt vevő szerv által – a feladatai 
ellátásához szükséges mértékben, kártalanítás ellenében – igénybe vehetők, amennyiben az  igénybevevő szerv 
a válsághelyzet kezeléséhez szükséges intézkedést saját erőforrásai terhére csak aránytalanul nagy ráfordítással vagy 
késedelmesen tudná végrehajtani. Az  igénybevételt az adott ingatlant és ingó vagyontárgyat bármilyen jogcímen 
használó harmadik személyek tűrni kötelesek.
(2) Az  igénybevétel megkezdése előtt – lehetőség szerint – az  érintett tulajdonosi joggyakorlót, vagyonkezelőt, 
tulajdonost és – ha az  adott ingó vagyontárgy vagy ingatlan harmadik személy használatában van – a  használót 
(a  továbbiakban együtt: vagyonkezelő) tájékoztatni kell az  igénybevétel jellegéről, várható időtartamáról és 
az utólagos kártalanítás biztosításáról.
(3) A vagyonkezelő az  igénybevétellel szemben kifogással élhet, ha az  igénybevétellel előreláthatólag okozott kár 
lényegesen meghaladja az igénybevevő által jelzett használati célhoz fűződő érdeket.
(4) Ha az igénybevevő a kifogást nem fogadja el, a jelzett kifogásról, valamint a kifogással kapcsolatos álláspontjáról 
haladéktalanul tájékoztatja a  minisztert, aki 3 napon belül, a  vagyonkezelő tevékenysége szerint feladatkörrel 
rendelkező miniszterrel egyetértésben dönt a kifogás elfogadásáról vagy elutasításáról.
(5) Életet, testi épséget, egészséget fenyegető helyzetben a kifogásnak halasztó hatálya nincs.
(6) Az  igénybevételhez szükséges, a  vagyonkezelő érdekkörében fennálló feltételeket a  vagyonkezelő köteles 
biztosítani, ennek megtagadása esetén az  igénybevevő szerv az  igénybevétel kikényszerítéséhez a  rendőrség 
közreműködését veheti igénybe. A  vagyonkezelő az  igénybe vevő szervvel együttműködésre köteles, az  igénybe 
vevő szerv részére a vagyontárgy kezelésével kapcsolatos információkat köteles megadni.
(7) Az igénybevétel előtti állapotot jegyzőkönyvben kell rögzíteni oly módon, hogy az utólagosan alkalmas legyen 
a bekövetkezett károk megállapítására. Az igénybevétel előtti állapotfelmérésen a vagyonkezelő képviselője köteles 
jelen lenni, biztosítani kell számára, hogy a dokumentációval kapcsolatosan írásos véleményt tegyen.
(8) A  tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet megszüntetését követő 15 napon belül, de legfeljebb 
az  (1)  bekezdésben meghatározott határidő leteltéig az  igénybe vevő szerv az  igénybe vett ingó és ingatlan 
vagyontárgyakat az  eredeti állapot visszaállítása mellett – vagy ha ez  nem lehetséges, akkor anélkül –, 
visszaszolgáltatja a vagyonkezelő birtokába. A visszaszolgáltatás során a (7) bekezdésben meghatározottak szerint 
jegyzőkönyvben kell rögzíteni az igénybe vett ingó és ingatlan vagyontárgy állapotát.
(9) A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben a miniszter az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszterrel 
egyetértésben a  többségi állami tulajdonban vagy önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok számára 
a tevékenységi körükbe tartozó szolgáltatások nyújtására szerződéskötési kötelezettséget írhat elő rendeletben.
80/C. § (1) Az igénybevétellel kapcsolatos kártalanítás összegét az állam viseli.
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(2) A  vagyonkezelő az  igénybevétellel vagy a  szerződéskötési kötelezettség alapján nyújtott szolgáltatás 
teljesítésével összefüggésben felmerült kára megtérítésére vonatkozó igényét a  székhelye vagy lakóhelye szerint 
illetékes, ingatlan igénybevételét is magában foglaló igénybevétel esetében az  ingatlan fekvése szerint illetékes 
megyei, fővárosi kormányhivatalnál (a továbbiakban: kormányhivatal) terjesztheti elő.
(3) A  kártalanítási eljárás lefolytatására és a  kártalanítás összegének megállapítására a  kormányhivatal jogosult. 
A kormányhivatal a kárigény benyújtását követő 3 napon belül, 15 napos határidő tűzésével felhívja az igénybevevő 
szervet, hogy nyilatkozzon a kárigény meglapozottságáról.
(4) A kormányhivatal a kárigény benyújtásától számított 60 napon belül jár el.
(5) A kártalanítás összegének megállapításánál figyelembe kell venni
a) a gazdasági forgalomban lévő hasonló szolgáltatásért szokásos díjat,
b) az  igénybevétel tárgyának használatra történő átengedéséért a  használat során bekövetkezett értékcsökkenés 
mértékét,
c) ingó és ingatlan dolog állagában okozott kárnál a dolog szakszerű helyreállításának, kijavításának költségét,
d) az  igénybevétel tárgyának elvesztése vagy megsemmisülése esetén az  átvétel időpontjában meglévő forgalmi 
értékét,
e) a szolgáltatás teljesítése miatt elmaradt vagyoni előnyt, csökkentve az a) pontban meghatározott díj összegével,
f ) a biztosítás alapján megtérülő összeget.
(6) A kártalanítást pénzben kell megállapítani és megtéríteni.
(7) A  kártalanítás ügyében hozott határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, a  döntést sérelmező fél a  határozat 
közlésétől számított 30 napon belül keresettel fordulhat a kormányhivatal székhelye szerint illetékes közigazgatási 
és munkaügyi bírósághoz. A bíróság a keresetet a Pp. közigazgatási perekre vonatkozó rendelkezései alapján bírálja 
el.
(8) Ha a  tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet meghosszabbítása miatt, vagy más okból az  igénybevevő 
szerv az igénybevett ingatlant a törvényben meghatározott határidőig nem szolgáltatta vissza a vagyonkezelőnek, 
továbbá amennyiben az eredeti állapot helyreállítása nem lehetséges vagy aránytalan költséggel jár, a  tulajdonos 
ezen az  alapon kérelmezheti a  kormányhivatalnál, hogy az  az igénybevevő szervet kötelezze az  ingatlan állam 
nevében és az állam javára való kisajátításra vonatkozó kérelem benyújtására.
(9) A  kisajátítási kérelem benyújtására kötelezés iránti kérelem a  visszaszolgáltatás késedelme esetén a  határidő 
lejártától, egyéb esetekben a visszaszolgáltatás időpontjától számított 30 napon belül terjeszthető elő. Az eljárásra 
egyebekben a kisajátításról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
Tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben alkalmazható egyes hatósági rendelkezések
80/D.  § (1) Tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet fennállásakor az  e  törvény és a  harmadik országbeli 
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személyek elhelyezésére és 
fogvatartására szolgáló létesítmények építésével, telepítésével és üzemeltetésével összefüggő közigazgatási 
hatósági eljárásokat – az építésügyi eljárás, és kártalanítási eljárás kivételével – nem kell lefolytatni.
(2) Tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet fennállásakor az  (1)  bekezdésben meghatározott építmények 
az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti nemzetbiztonsági célú sajátos 
építményfajtának minősülnek.
80/E. § Tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet fennállásakor
a) az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 5. § (1) bekezdésében és 15/A. §-ában meghatározott, valamint 
a  menedékjogról szóló törvény és a  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 
törvény hatálya alá tartozó személyek elhelyezésére, ellátására és fogvatartására szolgáló építmények építése, 
telepítése és üzemeltetése,
b) a  menedékjogról szóló törvény és a  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 
törvény hatálya alá tartozó személyek ellátását szolgáló közművek és csatlakozó elemeik kiépítése, és
c) a menekültügyi és idegenrendészeti feladatok ellátásával közvetlenül összefüggő beszerzések
az ország alapvető biztonságával összefüggő beszerzésnek minősülnek, a  közbeszerzésekről szóló törvény 
rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
80/F.  § Tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet fennállása esetén az  egészségügyi államigazgatási szerv 
haladéktalanul megvizsgálja, hogy a  járványügyi intézkedések elrendelésének jogszabályban meghatározott 
feltételei fennállnak-e.
80/G.  § A  tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén az  elismerés iránti kérelmek regisztrálásában és 
az ehhez kapcsolódó feladatok ellátásában a menekültügyi hatóság irányítása szerint
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a) – a  miniszter felkérése esetén a  rendészetért felelős miniszter erre vonatkozó döntése alapján – az  általános 
rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, illetve
b) – a  miniszter felkérése esetén a  honvédelemért felelős miniszter erre vonatkozó döntése alapján – a  Magyar 
Honvédség
közreműködhet.”

17. § (1) A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendeletben)
„j) kihirdesse a  tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet, illetve állapítsa meg a  tömeges bevándorlás okozta 
válsághelyzet elrendelésével, fennállásával, megszüntetésével összefüggő szabályokat.”

 (2) A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Felhatalmazást kap a  miniszter, hogy az  állami vagyon felügyeletéért felelős miniszterrel egyetértésben 
rendeletben, tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben a  többségi állami tulajdonban vagy önkormányzati 
tulajdonban álló gazdasági társaságok számára, a  tevékenységi körükbe tartozó szolgáltatások nyújtására 
szerződéskötési kötelezettséget írjon elő.”

18. §  A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 53. § (3) bekezdésében a „három napon belül” szövegrész helyébe 
a „hét napon belül” szöveg lép.

5. Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény módosítása

19. § (1) Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 5/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti kártalanítást akkor kell megfizetni, ha az ingatlant igénybe veszik. Az ingatlan 
igénybevétele azt követően kezdhető meg, hogy az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv 
a  határozatban megállapított (1)  bekezdés a)  pontja szerinti kártalanítást a  tulajdonos részére megfizette vagy 
a  részére bírósági letétbe helyezte és ezt a  fővárosi és megyei kormányhivatal részére igazolta. Ha a  kártalanítás 
ennek megfelelően megfizetésre került, a kártalanítás tárgyában hozott határozattal szembeni jogorvoslati eljárás 
nem képezi akadályát az ingatlan igénybevételének.”

 (2) Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény a következő 5/D. §-sal egészül ki:
„5/D.  § Az 5.  § (1)  bekezdésében meghatározott létesítménnyel és tranzitzóna kialakításával összefüggő 
közigazgatási hatósági eljárásokat – a  kártalanítási, építésügyi, valamint a  közérdekű használati jog ingatlan-
nyilvántartásba történő bejegyzéséhez szükséges eljárások kivételével – nem kell lefolytatni.”

20. §  Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 15. §-át követően a következő alcímmel egészül ki:
„Tranzitzóna kialakítására vonatkozó szabályok
15/A.  § (1) Az  5.  § (1)  bekezdés szerinti területen tranzitzóna alakítható ki, amely a  menekültkénti vagy 
oltalmazottkénti elismerését kérő személyek (a  továbbiakban: elismerést kérő) átmeneti tartózkodására és 
a  menekültügyi, idegenrendészeti eljárások lefolytatására, valamint az  ezekhez szükséges létesítmények 
elhelyezésére szolgál.
(2) A tranzitzónában tartózkodó, elismerést kérő személy Magyarországra történő beléptetésére akkor kerülhet sor, 
ha menekültügyi hatóság nemzetközi védelmet biztosító döntést hoz, a  menekültügyi eljárás általános szabályok 
szerinti lefolytatásának feltételei fennállnak, valamint a  menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 71/A.  §  
(4) és (5) bekezdésében meghatározott esetben.
(3) A  tranzitzónában az  állami szervek a  rájuk vonatkozó jogszabályokban foglalt feladat- és hatásköreiket 
gyakorolják.”

21. §  Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény a következő 17. §-sal egészül ki:
„17.  § Az  egyes törvényeknek a  tömeges bevándorlás kezelésével összefüggő módosításáról szóló 2015. évi  
CXL. törvénnyel (a  továbbiakban: Módtv.) megállapított 5/A.  § (4)  bekezdését a  Módtv. hatálybalépését követően 
történő igénybevétel esetén kell alkalmazni.”

22. §  Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény
a) 5. § (1) bekezdésében a „10 méteres” szövegrész helyébe a „60 méteres”, a „létesítmények” szövegrész helyébe 

a „létesítmények – ideértve a 15/A. § szerinti létesítményeket is –” szöveg,
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b) 5. § (3) bekezdés a) pontjában a „létesítményt” szövegrész helyébe a „létesítményt – ideértve a 15/A. § szerinti 
létesítményt is –” szöveg,

c) 5/B. § (1) bekezdésében a „létesítmények” szövegrész helyébe a „létesítmények – ideértve a 15/A. § szerinti 
létesítményeket is –” szöveg, az „a tulajdonosi” szövegrész helyébe az „az építtetői, valamint a  tulajdonosi” 
szöveg,

lép.

6. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosítása

23. §  A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 10. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A termőföld más célú hasznosítása mentes az ingatlanügyi hatóság engedélye alól, ha a termőföldet)
„d) a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 26. § (4) bekezdésében, az államhatárról 
szóló 2007. évi LXXXIX. törvény (a  továbbiakban: Áhtv.) 5.  § (1)  bekezdésében meghatározott használati jog 
gyakorlása, vagy az Áhtv. 15/A. §-ában meghatározott tranzitzóna kialakítása, vagy”
(céljából veszik igénybe.)

7. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosítása

24. §  A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a  továbbiakban: Be.) 17.  § (6)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(6) A  radioaktív anyaggal visszaélés (Btk. 250.  §), nukleáris létesítmény üzemeltetésével visszaélés (Btk. 251.  §), 
atomenergia alkalmazásával visszaélés (Btk. 252.  §), a  gazdasági csalás (Btk. 374.  §), az  információs rendszer 
felhasználásával elkövetett csalás (Btk. 375.  §) – kivéve a  különösen nagy vagy különösen jelentős kárt okozó 
információs rendszer felhasználásával elkövetett csalást [Btk. 375.  § (3)  bekezdés a)  pont, (4)  bekezdés], valamint 
a  különösen nagy vagy különösen jelentős kárt nem okozó elektronikus készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel 
elkövetett információs rendszer felhasználásával elkövetett csalást [Btk. 375.  § (5)  bekezdés] –, a  pénzhamisítás 
(Btk. 389.  §), a  pénzhamisítás elősegítése (Btk. 390.  §), a  bélyeghamisítás (Btk. 391.  §), a  költségvetést károsító 
bűncselekmények (Btk. XXXIX. Fejezet) – kivéve a  különösen nagy vagy a  különösen jelentős vagyoni hátrányt 
okozó költségvetési csalást [Btk. 396.  § (4)  bekezdés a)  pont és (5)  bekezdés] és az  ezzel összefüggésben 
elkövetett költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség elmulasztását  
(Btk. 397.  §) –, a  pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása (Btk. 401.  §), a  gazdálkodás 
rendjét sértő bűncselekmények (Btk. XLI. Fejezet), a  fogyasztók érdekeit és a  gazdasági verseny tisztaságát sértő 
bűncselekmények (Btk. XLII. Fejezet), a  tiltott adatszerzés és az  információs rendszer elleni bűncselekmények  
(Btk. XLIII. Fejezet) esetén a  törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, a  Fővárosi Törvényszék területén a  Pesti 
Központi Kerületi Bíróság jár el a  megye, illetve a  főváros területére kiterjedő illetékességgel. Az  542/D.  §-ban 
meghatározott bűncselekmények esetén a  járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyben a  Szegedi Járásbíróság, 
törvényszék hatáskörébe tartozó ügyben a Szegedi Törvényszék jár el.”

25. §  A Be. a következő XXVI/A. Fejezettel és 542/D–542/U. §-sal egészül ki:
„XXVI/A. FEJEZET
ELJÁRÁS A HATÁRZÁRRAL KAPCSOLATOS BŰNCSELEKMÉNYEK ESETÉN
542/D. § E törvény rendelkezéseit a határzár tiltott átlépése (Btk. 352/A. §), a határzár megrongálása (Btk. 352/B. §), 
valamint a  határzárral kapcsolatos építési munka akadályozása (Btk. 352/C.  §) miatt indult büntetőügyben 
az e fejezetben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.
542/E.  § A  tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet idején, annak területén elkövetett, az  542/D.  §-ban 
meghatározott bűncselekmények miatt minden más ügyet megelőzően kell a büntetőeljárást lefolytatni.
542/F.  § Az  542/D.  §-ban meghatározott bűncselekmények miatt indult büntetőügyben az  ismeretlen helyen 
tartózkodó Magyarországon bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező terhelt részére 
a hivatalos iratot a védőnek kell kézbesíteni.
542/G. § Ha az 542/D. §-ban meghatározott bűncselekmények miatt indult büntetőügyben a terheltek nagy száma 
indokolja, az ügyeket el kell különíteni, kivéve, ha ez a tényállás szoros összefüggésére tekintettel nem lehetséges, 
vagy ha az együttes elbírálás a büntetőeljárás befejezését nem hátráltatja.
542/H. § (1) Az 542/D. §-ban meghatározott bűncselekmények miatt indult büntetőügyben, tömeges bevándorlás 
okozta válsághelyzetben, a  kiskorúak érdekeinek fokozott figyelembe vételével, kényszerintézkedésként 
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elsősorban házi őrizetet kell elrendelni és a  menedékjogról és a  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról 
és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személyek elhelyezésére, ellátására és fogvatartására szolgáló 
létesítményben kell végrehajtani.
(2) Az  542/D.  §-ban meghatározott bűncselekmények miatt indult büntetőügyben, tömeges bevándorlás okozta 
válsághelyzetben az  előzetes letartóztatás rendőrségi fogdában vagy a  menedékjogról és a  harmadik országbeli 
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személyek elhelyezésére, ellátására 
és fogvatartására szolgáló létesítményben is végrehajtható.
542/I.  § (1) Az  542/D.  §-ban meghatározott bűncselekmények miatt indult büntetőügyben az  eljárást meg kell 
szüntetni , ha a Magyarországon bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező terhelt ismeretlen 
helyen tartózkodik.
(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazható
a) ha az 542/D. §-ban meghatározott bűncselekmény halált okoz,
b) a másodfokú bírósági eljárás során.
542/J.  § Az  542/D.  §-ban meghatározott bűncselekmények miatti bírósági eljárásban az  Országos Bírósági Hivatal 
elnöke által kijelölt bíró egyesbíróként, ülnökök közreműködése nélkül jár el.
542/K.  § Az  542/D.  §-ban meghatározott bűncselekmények miatt indult büntetőügyben a  219.  § (3)  bekezdés és 
a 262. § (6) bekezdés rendelkezései nem alkalmazhatók.
542/L. § Az 542/D. §-ban meghatározott bűncselekmények miatt indult büntetőügyben a XXI. Fejezet rendelkezései 
nem alkalmazhatók.
542/M.  § Az  542/D.  §-ban meghatározott bűncselekmények miatt indult büntetőeljárásban védő részvétele 
kötelező.
Bíróság elé állítás
542/N. § (1) Az ügyész a terheltet a gyanúsítottként történő kihallgatásától számított tizenöt napon belül bíróság elé 
állíthatja, ha
a) az ügy megítélése egyszerű,
b) a bizonyítékok rendelkezésre állnak,
c) a terhelt a bűncselekmény elkövetését beismerte.
(2) Ha a  bíróság elé állítás (1)  bekezdés a)–b)  pontjában meghatározott feltételei fennállnak, tettenérés esetén 
az ügyész a terheltet a gyanúsítottként történő kihallgatásától számított nyolc napon belül bíróság elé állítja.
(3) A  vád előterjesztése után a  bíróság az  iratokat az  ügyésznek visszaküldi, ha a  bizonyítási eszközök nem állnak 
rendelkezésre.
Lemondás a tárgyalásról
542/O. § Az eljárást a terhelt gyanúsítottként történő kihallgatásától számított tizenöt napon belül kell lefolytatni.
542/P. § A tárgyalásról lemondás alapján folytatott eljárást a védő is kezdeményezheti.
542/Q.  § A  tárgyalásról lemondás alapján folytatott eljárás kezdeményezése esetén a  terhelt gyanúsítottkénti 
kihallgatását az ügyész végzi.
542/R. § (1) A gyanúsítottkénti kihallgatásról készült jegyzőkönyv tartalmazza
a) a tárgyalásról lemondásra irányuló nyilatkozatot,
b) a terheltnek a bűnösségére is kiterjedő beismerő vallomását,
c) a terhelt által beismert bűncselekmény leírását,
d) a terhelt által beismert bűncselekmény Btk. szerinti minősítését,
e) a terheltnek, az ügyésznek és a védőnek a büntetés, illetve intézkedés nemére, mértékére, tartamára vonatkozó 
egyetértő nyilatkozatát, és
f ) a terheltnek az eljárás következményeiről történt tájékoztatását és a terhelt erre adott nyilatkozatát.
542/S.  § Az  ügyész a  gyanúsítottkénti kihallgatásról készült jegyzőkönyvben foglaltakkal azonos tényállás és 
minősítés szerint vádat emel, és indítványt tesz az  ügy nyilvános ülésen történő elbírálására, a  megállapodásban 
rögzített nemű, mértékű, tartamú büntetés, illetve intézkedés alkalmazására, annak alsó és felső határának 
megjelölésével.
542/T. § (1) Ha a bíróság a vádiratban megjelölt tényállással, minősítéssel és az ügyész által indítványozott büntetés, 
illetve intézkedés nemével, mértékével, illetve tartamával egyetért, akkor az  ügyet az  ügy iratainak a  bírósághoz 
érkezését követően nyomban nyilvános ülésre tűzi ki.
(2) A tárgyalásról lemondás esetén a XII. Fejezet rendelkezései nem alkalmazhatók.
(3) A nyilvános ülésen a terhelt, az ügyész és a védő részvétele kötelező.
542/U. § Az eljárásban az 535. §, 537–540. § nem alkalmazható.”
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8. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása

26. §  A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a  továbbiakban: Btk.) 59.  § (4)  bekezdésének b)  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(Azzal szemben)
„b) aki Magyarország területén jogszerűen tartózkodik, és a családi élet tiszteletben tartásához való joga sérülne,”
(csak tízévi vagy azt meghaladó tartamú szabadságvesztés kiszabása esetén lehet helye kiutasításnak, feltéve, hogy 
az elkövetőnek az országban tartózkodása a közbiztonságot jelentősen veszélyeztetné.)

27. §  A Btk. 60. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  határzár tiltott átlépése (Btk. 352/A.  §), a  határzár megrongálása (Btk. 352/B.  §), valamint a  határzárral 
kapcsolatos építési munka akadályozása (Btk. 352/C.  §) esetén kiszabott végrehajtandó szabadságvesztés mellett, 
valamint a  85.  § (1a)  bekezdésben meghatározott esetben a  kiutasítás nem mellőzhető. Amennyiben a  kiutasítás 
határozott ideig tart, annak tartama a  kiszabott szabadságvesztés tartamának kétszerese, de legalább két év. 
A kiutasítás tartamát években, hónapokban és napokban is meg lehet állapítani.”

28. § (1) A Btk. 74. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Vagyonelkobzást kell elrendelni arra)
„c) a  vagyonra, amelyet a  kábítószer-kereskedelem vagy az  embercsempészés elkövetője a  bűncselekmény 
elkövetésének ideje alatt szerzett,”

 (2) A Btk. 74. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ellenkező bizonyításáig vagyonelkobzás alá eső vagyonnak kell tekinteni)
„b) az  (1)  bekezdés c)  pontja esetében a  kábítószer forgalomba hozatalának, illetve az  azzal való kereskedés, 
továbbá az embercsempészés üzletszerű vagy bűnszövetségben történő elkövetésének”
(ideje alatt szerzett valamennyi vagyont.)

29. § (1) A Btk. 85. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  határzár tiltott átlépése (Btk. 352/A.  §), a  határzár megrongálása (Btk. 352/B.  §), valamint a  határzárral 
kapcsolatos építési munka akadályozása (Btk. 352/C.  §) esetén az  öt évet meg nem haladó szabadságvesztés 
végrehajtása próbaidőre felfüggeszthető.”

 (2) A Btk. 85. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  határzár tiltott átlépése (Btk. 352/A.  §), a  határzár megrongálása (Btk. 352/B.  §), valamint a  határzárral 
kapcsolatos építési munka akadályozása (Btk. 352/C.  §) esetén a  próbaidő tartama két évtől tíz évig terjedhet, de 
nem lehet rövidebb az ezen bűncselekmények miatt kiszabott kiutasítás tartamánál.”

30. §  A Btk. 87. §-a a következő d) ponttal egészül ki:
(A felfüggesztett szabadságvesztést végre kell hajtani, ha)
„d) a  60.  § (2a)  bekezdése alapján kiutasított elkövető a  felfüggesztett szabadságvesztés próbaideje alatt 
Magyarország területére visszatér.”

31. §  A Btk. a következő 352/A–C. §-sal és az azokat megelőző alcímekkel egészül ki:
„Határzár tiltott átlépése
352/A.  § (1) Aki Magyarországnak az  államhatár rendje védelmét biztosító létesítmény által védett területére 
a létesítményen keresztül jogosulatlanul belép, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt
a) fegyveresen,
b) felfegyverkezve,
c) tömegzavargás résztvevőjeként
követik el.
(3) Aki az  (1)  bekezdésben meghatározott bűncselekményt fegyveresen vagy felfegyverkezve tömegzavargás 
résztvevőjeként követi el, két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(4) A  büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a  (2) vagy (3)  bekezdésben meghatározott 
bűncselekmény halált okoz.
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Határzár megrongálása
352/B.  § (1) Aki az  államhatár rendjének védelmét biztosító létesítményt, illetve eszközt megsemmisíti 
vagy megrongálja, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt
a) fegyveresen,
b) felfegyverkezve,
c) tömegzavargás résztvevőjeként
követik el.
(3) Aki az  (1)  bekezdésben meghatározott bűncselekményt fegyveresen vagy felfegyverkezve tömegzavargás 
résztvevőjeként követi el, öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(4) A  büntetés tíz évtől húsz évig terjedő szabadságvesztés, ha a  (2) vagy (3)  bekezdésben meghatározott 
bűncselekmény halált okoz.
Határzárral kapcsolatos építési munka akadályozása
352/C.  § Aki az  államhatár rendjének védelmét biztosító létesítmény építésével vagy karbantartásával 
kapcsolatos munkavégzést akadályozza, ha más bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő.”

32. § (1) A Btk. 353. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Aki államhatárnak más által a  jogszabályi rendelkezések megszegésével történő átlépéséhez segítséget nyújt, 
bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

 (2) A Btk. 353. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha az embercsempészést
a) vagyoni haszonszerzés végett,
b) államhatár átlépéséhez több személynek segítséget nyújtva, vagy
c) az államhatár rendjének védelmét biztosító létesítmény, illetve eszköz megsemmisítésével vagy megrongálásával
követik el.”

 (3) A Btk. 353. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha az embercsempészést
a) a csempészett személy sanyargatásával,
b) fegyveresen,
c) felfegyverkezve,
d) üzletszerűen vagy
e) bűnszövetségben
követik el.”

 (4) A Btk. 353. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A büntetés öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés, ha
a) a (3) bekezdés a) pontja szerinti embercsempészést a b)–e) pontban meghatározott módon
b) a (3) bekezdés b) pontja szerinti embercsempészést az a), illetve a c)–e) pontban meghatározott módon
követik el.”

 (5) A Btk. 353. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A (3) vagy (4) bekezdésben meghatározott bűncselekmény szervezője vagy irányítója tíz évtől húsz évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő.”

 (6) A Btk. 353. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Aki embercsempészésre irányuló előkészületet követ el, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

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

33. §  Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról 2013. évi LXVII. törvény 9. § 
(1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(Az útdíjfizetési és bevallási kötelezettség nem terheli:)
„k) az  államhatárról szóló törvényben meghatározott tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben elrendelt 
szállítási feladatok végrehajtásában részt vevők által üzemben tartott gépjárművet az ezen feladat ellátása során.”
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34. §  Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról 2013. évi LXVII. törvény 
a következő 10/A. §-sal egészül ki:
„10/A. § A 9. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott járművek a szállítási feladat elrendelésére jogosult szerv 
– 11.  § (1)  bekezdésben meghatározott módon – mentességi nyilvántartásba történő bejegyzését követően 
mentesülnek a bevallási kötelezettség alól és válnak jogosulttá a díjmentesség igénybevételére.”

10. A büntetések, intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 
végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény módosítása

35. §  A büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 
2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv. tv.) a következő 43/A. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:
„A kiutasítás végrehajtásának elhalasztása
43/A. § (1) A tanács elnöke az elítélt kérelmére a kiutasítás végrehajtásának megkezdésére fontos okból – különösen 
az elítélt személyi vagy családi körülményeire tekintettel – legfeljebb három hónapra halasztást engedélyezhet.
(2) Ha az elítélt betegsége az életét közvetlenül veszélyezteti, a tanács elnöke
a) az  (1)  bekezdésben szabályozott tartamú halasztást meghaladó, határozott ideig tartó halasztást is 
engedélyezhet,
b) az (1) bekezdés alapján engedélyezett halasztást meghosszabbíthatja.
(3) El kell halasztani – kérelem nélkül, hivatalból is – a kiutasítás végrehajtásának megkezdését annak az elítéltnek 
az esetében, aki
a) a tizenkettedik hetet meghaladó várandós, legfeljebb a szülés várható idejét követő tizenkettedik hónap végéig,
b) egy évesnél fiatalabb gyermekét gondozza.
(4) A  (2)  bekezdés esetében a  tanács elnöke igazságügyi orvos-szakértői szakvélemény alapján állapítja meg 
a halasztás egészségügyi feltételeinek fennállását.
(5) A (3) bekezdés a) pontja esetén, ha a gyermek halva született, utóbb meghalt, vagy a gyermek véglegesen vagy 
tartósan kikerül az elítélt gondozásából, a kiutasítás végrehajtását a bíróság felhívására, amint azt a nő szülés utáni 
egészségi állapota lehetővé teszi, haladéktalanul meg kell kezdeni. A nő szülés utáni egészségi állapotáról a tanács 
elnökének a felhívására az igazságügyi orvos-szakértő nyilatkozik.
(6) Az (1)–(3) bekezdésben meghatározott feltételek esetén sincs helye a kiutasítás végrehajtása elhalasztásának, ha 
az súlyosan veszélyeztetné a közbiztonságot vagy a közrendet.”

36. §  A Bv. tv. 44. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A kiutasítás végrehajtásának elhalasztása tárgyában hozott határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.”

37. §  A Bv. tv. 388. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  Be. 542/H.  § (2)  bekezdésében meghatározott esetben, tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben 
az  őrizet és az  előzetes letartóztatás rendőrségi fogdában vagy a  menedékjogról és a  harmadik országbeli 
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személyek elhelyezésére, ellátására 
és fogvatartására szolgáló létesítményben is végrehajtható.”

38. §  A Bv. tv. a következő XXVIII/A. Fejezettel és 385/A. §-sal egészül ki:
„XXVIII/A. FEJEZET
A TÖMEGES BEVÁNDORLÁS OKOZTA VÁLSÁGHELYZETBEN ALKALMAZOTT SZABÁLYOK
385/A.  § Ha tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben az  előzetes letartóztatást nem büntetés-végrehajtási 
intézetben hajtják végre, a XXIX. és XXXI. Fejezet rendelkezései nem alkalmazhatók.”

11. Záró rendelkezések

39. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. §, a 4–18. §, a 24–38. § és a 40. § 2015. szeptember 15-én lép hatályba.
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40. § (1) A 3. § az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2011. december 13-i 
2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk (3) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

 (2) E törvény a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról szóló, 2013. június 26-i 
2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 43. cikkének való megfelelést szolgálja.

 Áder János s. k., Dr. Latorcai János s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

2015. évi CXLI. törvény
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény és az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. törvény módosításáról*

1. §  A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 84/ZS. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„(5) E  törvénynek az  egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a  Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII.  törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXIV.  törvénnyel megállapított 29/B. § 
(2)  bekezdését és 48.  § (3)  bekezdés b)  pontjában az  eltartott (kedvezményezett eltartott) adóazonosító jelének 
közlését előíró rendelkezést a  2017. január 1-jét megelőzően megtett nyilatkozatok esetében úgy kell alkalmazni, 
hogy az  eltartott (kedvezményezett eltartott) adóazonosító jelének hiányában természetes személyazonosító 
adatait és lakcímét kell feltüntetni.”

2. §  Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény a következő 210. §-sal egészül ki:
„210.  § (1) Az  állami adóhatóság a  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi 
szerv adatszolgáltatása alapján 2016. július 1-ig hivatalból megállapítja mindazon magánszemélyek adóazonosító 
jelét, akik 2016. december 31-ig nem töltik be 25. életévüket és adóazonosító számmal nem rendelkeznek. 
A magánszemély adóazonosító jeléről annak megállapítását követő 45 napon belül az állami adóhatóság az adózó 
adatszolgáltatásban megjelölt lakcímére értesítést küld.
(2) Az (1) bekezdés szerinti egyszeri adatszolgáltatást a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását 
kezelő központi szerv 2016. március 31. napjáig teljesíti, ennek során átadja az  állami adóhatóság részére a  2006. 
január 1. napját megelőzően született, 25. életévüket 2016. december 31-ig be nem töltő állampolgárok családi 
és utónevét, születési családi és utónevét, születési helyét és idejét, anyja születési családi és utónevét, valamint 
lakcímét.
(3) Az állami adóhatóság a magánszemély (1) bekezdés szerint megképzett adóazonosító jeléről 2016. november 30. 
napjáig hatósági igazolványt állít ki.”

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

 Áder János s. k., Dr. Latorcai János s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. szeptember 4-i ülésnapján fogadta el.
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A földművelésügyi miniszter 51/2015. (IX. 7.) FM rendelete
a pénzügyi fegyelem alkalmazásából eredő visszatérítésről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás 
egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (4)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4.  § 7.  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában:
1. közvetlen támogatás: a  közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott 

közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a  mezőgazdasági termelők részére 
meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az  1290/2005/EK, a  247/2006/EK és a  378/2007/EK 
rendelet módosításáról, valamint az  1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 
73/2009/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 73/2009/EK rendelet) 1. mellékletében, valamint a közös agrárpolitika 
keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre 
vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a  637/2008/EK és a  73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1.  mellékletében 
nevesített közvetlen támogatási jogcímek;

2. pénzügyi fegyelem: a  73/2009/EK rendelet 11.  cikkében, valamint a  közös agrárpolitika finanszírozásáról, 
irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK 
és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 26. cikkében meghatározott kiigazítás;

3. tagállami keret: az  1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 26.  cikk (5)  bekezdése értelmében 
a  2014-es pénzügyi évről átvitt előirányzatok visszatérítéséről szóló, 2014. november 24-i 1259/2014/EU 
bizottsági végrehajtási rendelet mellékletében meghatározott összeg;

4. tárgyév: a közvetlen támogatás iránti kérelem benyújtásának éve;
5. visszatérítés: a  pénzügyi fegyelem kapcsán alkalmazott kiigazítás során elvont összeg Európai Unió által fel 

nem használt, és a tagállam számára jóváhagyott része.

2. Visszatérítésre jogosultak köre

2. § (1) Visszatérítésre azon mezőgazdasági termelő jogosult,
a) aki közvetlen támogatás iránti kérelmet nyújtott be, és
b) akivel szemben a  közvetlen támogatások odaítélése tárgyában hozott és tárgyévet követő év szeptember 

21-éig jogerőre emelkedett döntések alapján pénzügyi fegyelem kapcsán kiigazítás került alkalmazásra.
 (2) A  tárgyévet követő év szeptember 21-e után jogerőre emelkedett, közvetlen támogatás odaítélése tárgyában 

hozott határozat alapján megállapított támogatási összegre alkalmazott pénzügyi fegyelemből adódó támogatás-
csökkentés a jogerőre emelkedés évét követő visszatérítés kapcsán kerül figyelembe vételre.

3. Visszatérítésről való döntés és kifizetés

3. § (1) A  visszatérítésről a  Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: MVH) hivatalból indult eljárás 
keretében, határozatban dönt.

 (2) A visszatérítés összegét az MVH a tárgyévet követő év szeptember 21-éig jogerőre emelkedett, közvetlen támogatás 
odaítélése tárgyában hozott döntések alapján, a  közvetlen támogatás odaítélése tárgyában hozott döntésben 
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alkalmazott pénzügyi fegyelemből adódó csökkentés arányában határozza meg azzal, hogy a  visszatérítések 
együttes összege nem haladhatja meg az adott évre meghatározott tagállami keretet.

 (3) Az MVH a visszatérítésből eredő összeget – figyelemmel a 4. § (1) bekezdésében foglaltakra – a tárgyévet követő év 
október 15-éig fizeti ki a mezőgazdasági termelőnek.

4. Egyéb rendelkezések

4. § (1) A  visszatérítés keretében megállapított összegből levonásra kerül a  tárgyév vonatkozásában megállapított, 
a kölcsönös megfeleltetés szabályainak megsértése miatt kiszabott szankció összege.

 (2) A  3.  § (1)  bekezdés szerinti határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása során a  fellebbezés elbírálásának 
évében alkalmazandó, adott tagállami keretet szükséges figyelembe venni azzal, hogy a már kifizetett visszatérítés 
a fellebbezés elbírása után elszámolásra kerül.

5. Záró rendelkezések

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

6. §  Ez a rendelet
a) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási 

rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a  mezőgazdasági termelők részére meghatározott 
egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az  1290/2005/EK, a  247/2006/EK és a  378/2007/EK rendelet 
módosításáról, valamint az  1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 
73/2009/EK tanácsi rendelet,

b) a  közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a  352/78/EGK, a  165/94/EK, 
a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint

c) az  1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 26.  cikke (5)  bekezdése értelmében a  2014-es 
pénzügyi évről átvitt előirányzatok visszatérítéséről szóló, 2014. november 24-i 1259/2014/EU bizottsági 
végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter

A földművelésügyi miniszter 52/2015. (IX. 7.) FM rendelete
egyes közvetlen támogatásokkal kapcsolatos, valamint egyéb agrártárgyú miniszteri rendeletek 
módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés b) és d) pontjában,
a 2. és 8. alcím tekintetében a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (4)  bekezdés a)  pontjában és 
(5) bekezdésében,
a 4. alcím tekintetében a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában,
a 3., 5., 6. és 7. alcím tekintetében a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 
1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – 
a következőket rendelem el:
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1. A történelmi bázis jogosultságról szóló 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet módosítása

1. §  A történelmi bázis jogosultságról szóló 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet [a továbbiakban: 106/2007. (IX. 24.)  
FVM rendelet] 1. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazásában)
„a) mezőgazdasági termelő: a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági 
termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a  637/2008/EK  
és a  73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (a  továbbiakban: 1307/2013/EU rendelet) 4.  cikk (1)  bekezdés a)  pontja 
szerinti természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely 
a mezőgazdasági tevékenységét az 1307/2013/EU rendelet 4. cikk (1) bekezdése szerinti területen folytatja;
b) történelmi bázis: a referencia időszakra vonatkozóan meghatározott termelési egység (állatlétszám, terület, tonna, 
kg) mértéke, amely a termeléstől elválasztott támogatások alapját képezi; a mezőgazdasági termelő rendelkezésére 
álló, az adott jogcímre vonatkozó történelmi bázis jogosultságok összessége;
c) történelmi bázis jogosultság: az ügyfél történelmi bázisa alapján megállapított mezőgazdasági vagyoni értékű jog;”

2. §  A 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  5.  § (4)  bekezdés a)  pontja szerinti esetben a  történelmi bázis jogosultság átruházása, illetve ideiglenes 
átengedése esetén benyújtott átírási kérelem alapján az  MVH csak abban az  esetben és olyan mértékben vezeti 
át a  nyilvántartásában a  kérelemben szereplő mennyiségű történelmi bázist, ha az  átvevőnek a  történelmi bázis 
jogosultság átruházásával, illetve ideiglenes átengedésével rendelkezésére álló történelmi bázisa nem haladja meg 
az átruházási kérelem benyújtásakor az ENAR nyilvántartás szerint az összes tenyészetében található, a termeléshez 
kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 1.  § 15.  pontja 
szerinti tejhasznú tehenenként számított 7100 kg-ot.”

3. §  A 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  teljes állatállomány örökösödés útján történő átszállásakor, amennyiben a  hagyatékátadó végzés másként 
nem rendelkezik, a történelmi bázis jogosultság annak a mezőgazdasági termelőnek a tulajdonába kerül, aki a teljes 
állatállományt átveszi.”

4. §  A 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet a következő 12. §-sal egészül ki:
„12.  § E  rendeletnek az  egyes közvetlen támogatásokkal kapcsolatos, valamint egyéb agrártárgyú miniszteri 
rendeletek módosításáról szóló 52/2015. (IX. 7.) FM rendelettel [a továbbiakban: 52/2015. (IX. 7.) FM rendelet] 
megállapított 1. § a)–c) pontját, 3. § (3) bekezdését és 4. § (3) bekezdését a 2015. április 1-jétől benyújtott átírás iránti 
kérelmek vonatkozásában kell alkalmazni.”

5. §  A 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet 1.  § j)  pont ja)  alpontjában az „az R. 6.  §-a alapján bejelentett mezőgazdasági 
területek összessége” szövegrész helyébe az „az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes 
területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos 
egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 2. §-a alapján bejelentett mezőgazdasági területek összessége” 
szöveg lép.

2. A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű támogatásról szóló 
41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet módosítása

6. §  A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) 
FVM rendelet
a) 4. § (1) bekezdésében a „Vidékfejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe a „Földművelésügyi Minisztérium” 

szöveg;
b) 4. § (2) bekezdésében a „2014. évben” szövegrész helyébe a „2015. évben” szöveg, valamint a „2013. évben” 

szövegrész helyébe a „2014. évben” szöveg
lép.
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3. A tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló  
14/2010. (II. 23.) FVM rendelet módosítása

7. §  A tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet  
[a továbbiakban: 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet] 1. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„6. jóváhagyott felvásárló: olyan, a Tv. szerint nyilvántartásba vett és e rendelet szerinti felvásárlóként nyilvántartott 
természetes vagy jogi személy, illetve egyéb szervezet, aki vagy amely a  termelői nyerstejet a  tejtermelőtől azért 
veszi át, hogy azt – akár bérfeldolgozás keretében – gyűjtő, csomagoló, hűtő vagy feldolgozó folyamatnak vesse 
alá vagy értékesítse, vagy azt egy vagy több olyan vállalkozásnak továbbadja, amely tejet vagy tejterméket kezel 
vagy feldolgoz, és e  tevékenységének folytatásához a  Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: 
MVH) jóváhagyásával rendelkezik, továbbá egyazon földrajzi terület felvásárlóinak olyan szövetkezése, amely tagjai 
számára fizetési kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan előírt adminisztrációs és könyvviteli tevékenységet 
végez;”

8. §  A 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A tejtermelő jogosult az április 1. és március 31. közötti időszakon belül felvásárlót váltani.”

9. § (1) A 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet 14. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  felvásárló köteles az  adott év április 1. és március 31. közötti időszaka alatt a  beszállított tej mennyiségéről 
és a felvásárolt tej tényleges zsírtartalmáról tejtermelőnkénti, illetve besszállítónkénti kimutatást a tárgyhót követő 
hónap 28-áig, illetve az  adott év április 1. és március 31. közötti időszakában összesített kimutatást az  adott évet 
követő év május 14-éig elkészíteni, és az MVH-nak megküldeni.
(2) A felvásárló az (1) bekezdés szerinti havi és éves kimutatást a tejtermelővel történt elszámolásnak megfelelően 
köteles elkészíteni. A  felvásárló jelentési kötelezettsége akkor is fennáll, ha érvényes szerződéssel rendelkező 
beszállítójától nem vett át tejet, vagy a termelő felvásárlói szerződése megszűnt, vagy az adott kvótaév április 1. és 
március 31. közötti időszakában felvásárlót váltott.”

 (2) A 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet 14. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha a  felvásárló az  (1)  bekezdésben meghatározott összesített adatszolgáltatási kötelezettségét június 15-éig 
nem teljesíti, vagy az  adatszolgáltatás tartalma a  havi kimutatásokhoz viszonyítottan mennyiségi eltérést mutat, 
akkor az MVH húsz napon belül a felvásárlót tizenöt napos határidő tűzésével teljesítésre szólítja fel.”

10. §  A 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet a következő 18. §-sal egészül ki:
„18.  § E  rendeletnek az  egyes közvetlen támogatásokkal kapcsolatos, valamint egyéb agrártárgyú miniszteri 
rendeletek módosításáról szóló 52/2015. (IX. 7.) FM rendelettel [a továbbiakban: 52/2015. (IX. 7.) FM rendelet] 
hatályon kívül helyezett 1.  § 7., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 18., 19., 20.  pontját, 2.  §-át, 3.  §-át, 4.  § (6)  bekezdését, 
5–10. §-át, valamint 14. § (3) és (4) bekezdését az 52/2015. (IX. 7.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő 
ügyekben alkalmazni kell.”

11. §  A 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

12. §  A 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet 4. § (7) bekezdésében az „együttműködő szervezet” szövegrész helyébe az „MVH” 
szöveg lép.

13. §  Hatályát veszti a 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet
a) 1. § 7., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 18., 19., 20., 23. és 24. pontja,
b) 2. és 3. §-a,
c) 4. § (4) és (6) bekezdése,
d) 5–13. §-a,
e) 14. § (3), (4), (6), (7), (8) és (9) bekezdése,
f ) 15. §-a.
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4. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések 
beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető támogatásról szóló 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet 
módosítása

14. §  Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a  borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez  
a  2011. évtől igényelhető támogatásról szóló 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet 3.  § (5)  bekezdés b)  pontjában  
a „8 000 000 euró” szövegrész helyébe a „8 550 000 euró” szöveg lép.

5. A sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló 
mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet 
módosítása

15. § (1) A  sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a  törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági 
csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet [a továbbiakban: 78/2013. (IX. 10.)  
VM rendelet] 1. §-a a következő 2a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„2a. egy és ugyanazon vállalkozás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos 
eljárásról és a  regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm rendelet [a  továbbiakban: 37/2011.  
(III. 22.) Korm. rendelet] 2. § 5a. pontja szerinti vállalkozás;”

 (2) A 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet 1. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„6. mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás: az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 
108.  cikkének a  mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 
2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1408/2013/EU bizottsági rendelet) szerinti 
támogatás;”

16. §  A 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet 3. § b) pont bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A támogatás igénybevételére annak a törzskönyvezett sertéstenyészetnek az állattartója jogosult, aki vagy amely
a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában)
„bb) nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás vagy csődeljárás alatt, illetve természetes személy esetében nem áll 
gazdálkodási tevékenységgel összefüggő végrehajtási eljárás alatt,”

17. §  A 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet 4. §-a a következő (5)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás nyújtásával kapcsolatos eljárásokra a  37/2011.  
(III. 22.) Korm. rendelet 11–11/A. §-ában foglaltak irányadóak.
(6) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya 
alá tartozó, a  folyó üzleti évben, valamint az  azt megelőző két üzleti év során odaítélt mezőgazdasági csekély 
összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 15 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
(7) A  mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás esetén a  mezőgazdasági termékek elsődleges 
termelésével foglalkozó ágazatban, valamint az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének 
a  csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági 
rendelet (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szerinti támogatás hatálya alá tartozó egy vagy több 
ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a  mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel 
az  1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 3.  cikk 
(2)  bekezdésében rögzített alkalmazandó felső határig halmozhatók az  utóbbi tevékenységre tekintettel nyújtott 
csekély összegű támogatásokkal, feltéve, hogy az  elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység nem részesül 
az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásban.
(8) A  mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint a  halászati és akvakultúra 
ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a  mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel 
az  1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az  Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 107. és 108.  cikkének a  halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra 
való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendeletben (a  továbbiakban: 717/2014/EU 
bizottsági rendelet) rögzített felső határig halmozhatók az  utóbbi tevékenységekre tekintettel az  említett 
rendelettel összhangban nyújtott csekély összegű támogatásokkal, feltéve, hogy az  elsődleges mezőgazdasági 
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termelőtevékenység nem részesül a  717/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű 
támogatásban.
(9) A  támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási 
célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az  így halmozott összeg meghaladná 
a  csoportmentességi rendeletekben vagy az  Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott 
legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.
(10) A  támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a  támogatási döntés meghozatalának napjától 
számított tíz évig meg kell őrizni.”

18. §  A 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet 5. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az állattartónak a támogatási kérelmében nyilatkoznia kell arról, hogy)
„a) nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás vagy csődeljárás alatt, illetve természetes személy esetében nem áll 
gazdálkodási tevékenységgel összefüggő végrehajtási eljárás alatt;
b) megfelel a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározottaknak;”

19. §  A 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet
a) 4.  § (1)  bekezdésében a „2014. évben” szövegrész helyébe a „2015. évre”, valamint a „85 millió” szövegrész 

helyébe a „40 millió” szöveg,
b) 4. § (3) bekezdésében a „2014. évre” szövegrész helyébe a „2015. évre” szöveg,
c) 5. § (1) bekezdésében a „2014. november 10. és november 28. között” szövegrész helyébe a „2015. október 5. 

és október 30. között” szöveg
lép.

20. §  Hatályát veszti a 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet 3. § b) pont ba) alpontja.

6. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, 
valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes 
kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet módosítása

21. §  Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az  ahhoz 
kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.)  
FM rendelet [a továbbiakban: 5/2015. (II. 19.) FM rendelet] 1. § 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„11. mezőgazdasági termelő: a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági 
termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a  637/2008/EK  
és a  73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (a  továbbiakban: 1307/2013/EU rendelet) 4.  cikk (1)  bekezdés a)  pontja 
szerinti természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely 
a mezőgazdasági tevékenységét az 1307/2013/EU rendelet 4. cikk (1) bekezdése szerinti területen folytatja;”

22. §  Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet
a) 16. § (2) bekezdésében a „30–31. cikke” szövegrész helyébe a „30–32. cikke” szöveg,
b) 23. § (2) bekezdésében a „30–31. cikke” szövegrész helyébe a „30–32. cikke” szöveg
lép.

23. §  Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet a következő 31/B. §-sal egészül ki:
„31/B.  § E  rendeletnek az  egyes közvetlen támogatásokkal kapcsolatos, valamint egyéb agrártárgyú miniszteri 
rendeletek módosításáról szóló 52/2015. (IX. 7.) FM rendelettel [a továbbiakban: 52/2015. (IX. 7.) FM rendelet] 
megállapított 1.  § 11.  pontját, 16.  § (2)  bekezdését és 23.  § (2)  bekezdését az  52/2015. (IX. 7.) FM rendelet 
hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
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7. A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló  
9/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása

24. § (1) A  termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet  
[a továbbiakban: 9/2015. (III. 13.) FM rendelet] 1. §-a a következő 2a–2c. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„2a. átruházás: a  támogatási kérelemben bejelentett állatok összességének a  birtokon tartási időszak alatt 
egy átvevőnek történő eladása és a  történelmi bázis jogosultságról szóló miniszteri rendelet (a  továbbiakban: 
Bázisrendelet) szerinti átruházás;
2b. átruházó: az a mezőgazdasági termelő, akinek a támogatási kérelmében bejelentett állatai átruházásra kerültek 
egy másik mezőgazdasági termelő részére, valamint a Bázisrendelet szerinti átadó;
2c. átvevő: az  a  mezőgazdasági termelő, akire a  támogatási kérelemben bejelentett összes állatot átruházzák, 
valamint a Bázisrendelet szerinti átvevő;”

 (2) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 1. § 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„9. mezőgazdasági termelő: a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági 
termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a  637/2008/EK  
és a  73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (a  továbbiakban: 1307/2013/EU rendelet) 4.  cikk (1)  bekezdés a)  pontja 
szerinti természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely 
a mezőgazdasági tevékenységét az 1307/2013/EU rendelet 4. cikk (1) bekezdése szerinti területen folytatja;”

25. § (1) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  támogatási kérelem mellékleteire vonatkozó adatváltozásokat és a  támogatást igénylő személyében 
bekövetkezett változást a  mezőgazdasági termelőnek postai vagy elektronikus úton, átruházás esetén 
a (7) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint kell bejelentenie az MVH-nak.”

 (2) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 9. §-a a következő (7)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A 6. § a) és b) pontja szerinti támogatási jogcímekhez kapcsolódó átruházás esetén az átruházó által igényelt 
támogatás az átvevőnek kerül kifizetésre, ha az átvevő
a) az  átruházást követő tizenöt napon belül elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül bejelenti az  MVH-nak 
az átruházás tényét és igényli a támogatást,
b) mellékeli az átruházásról szóló szerződés másolatát, és
c) teljesíti a támogatás igénybevételéhez szükséges összes feltételt.
(8) Ha a  (7)  bekezdés szerinti átruházás az  átvevő egyéb támogatási kérelmével kapcsolatos feltételek teljesítését 
kedvezőtlenül érinti, az átruházott állatokat az adott tárgyévben különálló gazdaságnak kell tekinteni.”

26. §  A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet a következő 22/C. §-sal egészül ki:
„22/C.  § E  rendeletnek az  egyes közvetlen támogatásokkal kapcsolatos, valamint egyéb agrártárgyú miniszteri 
rendeletek módosításáról szóló 52/2015. (IX. 7.) FM rendelettel [a továbbiakban: 52/2015. (IX. 7.) FM rendelet] 
megállapított 1. § 2a–2c. pontját, 9. § (5), (7) és (8) bekezdését, valamint 19. § (2), (5) és (6) bekezdését az 52/2015. 
(IX. 7.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

27. §  A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet
a) 19.  § (2)  bekezdésében a  „megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága (a  továbbiakban: 

földművelésügyi igazgatóság)” szövegrész helyébe a  „földművelésügyi hatáskörében eljáró megyei 
kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)” szöveg,

b) 19.  § (5)  bekezdés nyitó szövegrészében, 19.  § (5)  bekezdés d)  pontjában és 19.  § (6)  bekezdésében 
a „földművelésügyi igazgatóság” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal” szöveg,

c) 19.  § (5)  bekezdés nyitó szövegrészében az „a területileg illetékes földhivatalhoz” szövegrész helyébe az   
„a fővárosi és megyei kormányhivatal ingatlanügyi hatósági hatáskörében eljáró, területileg illetékes járási 
(fővárosi kerületi) hivatalához” szöveg

lép.
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8. Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó 
támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és 
az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban 
tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása

28. §  Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás 
igénybevételének szabályairól, valamint a  szántóterület, az  állandó gyepterület és az  állandó kultúrával fedett 
földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015.  
(III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 10/2015. (III. 13.) FM rendelet] 1. § (1) bekezdés 15. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„15. mezőgazdasági termelő: a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági 
termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a  637/2008/EK  
és a  73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (a  továbbiakban: 1307/2013/EU rendelet) 4.  cikk (1)  bekezdés a)  pontja 
szerinti természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely 
a mezőgazdasági tevékenységét az 1307/2013/EU rendelet 4. cikk (1) bekezdése szerinti területen folytatja;”

29. § (1) A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 3. § (2)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az  1307/2013/EU rendelet 43.  cikk (11)  bekezdésének alkalmazása során a  mezőgazdasági termelőnek 
az  egységes kérelem benyújtására nyitva álló időszak utolsó napján meg kell felelnie a  34/2013. (V. 14.)  
VM rendeletben foglalt követelményeknek.
(3) Ha a  mezőgazdasági termelő párhuzamos gazdálkodást folytat, vagy az  ökológiai tanúsító szervezet szerint 
nem a  földterület egésze felel meg a  (2) bekezdésben foglaltaknak, akkor a mezőgazdasági termelő a  támogatási 
kérelmében ökológiai gazdálkodásban részt vevő területként nem jelölt terület és az  ökológiai tanúsító szervezet 
által nem igazolt földterület tekintetében nem mentesül az e rendeletben előírt kötelezettségek alól.
(4) Az ökológiai tanúsító szervezet évente, az adott év augusztus 1-jéig a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
(a  továbbiakban: MVH) adatszolgáltatása alapján az  MVH részére tájékoztatást nyújt a  mezőgazdasági termelő 
támogatási kérelmében megjelölt ökológiai gazdálkodásba vont terület (2)  bekezdésben foglaltaknak való 
megfeleléséről.
(5) Ha az  e  rendelet szerinti támogatással érintett földterület ökológiai státusza megszüntetésre vagy 
visszaminősítésre kerül, akkor az  ökológiai tanúsító szervezet nyolc napon belül megküldi az  MVH-nak az  érintett 
földterület és a  mezőgazdasági termelő azonosító adatait. A  mezőgazdasági termelő tárgyéven belüli ökológiai 
státusz megszüntetéssel vagy visszaminősítéssel érintett terület tekintetében nem mentesül az e rendeletben előírt 
kötelezettségek alól.”

 (2) A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 3. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  mezőgazdasági termelő támogatási kérelmében ökológiai gazdálkodásban részt vevő szántóterületekhez 
kapcsolódó tájelem elszámolható ökológiai jelentőségű területként.”

30. §  A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha két vagy több mezőgazdasági termelő ugyanazon rendelkezésre álló földterületet jelent be az  egységes 
kérelemben ökológiai jelentőségű területként, akkor az  MVH elsődlegesen a  földhasználati nyilvántartás adatait 
vizsgálja annak megállapítása érdekében, hogy melyik mezőgazdasági termelő részére vehető figyelembe 
a  bejelentett földterület ökológiai jelentőségű területként. Ha ez  a  földhasználati nyilvántartás alapján nem 
állapítható meg, úgy az  MVH az  ingatlan-nyilvántartás adatait vizsgálja meg. Ha ezen adatok alapján sem 
állapítható meg, hogy melyik mezőgazdasági termelő jogosult a  földterületet ökológiai jelentőségű területként 
figyelembe venni, akkor az  MVH az  ökológiai jelentőségű terület többes igényléssel érintett részét annak területi 
arányosításával, az adott többes igényléssel érintett, bejelentett ökológiai jelentőségű területek arányában osztja fel 
a földterületet bejelentő mezőgazdasági termelők között.”

31. §  A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet a következő 26. §-sal egészül ki:
„26.  § (1) Amennyiben az  adminisztratív vagy a  helyszíni ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy az  ökológiai 
jelentőségű területekre vonatkozóan előírt követelmények alól a  25.  § alapján nem mentesülő mezőgazdasági 
termelő nem rendelkezik az 1307/2013/EU rendelet 46. cikk (1) bekezdése szerinti, az általa bejelentett szántóterület 
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legalább 5%-ának megfelelő ökológiai jelentőségű területtel, úgy az egységes kérelem beadására nyitva álló időszak 
utolsó napjáig bejelentett ökológiai jelentőségű területe mértékéig a  (2)–(9)  bekezdés szerinti kompenzációban 
(a továbbiakban: kompenzáció) részesül.
(2) Kompenzációra jogosult az a mezőgazdasági termelő, akinél az ellenőrzés folyamán megállapításra kerül, hogy
a) a  bejelentett ökológiai jelentőségű területe nem létezik, vagy nem minősíthető a  bejelentés szerinti ökológiai 
jelentőségű területnek, vagy
b) a bejelentett ökológiai jelentőségű területe nagyobb, mint a megállapított ökológiai jelentőségű terület.
(3) Kompenzáció alapját képezi az e rendeletben előírt feltételeknek megfelelő ökológiai jelentőségű terület,
a) amelynek elhelyezkedését a  mezőgazdasági termelő a  tárgyévi egységes kérelemben megfelelően jelölte, de 
nem a 13. § (1) bekezdésében meghatározott típusnak megfelelően jelentette be, vagy
b) amelyet a mezőgazdasági termelő az egységes kérelmében nem ökológiai jelentőségű területként jelölt, és
c) amelyet a mezőgazdasági termelő az egységes kérelem benyújtására rendelkezésre álló időszak letelte után, de 
legkésőbb tárgyév október 8-áig elektronikus úton, az  adatváltozás bejelentésére szolgáló elektronikus felületen  
– az  Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a  központi költségvetésből finanszírozott egyes 
támogatások 2015. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 12/2015. (III. 30.)  
FM rendelet [a továbbiakban: 12/2015. (III. 30.) FM rendelet] 6.  § (3)  bekezdése szerinti adattartalommal – 
kompenzáció céljára adatváltozásként bejelentett.
(4) Az  MVH a  (3)  bekezdés alapján kompenzációra megjelölt ökológiai jelentőségű területet annak tényleges 
típusának, valamint a  tényleges típusra vonatkozó átváltási és súlyozási tényezőnek megfelelően más 
mezőgazdasági termelő által az  egységes kérelem benyújtására rendelkezésre álló időszak végéig bejelentett 
ökológiai jelentőségű területének csökkentése nélkül veszi figyelembe.
(5) A  (3)  bekezdésben foglaltaknak megfelelően bejelentett ökológiai jelentőségű területet – a  (4)  bekezdésben 
foglaltakra is figyelemmel – úgy kell tekinteni, mintha a  mezőgazdasági termelő azt az  egységes kérelmének 
a 12/2015. (III. 30.) FM rendelet 9. §-a szerinti benyújtása keretében jelentette volna be.
(6) Az  ökológiai jelentőségű területekkel kapcsolatos kötelezettség teljesítésének ellenőrzésekor a  kompenzáció 
alapját képező ökológiai jelentőségű területek nagyságát hozzá kell adni az ellenőrzéseket követően megállapított 
ökológiai jelentőségű területnagysághoz azzal, hogy a  mezőgazdasági termelő esetén figyelembe vett ökológiai 
jelentőségű területnagyság nem lehet több annál, mint amit az egységes kérelmében eredetileg feltüntetett.
(7) Ha ökológiai jelentőségű területekre vonatkozóan helyszíni ellenőrzésre kerül sor olyan mezőgazdasági termelő 
esetében, akinél vagy amelynél az  adott ellenőrzéssel érintett tábláján, vagy azzal szomszédosan jelölt ökológiai 
jelentőségű területe figyelembe vétele nélkül a  bejelentett szántóterülete legalább 5%-ának megfelelő ökológiai 
jelentőségű területtel nem rendelkezne, akkor a  2007. évi XVII. törvény 50.  § (2)  bekezdése szerint kell eljárni 
azzal, hogy az  ellenőrzés az  ügyfél, alkalmazottja vagy meghatalmazottja jelenlétének hiányában hatósági tanú 
alkalmazása nélkül is lefolytatható.
(8) A helyszíni ellenőrzés keretében a mezőgazdasági termelő bevonásával azonosított, (3) bekezdésnek megfelelő 
ökológiai jelentőségű terület az ellenőrzési jegyzőkönyvben tábla szinten azonosításra kerül.
(9) Ha a  tárgyév szeptember 20-ig lefolytatott adminisztratív, illetve helyszíni ellenőrzés megállapításai alapján 
a  mezőgazdasági termelő figyelembe vehető ökológiai jelentőségű területe a  bejelentett szántóterületének 
várhatóan kevesebb, mint 5%-a lesz, akkor az MVH erről és az érintett ökológiai jelentőségű területekkel kapcsolatos 
megállapításokról a mezőgazdasági termelőt tárgyév szeptember 30-ig értesíti.
(10) A  bejelentett ökológiai jelentőségű területekkel kapcsolatosan tárgyév szeptember 20-a után megállapított 
nem megfelelésekről az MVH nem köteles a mezőgazdasági termelőt külön értesíteni.”

32. §  A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet a következő 27/C. §-sal egészül ki:
„27/C.  § E  rendeletnek az  egyes közvetlen támogatásokkal kapcsolatos, valamint egyéb agrártárgyú miniszteri 
rendeletek módosításáról szóló 52/2015. (IX. 7.) FM rendelettel [a továbbiakban: 52/2015. (IX. 7.) FM rendelet] 
megállapított 3.  § (2), (3), (4) és (7)  bekezdését, 17.  § (1)  bekezdését és 26.  §-át az  52/2015. (IX. 7.) FM rendelet 
hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

33. §  Hatályát veszti a 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 17. § (2) bekezdése.
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9. A fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról szóló 11/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása

34. §  A fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról szóló 11/2015. (III. 13.) FM rendelet 1.  § 3.  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„3. mezőgazdasági termelő: a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági 
termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a  637/2008/EK  
és a  73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (a  továbbiakban: 1307/2013/EU rendelet) 4.  cikk (1)  bekezdés a)  pontja 
szerinti természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely 
a mezőgazdasági tevékenységét az 1307/2013/EU rendelet 4. cikk (1) bekezdése szerinti területen folytatja;”

10. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott 
egyes támogatások 2015. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 
12/2015. (III. 30)  FM rendelet módosítása

35. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 
2015. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 12/2015. (III.30) FM rendelet  
[a továbbiakban: 12/2015. (III. 30.) FM rendelet] 1. § 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„15. mezőgazdasági termelő: a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági 
termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a  637/2008/EK  
és a  73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (a  továbbiakban: 1307/2013/EU rendelet) 4.  cikk (1)  bekezdés a)  pontja 
szerinti természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely 
a mezőgazdasági tevékenységét az 1307/2013/EU rendelet 4. cikk (1) bekezdése szerinti területen folytatja;”

 (2) A 12/2015. (III. 30.) FM rendelet] 1. § 19. pontja a következő f ) alponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:
referenciaterület:)
„f ) MePAR-ban lehatárolt ökológiai jelentőségű terület;”

36. §  A 12/2015. (III. 30.) FM rendelet a következő 28/B. §-sal egészül ki:
„28/B.  § E  rendeletnek az  egyes közvetlen támogatásokkal kapcsolatos, valamint egyéb agrártárgyú miniszteri 
rendeletek módosításáról szóló 52/2015. (IX. 7.) FM rendelettel [a továbbiakban: 52/2015. (IX. 7.) FM rendelet] 
megállapított 1. § 19. pont f ) alpontját, 13. § (1) bekezdését, és 22. § (3) bekezdés b) pontját az 52/2015. (IX. 7.) FM 
rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

37. §  A 12/2015. (III. 30) FM rendelet
a) 13.  § (1)  bekezdésében az  „a megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szerve” szövegrész 

helyébe az „a mezőgazdasági igazgatási szervként eljáró megyei kormányhivatal” szöveg,
b) 22.  § (3)  bekezdés b)  pontjában a „(8)  bekezdés b)  pontja” szövegrész helyébe a „(7)  bekezdés b)  pontja” 

szöveg
lép.

11. Záró rendelkezés

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

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 124. szám 19219

1. melléklet az 52/2015. (IX. 7.) FM rendelethez
„2. melléklet a 14/2010. (II. 23.) FVM rendelethez

A tejegyenérték meghatározása során a térfogat (liter) tömegre (kilogramm) történő átváltása esetén 
alkalmazandó képlet

1 liter tej = 1/0,971 kg tej;

1 kg vaj = 22,5 kg tej;

1 kg tejszín = 0,263 kg tej x a tejszín zsírtartalma (tömeg%);

1 kg tejföl = 0,263 kg tej x tejföl zsírtartalma (tömeg%);

1 kg túró = 5 kg tej;

1 kg joghurt = 1 kg tej;

1 kg sajt = 10 kg tej”.
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 383/2015. (IX. 7.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
hozzájárulok Eric Fournier rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a  Francia Köztársaság magyarországi 
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.

Budapest, 2015. augusztus 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2015. augusztus 26.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/04702-2/2015.

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
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: Köves Béla ügyvezető.
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