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Az Alaptörvény és annak módosításai

Magyarország Alaptörvényének hatodik módosítása*
(2016. június 14.)
Az Országgyűlés mint alkotmányozó hatalom az Alaptörvény 1. cikk (2) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörében
eljárva az Alaptörvényt a következők szerint módosítja:

1. cikk
Az Alaptörvény a következő alcímmel és a következő 51/A. cikkel egészül ki:

„Terrorveszélyhelyzet
51/A. cikk
(1) Az Országgyűlés a Kormány kezdeményezésére terrortámadás jelentős és közvetlen veszélye vagy terrortámadás
esetén meghatározott időre kihirdeti a terrorveszélyhelyzetet, ezzel egyidejűleg felhatalmazza a Kormányt
sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedések bevezetésére. A terrorveszélyhelyzet időtartama
meghosszabbítható.
(2) Az (1) bekezdés szerinti különleges jogrend kihirdetéséhez, meghosszabbításához a jelen lévő országgyűlési
képviselők kétharmadának szavazata szükséges.
(3) A Kormány rendeletben a terrorveszélyhelyzet kihirdetésének kezdeményezését követően a közigazgatás,
a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek és a nemzetbiztonsági szolgálatok szervezetét, működését és
tevékenysége ellátását érintő törvényektől eltérő, valamint sarkalatos törvényben meghatározott intézkedéseket
vezethet be, amelyekről a köztársasági elnököt és az Országgyűlés tárgykör szerint feladat- és hatáskörrel
rendelkező állandó bizottságait folyamatosan tájékoztatja. Az így bevezetett intézkedések hatálya az Országgyűlés
terrorveszélyhelyzet kihirdetésére vonatkozó döntéséig, de legfeljebb tizenöt napig tart.
(4) A Kormány a terrorveszélyhelyzet idején rendeletet alkothat, amellyel – sarkalatos törvényben meghatározottak
szerint – egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb
rendkívüli intézkedéseket hozhat.
(5) A Magyar Honvédséget a (3) bekezdés szerinti intézkedések hatályossága és a terrorveszélyhelyzet idején akkor
lehet felhasználni, ha a rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok alkalmazása nem elegendő.
(6) A Kormány rendelete a terrorveszélyhelyzet megszűnésével hatályát veszti.”

2. cikk
(1) Az Alaptörvény e módosítása a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.
(2) Az Alaptörvény e módosítását az Országgyűlés az Alaptörvény 1. cikk (2) bekezdés a) pontja és S) cikk (2) bekezdése
alapján fogadja el.
(3) Az Alaptörvény egységes szerkezetű szövegét az Alaptörvény e módosításának hatálybalépését követően
haladéktalanul közzé kell tenni a hivatalos lapban.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

* Magyarország Alaptörvényének hatodik módosítását az Országgyűlés a 2016. június 7-i ülésnapján fogadta el.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 86. szám

II.
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Törvények

2016. évi LVII. törvény
egyes törvényeknek a terrorveszélyhelyzettel kapcsolatos módosításáról*

1. §		
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 1. § (2) bekezdés 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendőrség az Alaptörvényben, az e törvényben és törvény felhatalmazása alapján más jogszabályban meghatározott
bűnmegelőzési, bűnüldözési, államigazgatási és rendészeti feladatkörében)
„9. ellátja a rendkívüli állapot, a szükségállapot, a megelőző védelmi helyzet, a terrorveszélyhelyzet, a váratlan
támadás és a veszélyhelyzet esetén a hatáskörébe utalt rendvédelmi feladatokat, továbbá rendkívüli állapot idején
és váratlan támadás esetén közreműködik az államhatárt fegyveresen vagy felfegyverkezve átlépő személyek
kiszorításában, valamint elfogásában és lefegyverzésében,”
2. §		
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 9. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nemzetbiztonsági szolgálatok)
„b) ellátják a rendkívüli állapottal, a szükségállapottal, a megelőző védelmi helyzettel, a terrorveszélyhelyzettel,
a váratlan támadással és a veszélyhelyzettel összefüggő, törvényben meghatározott feladatokat;”
3. §		
A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló
2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 36. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Honvédség fegyverhasználati joggal látja el a következő feladatokat:)
„f ) felhasználás,”
4. §		
A Hvt. 64. § (4) bekezdése a következő c) és d) ponttal egészül ki:
(A Kormány)
„c) a terrorveszélyhelyzet kihirdetésének kezdeményezését követően az alapvető jogok lényeges tartalmát nem
érintve a 69. § (1) bekezdése, a 70. § (4)–(6) bekezdése szerinti, valamint a 79. §-ban meghatározott intézkedéseket
a 79. § a), b), e), i) és j) pontjai kivételével,
d) terrorveszélyhelyzetben a c) pontban meghatározottakon túl a 65. § (2) bekezdés a)–e) pontjában, valamint
a 70. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott intézkedéseket”
(vezetheti be.)
5. §		
A Hvt. 80. §-a a következő w) ponttal egészül ki:
(E törvény és a honvédelmet érintő jogszabályok alkalmazásában:)
„w) felhasználás: a Honvédség részvétele az erőszakos cselekmények elhárításában szükségállapot és
terrorveszélyhelyzet idején.”
6. §		
A Hvt.
a)
IX. Fejezet címében a „MEGELŐZŐ” szövegrész helyébe a „TERRORVESZÉLYHELYZET, MEGELŐZŐ”,
b)
64. § (1) bekezdésében a „megelőző védelmi helyzet” szövegrész helyébe a „terrorveszélyhelyzet, a megelőző
védelmi helyzet”,
c)
64. § (5) bekezdésében a „megelőző védelmi helyzetben” szövegrész helyébe a „terrorveszélyhelyzetben,
megelőző védelmi helyzetben”,
d)
65. § (2) bekezdés b) pontjában a „megelőző védelmi helyzethez” szövegrész helyébe a „megelőző védelmi
helyzethez, terrorveszélyhelyzethez”
szöveg lép.

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. június 7-i ülésnapján fogadta el.
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7. §		
Ez a törvény a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.
8. §		
E törvény az Alaptörvény T) cikk (1) bekezdése, 45. cikk (5) bekezdése, 46. cikk (6) bekezdése, valamint 54. cikk
(4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

2016. évi LVIII. törvény
a XXXIII. nyári olimpiai és XVII. nyári paralimpiai játékok pályázatáról és rendezéséről*
Magyarország a modern kori olimpiákon elnyert 168 aranyérmével, 148 ezüstérmével és 170 bronzérmével, valamint
a paralimpiákon szerzett 30 aranyérmével, 41 ezüstérmével és 55 bronzérmével az olimpiai és paralimpiai játékok történetének
legeredményesebb sportnemzetei közé tartozik, a világelsők között áll az egy főre jutó olimpiai és paralimpiai érmek számát
tekintve. Magyarország a Nemzetközi Olimpiai Bizottság egyik alapítójaként kiemelkedő szerepet játszott a modern olimpizmus
megteremtésében, valamint azóta is aktív és megbecsült tagja az olimpiai mozgalomnak, az olimpiai közösségnek.
A viharos huszadik század nem adta meg a lehetőséget, hogy Magyarország rendezője is lehessen az egyetemes sport
legnagyobb ünnepének, az olimpiai és paralimpiai játékoknak. Hisszük, hogy most elérkezett az idő arra, hogy Hazánk
történelme során első ízben olimpiát rendezhessen, azaz házigazdája legyen a 2024. évi XXXIII. nyári olimpiai és XVII. nyári
paralimpiai játékoknak, és vendégül láthassa a világ sportolóit és nemzeteit.
Ez a lehetőség három történelmi tényező szerencsés együttállásán alapul.
1989-ben leomlott a berlini fal és az Európát megosztó vasfüggöny. Az azóta eltelt negyedszázad alatt Közép-Európa népei
visszanyerték szabadságukat, újjáépítették országaikat, újraindították gazdaságaikat, és sikeresen illeszkedtek be a szuverén,
szabad nemzetek közösségébe. 2024-ben, egy emberöltővel az új szabadság kivívása után, az első közép-európai olimpia
sikeres befejezése lenne e történelmi vállalkozásnak, az átalakulás korszakának, és egyben kezdete is lenne a 150 milliós lakosú
Közép-Európa XXI. századi története sikeres, új korszakának.
Magyarország és Közép-Európa gazdasági teljesítményében is megújult: 2024-ben az olimpiarendezés feltételei zömében
olimpia nélkül is adottak lesznek Budapesten, Magyarországon. Már most is, és 2024-re még inkább Magyarország, az európai
uniós kohéziós forrásokat is felhasználva, gyökeresen megújított, korszerű infrastruktúrával, közlekedési hálózattal, turisztikai
infrastruktúrával és sportlétesítményekkel bír.
2014 végén a Nemzetközi Olimpiai Bizottság a játékok megújítása mellett döntött, és elfogadta a gazdaságos olimpia
reformprogramját, az „Agenda2020” programot. Az Agenda2020 célja az ésszerűbb, gazdaságosabb, takarékosabb és így
megtérülő olimpiarendezés elősegítése. Az Agenda2020 újra reális esélyt biztosít az olimpiarendezésre a Budapest méretű
nagyvárosok számára – csak úgy, mint korábban, amikor a Budapesthez hasonló méretű Antwerpen, Stockholm, Helsinki és
Barcelona is rendkívül sikeres nyári játékokat rendezett.
Az olimpiai és paralimpiai játékok megrendezésével Magyarország nem kizárólag a világ legnagyobb sporteseményének
lebonyolítására vállalkozik. Az olimpiai és paralimpiai játékok megrendezése Hazánkra irányítja az egész világ figyelmét,
és lehetőséget ad arra, hogy bemutassuk a magyar nemzet kiválóságát és erényeit, alkotó- és szervezőképességét, büszke
történelmét, gazdag kultúráját, a szabadság, a béke, a sport és az olimpiai mozgalom iránti elkötelezettségét, hogy együtt
szerezzünk dicsőséget és hírnevet külföldön, és múlhatatlan nemzeti önbecsülést idehaza. Hiszünk abban, hogy Budapest
és Magyarország az „Agenda 2020” nevű olimpiai reformprogram szellemiségében, az ahhoz illeszkedő friss és újszerű
megközelítésű olimpiarendezési elképzeléseivel, a fiatalabb nemzedékek megszólításán keresztül képes hozzájárulni
a nemzetközi olimpiai mozgalom megújításához. Hisszük továbbá, hogy az olimpiarendezés egy olyan össznemzeti ügy lehet,
amely közös célt tud adni a nemzet valamennyi tagjának, ezáltal lendületet ad Budapest, valamint az egész ország további
fejlődésének.
A 2024. évi XXXIII. nyári olimpiai és XVII. nyári paralimpiai játékok sikeres pályázatához, illetve rendezéséhez nélkülözhetetlen
a nemzeti együttműködés, a hosszú távú tervezhetőség, és a kitartó támogatás biztosítása. A sikeres pályázat, illetve rendezés
hatékony és gyors lebonyolítását egy speciális szabályozó rendszer döntő mértékben segítheti.

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. június 7-i ülésnapján fogadta el.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 86. szám

6453

Az Országgyűlés ennek szem előtt tartásával a XXXIII. Olimpiai Játékok és a XVII. Paralimpiai Játékok 2024-es budapesti
megrendezésére vonatkozó pályázati szándék támogatásáról szóló 31/2015. (VII. 7.) OGY határozat alapján
– a Nemzetközi Olimpiai Bizottság Olimpiai Chartájában foglalt modern olimpizmus eszméje és az olimpizmus alapelvei és
értékei iránti elkötelezettséggel;
– tisztelegve Magyarország mint olimpiai nemzet, és a magyar olimpizmus múltja, jelene, hagyományai, eredményei és sportolói
előtt;
– kiemelve, hogy a sportolás Magyarország Alaptörvényének XX. cikke alapján a testi és lelki egészséghez való jog
érvényesülésének kötelezően támogatandó eszköze;
– elismerve, hogy a sport, a parasporttal együttesen a társadalom szerves része, az életminőség, az egészség javításának,
az ifjúság nevelésének pótolhatatlan eszköze;
– elismerve, hogy a világ legnagyobb sportfesztiválja, az olimpiai és paralimpiai játékok, a nemzeti összetartozás kifejezésének és
megélésének, a világ országai nemes versengésének nagyszerű eseménye;
– felelősséggel azért, hogy Magyarország hozzájáruljon a világ országainak és nemzeteinek békés együttéléséhez, egymás
megbecsüléséhez és tiszteletéhez, egy békés és jobb világ építéséhez;
– kifejezésre juttatva az Alaptörvény P) cikkében is oltalmazott a jövő nemzedékek iránt érzett felelősségét és
– elkötelezve az iránt, hogy Magyarország és Budapest a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 127. közgyűlésén elfogadott „Agenda
2020” reformprogramban lefektetett gazdaságosság és az Alaptörvény Q) cikkében is közös célként megjelölt fenntartható
fejlődés szempontjait érvényesítő, az egész világ elismerését kivívó olimpiai és paralimpiai játékoknak adhasson otthont,
a 2024. évi XXXIII. nyári olimpiai és XVII. nyári paralimpiai játékok hatékony és sikeres pályázata, illetve rendezése érdekében
a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §

(1) Ez a törvény – az olimpizmus alapelveivel, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (a továbbiakban: NOB) és az olimpiai
mozgalom alapokmányával (a továbbiakban: Olimpiai Charta), továbbá a NOB összes szabályzatával és előírásával
összhangban – a 2024. évi XXXIII. nyári olimpiai és XVII. nyári paralimpiai játékok (a továbbiakban: Olimpiai
és Paralimpiai Játékok) rendezési jogának elnyerésére irányuló pályázattal összefüggő valamennyi eljárásra,
továbbá a rendezési jog elnyerése esetén az Olimpiai és Paralimpiai Játékok rendezésére vonatkozó alapvető
rendelkezéseket tartalmazza.
(2) E törvény célja az Olimpiai és Paralimpiai Játékok
a)
pályázati eljárásának, továbbá rendezésének hatékony lebonyolításához szükséges szabályok megalkotása;
b)
pályázati eljárásához, továbbá rendezéséhez kapcsolódó, ahhoz szükséges intézmények, eljárások, feladatok
és hatáskörök, tevékenységek, fejlesztések és finanszírozás biztosítása;
c)
pályázati eljárásához, továbbá rendezéséhez igazodó, azt támogató országos és fővárosi fejlesztéspolitika,
nemzeti, regionális, városi és egyéb fejlesztési tervek és stratégiák kialakításának, elfogadásának és
végrehajtásának biztosítása;
d)
pályázati eljárásához, továbbá rendezéséhez kapcsolódóan az Olimpiai és Paralimpiai Játékokkal kapcsolatos
szellemi alkotások teljes körű, különleges védelmének biztosítása.

2. §		
E törvény alkalmazásában
1.
Együttműködési Megállapodás: a Magyar Állam, Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Fővárosi
Önkormányzat) és a Magyar Olimpiai Bizottság (a továbbiakban: MOB) között létrejött szerződés az Olimpiai
és Paralimpiai Játékok rendezési joga elnyerése érdekében benyújtandó pályázat tekintetében;
2.
garanciák: az Olimpiai és Paralimpiai Játékok rendezése érdekében a NOB által előírtak szerint kiállítandó
egyoldalú kötelezettségvállaló jognyilatkozatok;
3.
olimpiai család tagja: a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról szóló 2009. július 13-i 810/2009/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet XI. melléklet 2. cikk 2. pont szerinti olimpiai család tagja;
4.
Olimpiai Közlekedési Terv: az Olimpiai és Paralimpiai Játékok rendezése során a közlekedés rendjét szabályozó
terv;
5.
olimpiai személyzet: a NOB képviselői, a média akkreditált képviselői, továbbá a NOB által ellenőrzött
intézményekkel, az időmérés és a pontozási-eredmény szolgáltatások hivatalos szállítójával és
alvállalkozóival, a közvetítési jogokat birtokló műsorszolgáltatókkal, a nemzetközi sport szövetségekkel,
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6.

7.
8.

9.
10.

a nemzeti olimpiai bizottságokkal, az olimpiai marketing partnerekkel és az Olimpiai és Paralimpiai Játékok
szervezésével, megrendezésével összefüggő feladatot ellátó szervvel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban
álló személyek;
Olimpiai Útvonal Hálózat: az Olimpiai és Paralimpiai Játékok rendezvényeinek megközelítése céljára, továbbá
az Olimpiai és Paralimpiai Játékokkal kapcsolatos egyéb közlekedési célra kijelölt, a közúti közlekedésről szóló
törvény szerinti utak összessége;
Pályázat: az Olimpiai és Paralimpiai Játékok rendezési jogának elnyerését megelőző pályázati eljárás;
Pályázat Vezetője: az Olimpiai és Paralimpiai Játékok megrendezése érdekében benyújtásra kerülő Pályázat
elkészítésével, összehangolásával és irányításával kapcsolatos feladatok ellátásért felelős, a MOB és a Fővárosi
Önkormányzat által a Kormány egyetértésével a feladatok ellátására kijelölt személy;
Rendező Város: Budapest;
Rendező Város Szerződés: a NOB, a MOB és a Fővárosi Önkormányzat között létrejövő, a felek Olimpiai és
Paralimpiai Játékokkal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit meghatározó szerződés.

3. §		
Magyarország Alaptörvénye és jogszabályai garantálják a hátrányos és méltánytalan megkülönböztetés bármely
formájának tilalmát, és azt, hogy nincsenek az Olimpiai és Paralimpiai Játékok magyarországi megrendezését gátló
jogi akadályok.
4. §

(1) Magyarország biztosítja az Olimpiai és Paralimpiai Játékok biztonságos és békés megrendezését és ünneplését.
(2) Az Olimpiai és Paralimpiai Játékok biztonságos megrendezése érdekében Magyarország biztosítja a rendfenntartó
szervek megfelelő közreműködését.
(3) Az Olimpiai és Paralimpiai Játékok Pályázatának időszakában és a rendezés jogának elnyerését követően is
Magyarország biztosítja
a)
az olimpiai létesítmények és egyéb olimpiai vonatkozású projektek megvalósítása és lebonyolítása során
a fenntartható fejlődés, valamint a környezet- és természetvédelem szempontjainak érvényesülését;
b)
az Olimpiai és Paralimpiai Játékokból származó, elérhető legnagyobb előnyök, a bevételek maximalizálása és
a rendezés gazdaságossága szempontjainak érvényesülését;
c)
a szükséges intézkedések végrehajtását annak érdekében, hogy a lehető legteljesebb mértékben csökkenjen
bármely kedvezőtlen környezet- és természetvédelmi vagy szociális szempontból kedvezőtlen hatás,
amely az olimpiai létesítmények építésével, illetve egyéb olimpiai vonatkozású projektek megvalósításával
kapcsolatban felmerül;
d)
az Alaptörvény M) cikkének is megfelelően a fogyasztói érdekek védelmét, továbbá a tisztességes piaci
magatartás követelményeinek érvényre juttatását.
(4) Az Országgyűlés és a Kormány biztosítja minden szükséges intézkedés megtételét annak érdekében, hogy
Magyarország az Olimpiai Chartából, a Rendező Város Szerződésből, a Rendező Város Szerződésben előírt olimpiai
marketing terv szerződésből, továbbá az Olimpiai és Paralimpiai Játékok magyarországi megrendezését szabályozó
összes megállapodásból eredő kötelezettségeinek megfeleljen.
(5) Az állam az Olimpiai és Paralimpiai Játékok helyszínéül szolgáló, az állam tulajdonában álló létesítményeket
az Olimpiai és Paralimpiai Játékok időtartamára, továbbá az Olimpiai és Paralimpiai Játékok próbaeseményeire díjés költségmentesen, valamint minden kereskedelmi jogtól és kötelezettségtől mentesen biztosítja az Olimpiai és
Paralimpiai Játékok Szervezőbizottsága részére.

II. FEJEZET
A PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYI RENDSZERE
1. Sportolói Bizottság
5. §

(1) A Sportolói Bizottság a Pályázatot támogató, olimpikonokból álló tanácsadó testület.
(2) A Sportolói Bizottság legfeljebb 24 tagból áll. A Sportolói Bizottság elnöke és tiszteletbeli elnöke az Együttműködési
Megállapodás feleinek együttes, egyhangú felkérése alapján látja el tisztségét. A Sportolói Bizottság további tagjait
a MOB elnöke, a Fővárosi Önkormányzat főpolgármestere (a továbbiakban: főpolgármester) és a Pályázat Vezetője
együttesen kérik fel.
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(3) A Sportolói Bizottság a Pályázat során stratégiai iránymutatással támogatja, továbbá népszerűsíti a Pályázatot.
A Sportolói Bizottságnak – a tagok egyszerű többsége döntésén alapuló – előzetes jóváhagyása szükséges minden,
a NOB részére készített pályázati anyag benyújtásához.
(4) A Sportolói Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

2. Olimpiai Védnökök Testülete
6. §

(1) Az Olimpiai Védnökök Testülete a Pályázat megvalósításának támogatására létrehozott, Magyarországon elismert és
közmegbecsülésnek örvendő személyekből álló reprezentatív, egyeztető, véleményező és javaslattevő testület.
(2) Az Olimpiai Védnökök Testülete legfeljebb 24 tagból áll. Az Olimpiai Védnökök Testületének elnöke a NOB magyar
tagja.
(3) Az Olimpiai Védnökök Testületének tagjait az Országgyűlés elnöke kéri fel – a (4) bekezdésben foglaltak
figyelembevételével – a MOB elnökével, a főpolgármesterrel, a Pályázat Vezetőjével, valamint a parlamenti
képviselőcsoportok vezetőivel folytatott egyeztetést követően.
(4) Az Olimpiai Védnökök Testületébe minden országgyűlési képviselőcsoport egy-egy tag delegálására jogosult.
(5) Az Olimpiai Védnökök Testülete stratégiai ajánlásokat tesz a Pályázat előkészítésével kapcsolatban, figyelemmel
kíséri és támogatja a Pályázat előkészítését, valamint közreműködik a Pályázat népszerűsítésében.
(6) Az Olimpiai Védnökök Testületének – a tagok egyszerű többségének döntésén alapuló – előzetes jóváhagyása
szükséges minden, a NOB részére készített pályázati anyag benyújtásához.
(7) Az Olimpiai Védnökök Testülete ügyrendjét maga állapítja meg.

3. Olimpiai Egyeztető Fórum
7. §

(1) Az Olimpiai Egyeztető Fórum a Pályázat sikeres előkészítése, összeállítása és megvalósítása érdekében a Kormány
által létrehozott testület.
(2) Az Olimpiai Egyeztető Fórum tagja a miniszterelnök, a MOB elnöke, a főpolgármester, a NOB magyar tagja,
a sportpolitikáért felelős miniszter és a Pályázat Vezetője. Az Olimpiai Egyeztető Fórum elnöke a MOB elnöke.
(3) Az Olimpiai Egyeztető Fórum feladata a pályázati folyamat rendszeres áttekintése és a szükséges koordinációs
feladatok elvégzése, ideértve az Olimpiai és Paralimpiai Játékok Pályázata időszakában az e törvény szerinti
testületek és a döntéshozók közötti, a szervezést érintő információk megosztását.
(4) Az Olimpiai Egyeztető Fórum ügyrendjét maga állapítja meg.

4. A Pályázat Vezetője
8. §

(1) A Pályázat Vezetőjének feladata a Pályázat folyamatának és szervezésének stratégiai irányítása, a Pályázatban részt
vevő szervezetek és személyek tevékenységének koordinálása, a Pályázat felső szintű képviselete a NOB-bal és
az olimpiai család tagjaival való együttműködés során.
(2) A Pályázat Vezetőjének tevékenysége és eljárása nem sértheti a MOB vagy a Fővárosi Önkormányzat feladat- és
hatásköreit.
(3) A Pályázat Vezetője a Pályázattal kapcsolatos minden kérdésről rendszeresen beszámol a MOB-nak és a Fővárosi
Önkormányzatnak.
(4) A Pályázat Vezetője valamennyi, az Olimpiai és Paralimpiai Játékok Pályázatával összefüggő lényeges – így
különösen a MOB-ot és a Fővárosi Önkormányzatot érintő – döntéssel kapcsolatban kikéri a MOB elnöke és
a főpolgármester véleményét.

5. Budapest 2024 Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
9. §

(1) A Budapest 2024 Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Budapest 2024 Zrt.)
a Pályázattal kapcsolatos operatív feladatokat ellátó, a pályázati anyagokat elkészítő és a Pályázathoz szükséges
szervezeti háttér megteremtéséért, továbbá a rendezés jogának elnyerése esetén – az Olimpiai és Paralimpiai
Játékok Szervezőbizottságaként (a továbbiakban: az Olimpiai és Paralimpiai Játékok Szervezőbizottsága) –
az Olimpiai és Paralimpiai Játékok szervezéséért felelős szerv, nonprofit zártkörűen működő részvénytársaság.
(2) A Budapest 2024 Zrt. részvényesei a Fővárosi Önkormányzat és a MOB 50-50%-os arányban.
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(3) A Budapest 2024 Zrt. feladata különösen
a)
a Pályázattal kapcsolatos operatív teendők ellátása;
b)
a pályázati anyagok, továbbá a Pályázat során benyújtandó minden egyéb dokumentum elkészítése, azok
benyújtásának előkészítése és kivitelezése;
c)
minden, a Pályázattal kapcsolatos egyéb tevékenység szervezése;
d)
a Pályázat tekintetében, illetve a Pályázattal összefüggő feladatokkal kapcsolatban együttműködés
a Pályázatban részt vevő, vagy a Pályázattal kapcsolatban bármilyen feladatot ellátó személyekkel,
szervezetekkel;
e)
a MOB és a Fővárosi Önkormányzat Pályázatra történő felkészülésének elősegítése és támogatása, ideértve
a Pályázathoz szükséges források előteremtését, továbbá a jelentkezés, a Pályázat ütemtervének, valamint
pénzügyi tervének kidolgozását és az Olimpiai és Paralimpiai Játékok tervezett helyszíneinek kijelölésében
való együttműködést;
f)
az Olimpiai és Paralimpiai Játékok megrendezésének népszerűsítését szolgáló hazai és nemzetközi
kommunikációs kampány irányítása; valamint
g)
a garanciák előkészítése és az illetékes szervek részére történő benyújtása.
(4) Az Olimpiai és Paralimpiai Játékok Szervezőbizottságának szervezetét és működési rendjét az Olimpiai Chartával,
a NOB összes szabályzatával és előírásával, továbbá a Rendező Város Szerződés rendelkezéseivel összhangban kell
kialakítani.
(5) A Budapest 2024 Zrt. működéséhez szükséges forrásokat a központi költségvetés biztosítja.

III. FEJEZET
AZ OLIMPIAI MEGVALÓSÍTÁSI HATÓSÁG, BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM
10. §

(1) Az olimpiai megvalósítási hatóság – az Olimpiai és Paralimpiai Játékok rendezési jogának elnyerése esetén
létrehozásra kerülő – önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező központi hivatal.
(2) Az olimpiai megvalósítási hatóság jogi személy. Az olimpiai megvalósítási hatóság gazdasági szervezettel
rendelkezik.
(3) Az olimpiai megvalósítási hatóság irányításáért felelős minisztert a Kormány jelöli ki.
(4) Az olimpiai megvalósítási hatóság a szervezeti keretei között önálló szervezeti egység felállításával gondoskodik
az Olimpiai és Paralimpiai Játékokkal kapcsolatos kockázatkezelői feladatok ellátásáról, ennek keretében
a)
feltérképezi, valamint folyamatosan elemzi az Olimpiai és Paralimpiai Játékok megrendezése körében
felmerülő valamennyi kockázatot, különös tekintettel a pénzügyi-gazdasági, az építészeti-műszaki-tervezési,
valamint az építési-kivitelezési kockázatokra;
b)
javaslatot tesz a kockázatok kezelésére; valamint
c)
folyamatosan nyomon követi a megtett intézkedéseket, amelyekről heti rendszerességgel beszámol
az olimpiai megvalósítási hatóság vezetőjének.
(5) Az olimpiai megvalósítási hatóság székhelye Budapest.

11. §

(1) Az olimpiai megvalósítási hatóság az Olimpiai és Paralimpiai Játékok megrendezése érdekében jogosult:
a)
hatósági jogkörében eljárva a külön jogszabályban meghatározott feladatok ellátására; továbbá,
b)
egyes hatósági eljárások, így különösen ingatlan kisajátításának kezdeményezésére.
(2) Az olimpiai megvalósítási hatóság az Olimpiai és Paralimpiai Játékok megrendezése érdekében kezdeményezheti:
a)
ingatlan tulajdonjogának megszerzését;
b)
épületek és egyéb létesítmények létesítését, beruházások megvalósítását;
c)
ingatlannal, épületekkel vagy más létesítményekkel kapcsolatos egyéb ügyletek lebonyolítását;
d)
egyéb szerződéses kötelezettségvállalások megtételét;
e)
a víz, villamos energia, gáz, szennyvízelvezetési és egyéb közmű- és energiaszolgáltatások körében
végrehajtandó munkák megvalósítását;
f)
infokommunikációs szolgáltatásokkal és hálózatokkal kapcsolatos munkák megvalósítását;
g)
az Olimpiai Közlekedési Tervvel összefüggésben utak és terek létesítésével kapcsolatos intézkedések
megtételét;
h)
az Olimpiai Közlekedési Tervvel összefüggésben közlekedési rendszerek kialakításával, átalakításával vagy
biztosításával kapcsolatos intézkedések megtételét;
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i)
j)
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az Olimpiai és Paralimpiai Játékok rendezésével kapcsolatos szolgáltatások biztosítását, azok szabályainak
meghatározását; továbbá
az Olimpiai és Paralimpiai Játékok biztonsági tervének kidolgozását.

12. §

(1) Az olimpiai megvalósítási hatóság a feladatai ellátása körében az állami vagyonnal kapcsolatos polgári jogi
jogviszonyokban képviseli az államot.
(2) Az olimpiai megvalósítási hatóság – ha törvény eltérően nem rendelkezik – önálló tulajdonjoggal nem rendelkezik,
bármely dolog tulajdonjogát vagy valamely vagyoni értékű jogot az állam javára szerez meg.
(3) A rábízott állami vagyon felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét tulajdonosi
joggyakorlóként – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – az olimpiai megvalósítási hatóság
gyakorolja.
(4) A 11. §-ban foglalt feladatok ellátása során megszerzett, illetve létrejött állami vagyon az olimpiai megvalósítási
hatóság tulajdonosi joggyakorlása alá tartozik.

13. §

(1) Az olimpiai megvalósítási hatóság a feladatainak ellátása során együttműködik más hatóságokkal és szervekkel.
(2) Az olimpiai megvalósítási hatóság az Olimpiai és Paralimpiai Játékokon részt vevő személyek és az anyagi javak
biztonságának biztosítása érdekében együttműködik
a)
a honvédelemért felelős miniszterrel;
b)
a rendőrséggel, különösen az országos rendőrfőkapitánnyal;
c)
a terrorizmust elhárító szervvel, továbbá a nemzetbiztonsági szolgálatokkal;
d)
a nemzeti adó- és vámhatósággal; továbbá
e)
a hivatásos katasztrófavédelmi szervvel.
(3) Az olimpiai megvalósítási hatóság az Olimpiai és Paralimpiai Játékok teljes időtartama alatt együttműködik
és megállapodik az utak kezelőivel, az utak fenntartásáért, közvilágításáért, takarításáért és biztonságáért
felelős hatóságokkal és szervekkel, hogy az érintett területek kezelése, karbantartása, megvilágítása, takarítása
és biztonságának biztosítása az általa előírt feltételek szerint történjen. A megállapodásban rendelkezni kell
a feladatellátás finanszírozásáról.

6. Az olimpiai örökség hatóság
14. §

(1) Az olimpiai megvalósítási hatóság az Olimpiai és Paralimpiai Játékok utolsó eseménye befejezésének napjától
számított 30. naptól az olimpiai örökség koordinálásáért, ápolásáért és a fenntarthatóságért felelős olimpiai örökség
hatóságként folytatja a tevékenységét.
(2) Az olimpiai örökség hatóság feladata
a)
az Olimpiai és Paralimpiai Játékok helyszíneivel kapcsolatos helyreállítási munkák elvégzése, azok irányítása;
b)
a kiemelt olimpiai létesítmények hasznosítására, gazdasági és jogi helyzetének rendezésére vonatkozó
intézkedések előkészítése és megvalósítása;
c)
az olimpiai örökség program elkészítése és megvalósításának lebonyolítása;
d)
konzultáció más szervekkel, az Olimpiai és Paralimpiai Játékok Szervezőbizottságával, a sportági
szakszövetségekkel és más sportszövetségekkel az olimpiai örökség program összeállítása és megvalósítása
tárgyában; továbbá
e)
az Olimpiai és Paralimpiai Játékok megrendezése folytán elért gazdasági és más előnyök, egyéb hatások
felmérése és erről jelentés készítése a Kormány részére, legkésőbb az Olimpiai és Paralimpiai Játékok
megrendezésének tervezett befejezési időpontját követő első év végéig.

7. Biztonság és védelem
15. §

(1) A Kormány az Olimpiai és Paralimpiai Játékok biztonságos és kockázatmentes lebonyolítása érdekében
a biztonságért és védelemért felelős kormányzati koordinációs szervet (a továbbiakban: biztonsági szerv) működtet.
(2) A biztonsági szerv tagja a rendészetért felelős miniszter, a honvédelemért felelős miniszter, a Kormány Olimpiai és
Paralimpiai Játékok előkészítéséért felelős tagja, valamint a Kormány feladat- és hatáskörrel érintett, a Kormány által
kijelölt más tagja. A biztonsági szerv ülésén tanácskozási joggal vesz részt a főpolgármester, valamint az Olimpiai és
Paralimpiai Játékok Szervezőbizottságának vezetője.
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(3) A biztonsági szerv feladata az Olimpiai és Paralimpiai Játékok kockázatmentes lebonyolításhoz szükséges stratégiai
és biztonsági tervezés, az Olimpiai és Paralimpiai Játékok biztonságával és védelmével kapcsolatos feladatok
összehangolt végrehajtásnak támogatása, valamint az alapvető biztonsági intézkedések összehangolt koordinációja.
(4) A biztonsági szerv kijelölésének és működésének szabályait, valamint a (2) bekezdésben meghatározott tagokon és
meghívottakon kívüli további tagjait és meghívottjait a Kormány határozza meg.
(5) A biztonsági szerv 2022. december 31-ig évente, azt követően félévente jelentést készít a Kormány részére
a tevékenységéről, valamint az előkészületekről, a kockázatokról és azok kezeléséről.

IV. FEJEZET
KIEMELT JELENTŐSÉGŰ OLIMPIAI ÜGYEK
16. §

(1) Az Olimpiai és Paralimpiai Játékok megrendezésével, így különösen az Olimpiai és Paralimpiai Játékok
megrendezéséhez szükséges, illetve ahhoz kapcsolódó építmények és egyéb létesítmények megvalósításával,
a rendezvények lebonyolításával, a helyszínek biztosításával kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyet a Kormány
rendelettel nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilváníthat (a továbbiakban: kiemelt
jelentőségű olimpiai ügy).
(2) A kiemelt jelentőségű olimpiai ügyekben a beruházás megvalósítása kiemelkedően fontos közérdek, a beruházás
megvalósítása érdekében kötendő szerződések halasztást nem tűrő, kiemelkedően fontos közérdek célját
szolgáló szerződésnek tekintendőek, és a beruházás megvalósítása érdekében kötött szerződések teljesítéséhez
kiemelkedően fontos közérdek fűződik.
(3) A kiemelt jelentőségű olimpiai ügyekben a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási
hatósági ügyekre vonatkozó külön jogszabályban meghatározott rendelkezéseket az e törvényben és
a végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

17. §

(1) Kiemelt jelentőségű olimpiai ügyben – amennyiben a kiemelt jelentőségű olimpiai üggyé nyilvánításról szóló
rendelet így rendelkezik, a (2) bekezdés szerinti kivétellel – az olimpiai megvalósítási hatóság szakhatóságként
működik közre.
(2) Abban a kiemelt jelentőségű olimpiai ügyben, amelyben a kérelmező az olimpiai megvalósítási hatóság, továbbá
amelyben a 18. § (1) bekezdése szerint koordinációs feladatok ellátására az olimpiai megvalósítási hatóság kerül
kijelölésre, az olimpiai megvalósítási hatóság szakhatóságként nem járhat el.

18. §

(1) A Kormány a kiemelt jelentőségű olimpiai ügyben rendeletével a koordinációs feladatok ellátására kijelölheti
az olimpiai megvalósítási hatóságot.
(2) A kiemelt jelentőségű olimpiai ügyben a Kormány rendeletében határozza meg azokat a feladat- és hatásköröket,
amelyeket az (1) bekezdés szerint kijelölt olimpiai megvalósítási hatóság koordinációs jogkörében gyakorol.

19. §

(1) Kiemelt jelentőségű olimpiai ügyben a kérelem benyújtását megelőzően legalább tizenöt nappal az eljáró hatóság
és az érintett szakhatóságok közreműködésével az előzetes tervegyeztetés legalább egy alkalommal kötelező.
(2) Kiemelt jelentőségű olimpiai ügyben a kérelmet soron kívül kell elbírálni, az ügyintézési határidő – ha jogszabály
rövidebb határidőt vagy környezet- és természetvédelmi hatósági ügyek esetében hosszabb határidőt nem állapít
meg – legfeljebb harminc nap.
(3) Kiemelt jelentőségű olimpiai ügyben hiánypótlásra történő felhívás, illetve a tényállás tisztázásához szükséges
adatok közlésére irányuló felhívás kiadására csak egy alkalommal kerülhet sor.
(4) Kiemelt jelentőségű olimpiai ügyben hozott elsőfokú határozat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.
(5) Kiemelt jelentőségű olimpiai ügyben a kiemelt jelentőségű olimpiai üggyé nyilvánításról szóló kormányrendelet
az e törvényben foglalt határidőknél rövidebbet is megállapíthat.
(6) A kiemelt jelentőségű olimpiai ügyben indult eljárás díj- és illetékmentes.

20. §		
A közlekedési infrastruktúra-beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű olimpiai ügyben tartandó külön
jogszabály szerinti egyeztetésen kötelezően részt vesz
a)
a Pályázat időszaka alatt a Budapest 2024 Zrt. képviselője; továbbá
b)
az Olimpiai és Paralimpiai Játékok rendezési jogának elnyerését követően az Olimpiai és Paralimpiai Játékok
Szervezőbizottsága képviselője, továbbá az olimpiai megvalósítási hatóság képviselője.
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V. FEJEZET
AZ OLIMPIAI BERUHÁZÁSOKKAL KAPCSOLATOS SAJÁTOS ÉPÍTÉSÜGYI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI
SZABÁLYOK
21. §

(1) Az Olimpiai és Paralimpiai Játékok megrendezésével, az olimpiai létesítmények és a kiemelt jelentőségű olimpiai
beruházások megvalósításával, az Olimpiai és Paralimpiai Játékok helyszíneinek biztosításával kapcsolatos minden
építési tevékenység és építésügyi hatósági ügy tekintetében a külön jogszabályban meghatározott előírásokat
e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti építési tevékenységek és építésügyi hatósági ügyek tárgyát képező építmények
(a továbbiakban: olimpiai építmények) telkére, valamint az azok közvetlen környezetébe tartozó telkekre
vonatkozóan a Kormány rendeletben megállapíthatja a beépítés sajátos szabályait.
(3) Amennyiben az olimpiai építmények telkére, valamint az azok közvetlen környezetébe tartozó telkekre vonatkozóan
a Kormány rendeletben állapítja meg a beépítés sajátos szabályait, akkor az érintett telkekre vonatkozó
településrendezési eszközöket a beépítés sajátos szabályai szerinti eltérésekkel kell alkalmazni, azzal, hogy ha
a településrendezési eszköz a beépítés sajátos szabályaival ellentétes, vagy azzal nem összeegyeztethető előírást
tartalmaz, akkor azt nem lehet alkalmazni.
(4) A Kormány rendeletben meghatározhatja az olimpiai építményekkel kapcsolatos, az országos építési
követelményektől eltérő sajátos építési követelményeket és az országos építési követelményektől való eltérés
szabályait, az olimpiai építményekre vonatkozó tervezési program tartalmi követelményeit és azok részletes szakmai
szabályait.

22. §

(1) Kiemelt jelentőségű olimpiai üggyé nyilvánított általános építésügyi hatósági ügyben (a továbbiakban: kiemelt
jelentőségű olimpiai építési ügy) az építtető kérelmére a szakhatóság – a kérelem benyújtásától számított nyolc
napon belül – előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki, kivéve, ha környezet- és természetvédelmi ügyek esetében
a jogszabály hosszabb határidőt nem állapít meg. Ha a szakhatóság határidőn belül nem nyilatkozik, a szakhatósági
hozzájárulást megadottnak kell tekinteni.
(2) Ha kiemelt jelentőségű olimpiai építési ügyben az engedély iránti kérelem nem tartalmazza az (1) bekezdés
szerinti előzetes szakhatósági állásfoglalást vagy az előzetes szakhatósági hozzájárulás az (1) bekezdés alapján
nem tekinthető megadottnak, az építésügyi hatóság a szakhatósági állásfoglalás beszerzése érdekében a kérelem
benyújtásától számított öt napon belül keresi meg a szakhatóságot.

23. §		
Amennyiben kiemelt jelentőségű olimpiai építési ügyben a 19. § (2) bekezdésében meghatározott határidővel
az érdemi határozat meghozatalára nem került sor, a felettes szerv a kérelem elbírálását magához vonja, amely
intézkedéstől számított öt napon belül a felettes szervhez az iratokat fel kell terjeszteni. A felettes szervnek
az érdemi határozatot az iratok hozzá érkezésétől számított nyolc napon belül kell meghoznia.

7. Olimpiai és Paralimpiai Játékok Építési Szabályzata
24. §

(1) Az építés helyi rendjének biztosítása érdekében Budapesten a Fővárosi Önkormányzat az Olimpiai és Paralimpiai
Játékok megrendezésének helyszínéül kijelölt területek felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet
természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez fűződő sajátos helyi követelményeket,
jogokat és kötelezettségeket az Olimpiai és Paralimpiai Játékok Építési Szabályzatában (a továbbiakban: OJÉSZ)
állapítja meg.
(2) Az OJÉSZ készítése és jóváhagyása során Budapest hosszú távú városfejlesztési koncepcióját, a fővárosi integrált
településfejlesztési stratégiát, továbbá a mindenkor hatályos fővárosi településrendezési eszközök szabályait
figyelembe kell venni.
(3) Az OJÉSZ több ütemre, továbbá külön, az egyes együtt tervezendő területekre bontva is készülhet.
(4) Az OJÉSZ tekintetében a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló törvény rendelkezéseit
az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(5) Az OJÉSZ készítésének időszakára az érintett területre a Fővárosi Önkormányzat rendeletével változtatási tilalmat
írhat elő az OJÉSZ rendelkezésének hatálybalépéséig, de legfeljebb öt év időtartamra.
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VI. FEJEZET
OLIMPIAI CÉLÚ KISAJÁTÍTÁS
25. §

(1) Az Olimpiai és Paralimpiai Játékok megrendezésével, így különösen az Olimpiai és Paralimpiai Játékok
megrendezéséhez szükséges létesítmények megvalósításával, a rendezvények lebonyolításával, és a helyszínek
biztosításával kapcsolatos minden ügy, tevékenység és fejlesztés a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény
(a továbbiakban: Kstv.) 2. §-a szerinti közérdekű célnak minősül (a továbbiakban: olimpiai célú kisajátítás).
(2) Olimpiai célú kisajátítás esetében a Kstv. rendelkezéseit az e törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

26. §		
Olimpiai célú kisajátítás esetében az Olimpiai és Paralimpiai Játékok rendezési jogának elnyerését követően az állam
javára, saját nevében kisajátítást kérőnek minősül az olimpiai megvalósítási hatóság.
27. §		
Olimpiai célú kisajátítás közérdekű célra az alábbi esetekben lehetséges:
a)
az infrastruktúra fejlesztése keretében a sport- és ehhez kapcsolódó kiegészítő létesítmény létesítésére,
bővítésére, fejlesztésére az Olimpiai és Paralimpiai Játékok rendezése érdekében kerül sor; és
b)
az ingatlant a Kormány olimpiai célú fejlesztés helyszíneként jelölte ki.
28. §		
Olimpiai célú kisajátítás esetében az adásvételi vagy csereszerződés megkötését meghiúsultnak kell tekinteni, ha
a)
a kisajátítást kérőnek – a kisajátítási kérelem benyújtását megelőző egy éven belül megtett – ajánlatára
a tulajdonos vagy más kártalanításra jogosult a kézhezvételtől számított harminc napon belül nem tesz
a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási átvezetésére is alkalmas elfogadó nyilatkozatot;
b)
a tulajdonos vagy más kártalanításra jogosult személye nem állapítható meg egyértelműen, illetve
az ingatlan tulajdonjogával összefüggésben per van folyamatban és azt az ingatlan-nyilvántartásba
feljegyezték, feljegyzés alatt áll, illetve más módon igazolták; vagy
c)
a tulajdonos vagy más kártalanításra jogosult lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye ismeretlen, vagy
a kisajátítást kérő ajánlatának közlése részükre egyéb körülményeik folytán rendkívüli nehézséggel vagy
számottevő késedelemmel járna; önmagában a tulajdonosok vagy más kártalanításra jogosultak nagy száma
nem minősül ilyen egyéb körülménynek.
29. §

(1) Az olimpiai célú kisajátítási eljárás ügyintézési határideje hatvan nap.
(2) Az olimpiai célú kisajátítási eljárás költségeit – ideértve az eljárásban kirendelt ügygondnok vagy eseti gondnok
díját és költségeit is – az állam viseli.

VII. FEJEZET
HARMADIK ORSZÁGBELI ÁLLAMPOLGÁROK BEUTAZÁSA, TARTÓZKODÁSA ÉS MUNKAVÁLLALÁSA
30. §

(1) Magyarország a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá
tartozó személyek számára a 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szabályaival összhangban
biztosítja, hogy
a)
az olimpiai személyi és akkreditációs kártya az útlevéllel vagy a birtokosa egyéb hivatalos utazási
okmányaival együtt belépésre jogosít Magyarországra, továbbá lehetővé teszi a birtokosnak a tartózkodást
az olimpiai játékok kezdete előtt legfeljebb harminc naptól számítva – beleértve az olimpiai játékok
időtartamát – az olimpiai játékok befejezését követő legfeljebb harminc napig;
b)
a paralimpiai személyi és akkreditációs kártya az útlevéllel vagy a birtokosa egyéb hivatalos utazási
okmányaival együtt belépésre jogosít Magyarországra, továbbá lehetővé teszi a birtokosnak a tartózkodást
a paralimpiai játékok kezdete előtt legfeljebb harminc naptól számítva – beleértve a paralimpiai játékok
időtartamát – a paralimpiai játékok befejezését követő legfeljebb harminc napig.
(2) Az Olimpiai és Paralimpiai Játékok rendezésével összefüggésben a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról
és tartózkodásáról szóló törvény alkalmazásával tartózkodási engedélyt (a továbbiakban: olimpiai célú tartózkodási
engedély) az a harmadik országbeli állampolgár kaphat, aki az olimpiai család tagja, az olimpiai személyzet tagja,
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médiaszolgáltatást nyújtóval, illetve sajtóterméket kiadóval munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban álló személy, és akinek tartózkodási célja, hogy
a)
az Olimpiai és Paralimpiai Játékokra felkészüljön, vagy a sportoló felkészülését hivatalos minőségében,
feladat-, vagy munkakörében eljárva támogassa;
b)
az Olimpiai és Paralimpiai Játékokat előkészítse, az Olimpiai és Paralimpiai Játékok rendezését, a rendezés
előkészületeit, a megvalósítást hivatalos minőségében, feladat-, vagy munkakörében eljárva támogassa,
a rendezésben közreműködjön;
c)
az Olimpiai és Paralimpiai Játékok rendezéséről és előkészületeiről tudósítson;
d)
az Olimpiai és Paralimpiai Játékokat követően az olimpiai örökség koordinálását, ápolását és
a fenntarthatóságát hivatalos minőségében, feladat- vagy munkakörében eljárva támogassa, abban
közreműködjön.
(3) Az olimpiai célú tartózkodási engedély érvényességi ideje az Olimpiai és Paralimpiai Játékok tervezett kezdési
időpontja előtti legfeljebb egy évtől az Olimpiai és Paralimpiai Játékok befejezését követő legfeljebb egy évig
terjedhet.
(4) Az olimpiai célú tartózkodási engedély érvényességi ideje a (3) bekezdésben meghatározott időtartamon belül
meghosszabbítható.
(5) Az olimpiai célú tartózkodási engedély kiadása, továbbá meghosszabbítása iránti kérelmet soron kívül, de
legkésőbb nyolc napon belül kell elbírálni.
31. §		
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott
harmadik országbeli állampolgár Magyarország területén foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében történő
foglalkoztatásához legkorábban az Olimpiai és Paralimpiai Játékok tervezett kezdési időpontja előtti legfeljebb egy
évtől az Olimpiai és Paralimpiai Játékok befejezését követő legfeljebb egy évig terjedő időszakban nincs szükség
engedélyre:
a)
az Olimpiai és Paralimpiai Játékokban részt vevő olimpiai család tagjainak szóló tartózkodásra jogosító
engedéllyel rendelkező személynek;
b)
az Olimpiai és Paralimpiai Játékokra történő felkészülés keretében a sportolónak és a sportolót hivatalos
minőségében, feladat- vagy munkakörében eljárva felkészítő személynek;
c)
az Olimpiai és Paralimpiai Játékok rendezéséről és előkészületeiről a sajtószabadságról és a médiatartalmak
alapvető szabályairól szóló törvény szerinti médiaszolgáltatást nyújtóval és sajtóterméket kiadóval
munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személynek; valamint
d)
az olimpiai személyzetnek.

VIII. FEJEZET
KÖZLEKEDÉS
8. Olimpiai Közlekedési Terv
32. §

(1) Az olimpiai megvalósítási hatóság legkésőbb az Olimpiai és Paralimpiai Játékok megrendezésének tervezett kezdési
időpontját megelőző három évvel elkészíti az Olimpiai és Paralimpiai Játékokkal kapcsolatos Olimpiai Közlekedési
Tervet.
(2) Az Olimpiai Közlekedési Tervben rendelkezni kell különösen az alábbiakról:
a)
közlekedési rendszerek és létesítmények létrehozása;
b)
a közlekedés biztosítása az Olimpiai és Paralimpiai Játékok rendezvényeire történő és az olimpiával
kapcsolatos egyéb utazások céljából;
c)
az olimpiai útvonal hálózat (a továbbiakban: Olimpiai Útvonal Hálózat) létrehozása és fenntartása;
d)
forgalomirányítás, közlekedési létesítmények irányítása, útlezárások és korlátozások, a forgalom, valamint
a közlekedési létesítmények folyamatos ellenőrzése az Olimpiai és Paralimpiai Játékok alatt;
e)
rendkívüli helyzetekre vonatkozó intézkedési tervek;
f)
az olimpiai megvalósítási hatóság és az Olimpiai Közlekedési Tervvel érintett más szervek közötti
együttműködés; valamint
g)
iránymutatások a Fővárosi Önkormányzat és a helyi önkormányzatok számára az Olimpiai Közlekedési Terv
végrehajtásával kapcsolatban.
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(3) Az olimpiai megvalósítási hatóság az Olimpiai Közlekedési Terv elkészítése vagy módosítása előtt egyeztet
a)
a közlekedésért felelős miniszterrel;
b)
az érintett polgármesterekkel, Budapesten a főpolgármesterrel is;
c)
az Olimpiai és Paralimpiai Játékok Szervezőbizottságával;
d)
az országos rendőrfőkapitánnyal;
e)
a közúti gépjármű-közlekedési, a légiközlekedési, az útügyi, vasúti és hajózási hatóságokkal; valamint
f)
a jogszabályban feladat- és hatáskörrel rendelkező személlyel.
(4) Az Olimpiai Közlekedési Tervnek összhangban kell állnia a nemzeti közlekedési infrastruktúra-fejlesztési stratégiával
és az egyéb fejlesztési tervekkel.

9. Olimpiai Útvonal Hálózat
33. §

(1) Az olimpiai megvalósítási hatóság javaslatára a közlekedésért felelős miniszter rendeletben kijelölhet valamely utat:
a)
az Olimpiai és Paralimpiai Játékok rendezvényeinek megközelítése céljára; vagy
b)
az Olimpiai és Paralimpiai Játékokkal kapcsolatos egyéb közlekedési célból, továbbá meghatározhatja
az azzal összefüggő szabályokat.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak szerint kijelölt utak együttesen alkotják az Olimpiai Útvonal Hálózatot.
(3) Az (1) bekezdés szerinti rendelet kiadása előtt az olimpiai megvalósítási hatóság egyeztet az érintett út kezelőjével,
továbbá a rendészetért, a katasztrófák elleni védekezésért és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért
felelős miniszterrel.

10. Egyéb közlekedési rendelkezések
34. §		
Az Olimpiai Közlekedési Terv végrehajtása és az Olimpiai és Paralimpiai Játékokkal kapcsolatos közlekedési
szolgáltatások biztosítása érdekében az olimpiai megvalósítási hatóság folyamatosan együttműködik
a)
a közlekedésért felelős miniszterrel;
b)
a rendészetért, a katasztrófák elleni védekezésért és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért
felelős miniszterrel;
c)
a főpolgármesterrel és az érintett polgármesterekkel;
d)
az Olimpiai és Paralimpiai Játékok Szervezőbizottságával;
e)
az országos rendőrfőkapitánnyal;
f)
a közúti gépjármű-közlekedési, a légiközlekedési, az útügyi, vasúti és hajózási hatóságokkal; valamint
g)
bármely más szervvel vagy személlyel, ha azt szükségesnek találja.

IX. FEJEZET
AZ OLIMPIAI SZELLEMI TULAJDON
35. §

(1) Az Olimpiai Charta 7. cikkelyében meghatározott olimpiai tulajdonnak a 36. § (1) bekezdésében felsorolt tárgyai,
valamint az olimpizmussal, az olimpiai mozgalommal és az Olimpiai és Paralimpiai Játékokkal kapcsolatos,
a 36. § (2) bekezdésében említett megjelölések (a továbbiakban együtt: olimpiai megjelölés) e törvény erejénél
fogva külön védelemben részesülnek (a továbbiakban: különleges védelem).
(2) A különleges védelem e törvény hatálybalépésének napján keletkezik, és azon a napon szűnik meg, amikor
e törvény jelen fejezete hatályát veszti.
(3) A különleges védelem nem érinti a NOB és a MOB jogát arra, hogy megjelöléseire, illetve szellemi alkotásaira
– a külön törvényekben meghatározott feltételekkel – iparjogvédelmi oltalmat szerezzen, továbbá nem érinti
a NOB-ot és a MOB-ot megillető szerzői jogi vagy kapcsolódó jogi védelmet.

36. §

(1) Az e törvény szerinti különleges védelemben részesül az Olimpiai Charta 8–14. cikkelyében meghatározott
a)
olimpiai zászló;
b)
olimpiai jelmondat;
c)
olimpiai embléma;
d)
olimpiai láng, olimpiai fáklya; és
e)
olimpiai elnevezés.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 86. szám

6463

(2) Az e törvény szerinti különleges védelemben részesülő megjelölések:
a)
„OLIMPIA”;
b)
„PARALIMPIA”;
c)
„OLIMPIAI”;
d)
„PARALIMPIAI”;
e)
„OLIMPIAI JÁTÉKOK”;
f)
„PARALIMPIAI JÁTÉKOK”;
g)
„OLIMPIKON”;
h)
„PARALIMPIKON”;
i)
a „BUDAPEST” szó és a „2024” évszám összekapcsolásával alkotott kifejezés; valamint
j)
az a)–h) pontban meghatározott megjelölések angol nyelvű változata.
37. §

(1) A különleges védelem jogosultja a NOB.
(2) A különleges védelem alapján a NOB-nak kizárólagos joga van az olimpiai megjelöléseknek az Olimpiai és
Paralimpiai Játékokkal összefüggő használatára. E kizárólagos használati jog alapján a NOB bárkivel szemben
felléphet, aki
a)
az Olimpiai és Paralimpiai Játékokkal összefüggésben engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében
használ az olimpiai megjelölések bármelyikével azonos, illetve olyan jelzést (különösen árujelzőt vagy
szimbólumot), amelyet a fogyasztók az olimpiai megjelölések bármelyikével összetéveszthetnek a megjelölés
és a jelzés azonossága vagy hasonlósága miatt;
b)
az olimpiai megjelölések bármelyikét az olimpiai mozgalom alapelveivel összeegyeztethetetlen módon
használja.
(3) E kizárólagos használati jogra a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény
(a továbbiakban Vt.) 12. § (3) bekezdését és 15–16. §-át megfelelően alkalmazni kell.
(4) A különleges védelem érvényesítése érdekében Magyarországon a MOB – saját nevében, a NOB javára – felléphet.
(5) A különleges védelem alapján a NOB, továbbá a MOB nem tilthat el mást attól, hogy – a jóhiszeműség és tisztesség
követelményeivel összhangban –
a)
az őt megillető, e törvény hatálybalépése előtt keletkezett szerzői jogi védelemből, illetve jóhiszeműen
megszerzett iparjogvédelmi oltalomból eredő jogait gyakorolja;
b)
az olimpia eseményeiről tájékoztasson vagy az ilyen tájékoztatást a nyilvánossághoz közvetítse, feltéve, hogy
az nem szolgál közvetlen vagy közvetett reklámozási célokat.
(6) A különleges védelmet megsérti, aki az (1) bekezdésben foglaltak megsértésével az olimpiai megjelölések
bármelyikét jogosulatlanul használja. A különleges védelem megsértése esetén támasztható polgári jogi igényekre
és az ilyen jogsértés miatt indított perekre a Vt. V. és XII. fejezetét kell megfelelően alkalmazni, azzal, hogy
a különleges védelem megsértése miatt indított perekben meghatalmazottként eljárhat az adott megjelölésnek
a MOB által erre feljogosított használója is. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 184/A. §-ának és
187. § (1) bekezdése b) pontjának alkalmazásában védjegybitorláson az olimpiai megjelölések e törvény szerinti
védelmének megsértését is érteni kell.

38. §

(1) A különleges védelem alatt álló olimpiai megjelölések kereskedelmi célú használatának engedélyezésére kizárólag
a MOB – saját nevében, a NOB javára – jogosult.
(2) A Fővárosi Önkormányzat – a NOB és a MOB előírásaival, továbbá a Rendező Város Szerződés és a Rendező Város
Szerződésben előírt olimpiai marketing terv szerződés rendelkezéseivel összhangban – a Pályázat során jogosult
az olimpiai jelkép oltalmáról szóló, Nairobiban, 1981. szeptember 26-án elfogadott szerződés kihirdetéséről szóló
2008. évi LX. törvényben meghatározott olimpiai jelképet (a továbbiakban: olimpiai jelkép) tartalmazó saját jelkép
kialakítására és nem kereskedelmi célú használatára.
(3) A Kormány – a NOB és a MOB előírásaival, továbbá a Rendező Város Szerződés és a Rendező Város Szerződésben
előírt olimpiai marketing terv szerződés rendelkezéseivel összhangban – a Pályázat során jogosult az olimpiai
jelképet tartalmazó saját jelkép kialakítására és nem kereskedelmi célú használatára.
(4) Az olimpiai jelképet tartalmazó saját jelképnek a Kormány vagy a Fővárosi Önkormányzat általi használatának
módját, formáját, tartalmát és terjedelmét a MOB-bal előzetesen egyeztetni kell.
(5) Az olimpiai jelképet tartalmazó saját jelkép használatát a Kormány, továbbá a Fővárosi Önkormányzat másnak nem
jogosult átengedni.
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11. A védjegyeljárásokra vonatkozó különös rendelkezések
39. §

(1) A Vt. 5. § (1) bekezdése b) pontjának alkalmazásában más korábbi iparjogvédelmi jogán a különleges védelmet is
érteni kell.
(2) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a MOB által benyújtott felszólalás gyorsított elbírálását hivatalból rendeli el.
A felszólalás gyorsított elbírálására a Vt. 73/A. § (5) bekezdését és (6) bekezdés a)–b) pontjait megfelelően alkalmazni
kell.
(3) Ha a törlési kérelmet a MOB nyújtja be, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a gyorsított törlési eljárást hivatalból
rendeli el. Az ilyen gyorsított törlési eljárásra a Vt. 73/A. §-ának kizárólag az (5) és (6) bekezdését kell alkalmazni.
(4) Az (1)–(3) bekezdésekben nem szabályozott kérdésekben a Vt.-nek a védjegybejelentés felszólalás alapján történő
érdemi vizsgálatára, illetve a törlési eljárásra vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

40. §

(1) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a MOB által benyújtott védjegybejelentés meghirdetése iránt az elismert
bejelentési naptól számított harminc napon belül intézkedik, kivéve, ha a bejelentőt hiánypótlásra, illetve
nyilatkozattételre kell felhívni
a)
a védjegybejelentés benyújtását követő vizsgálat során (Vt. 55–56. §);
b)
a védjegybejelentés alaki vizsgálata során (Vt. 59. §); vagy
c)
a védjegybejelentés hivatalból történő érdemi vizsgálata során (Vt. 61. §).
(2) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a MOB által benyújtott védjegybejelentés meghirdetése iránt az elismert
bejelentési naptól számított harminc napon belül intézkedik akkor is, ha ennek nincs akadálya a MOB kellő időben
benyújtott hiánypótlása illetve nyilatkozata alapján.
(3) A MOB által benyújtott bejelentésekre, az (1) és (2) bekezdésben nem szabályozott kérdésekben a Vt.-nek a védjegy
lajstromozására irányuló eljárásra vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, a következő eltérésekkel:
a)
a Vt. 61/A. § (1) bekezdésétől eltérően a védjegybejelentés meghirdethető a kutatási jelentésnek a bejelentő
részére történő megküldésétől számított egy hónap elteltét megelőzően is;
b)
a Vt. 41. § (2) bekezdésétől eltérően a MOB részére a hiánypótlásra, illetve a nyilatkozattételre öt napos
határidő is kitűzhető, amely az ügyfél kérésére egy alkalommal, legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbítható.

X. FEJEZET
A TISZTESSÉGTELEN PIACI MAGATARTÁS TILALMÁRA VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOK
41. §		
E törvény alkalmazásában a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi
LVII. törvény 2. §-a szerinti tisztességtelen gazdasági verseny tilalmába ütköző magatartást tanúsít az is, aki
– anélkül, hogy erre jogosult lenne –
a)
azt a látszatot kelti, hogy áruja, szolgáltatása, vagy személye szerződéses (különösen szponzorálási
szerződéses), kereskedelmi, szervezeti, vagy pénzügyi támogatási kapcsolatban áll az Olimpiai és Paralimpiai
Játékokkal, a NOB-bal vagy a MOB-bal;
b)
olyan árut vagy szolgáltatást kínál fel vagy értékesít, illetve nyújt, amellyel kapcsolatban az a) pontban
meghatározott látszatot kelti;
c)
az Olimpiai és Paralimpiai Játékokkal összefüggésben az Olimpiai és Paralimpiai Játékok helyszínein és
e helyszínek környezetében (ideértve különösen a stadionokat, a stadionok körüli és egyéb köztereket,
a közutakat, a közforgalmú közlekedési létesítményeket, a vasúti és autóbusz pályaudvarokat,
a repülőtereket) olyan nyilvános eseményt vagy csoportos cselekvést szervez, illetve abban közreműködik,
amely vagy amelynek során az abban résztvevők az általuk viselt ruházat, illetve a maguknál tartott tárgyak
vagy más hasonló eszközök révén az a) pontban meghatározott látszatot keltik.

XI. FEJEZET
A PÁLYÁZAT ÉS A RENDEZÉS FINANSZÍROZÁSA
42. §

(1) Az Olimpiai és Paralimpiai Játékok pályázatához és rendezéséhez szükséges forrásokat – a (4) bekezdés kivételével –
a központi költségvetés biztosítja.
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(2) Az Olimpiai és Paralimpiai Játékok pályázata és rendezése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3/A. §-a
szerinti közfeladatnak minősül.
(3) Az Olimpiai és Paralimpiai Játékok pályázatához és rendezéséhez szükséges forrásokat a központi költségvetés
különösen az alábbi területeken biztosítja:
a)
az Olimpiai és Paralimpiai Játékok létesítményeinek kivitelezése, különösen az olimpiai stadion,
a versenyhelyszínek és az edzést biztosító létesítmények;
b)
az olimpiai és média falu létesítményeinek kivitelezése;
c)
a nemzetközi közvetítési központ és a média központ létesítményeinek kivitelezése;
d)
a közlekedési projektek kivitelezése;
e)
az Olimpiai és Paralimpiai Játékok Szervezőbizottságának összes pénzügyi kötelezettségvállalása.
(4) Az Olimpiai és Paralimpiai Játékok pályázatához és rendezéséhez szükséges forrásokat a lehető legnagyobb
hányadban adományokból, illetve központi költségvetési forráson kívüli támogatásokból kell fedezni.
(5) A Kormány, a Fővárosi Önkormányzat, a MOB, továbbá az Olimpiai és Paralimpiai Játékok Szervezőbizottsága
kötelesek erre irányuló összehangolt programok megvalósítása, továbbá egyéb megfelelő eszközök útján
biztosítani, hogy az Olimpiai és Paralimpiai Játékok pályázatára és rendezésére irányuló eljárásokban a lehető
legnagyobb mértékben vonjanak be magánforrásokat.
(6) Az Olimpiai és Paralimpiai Játékok Szervezőbizottsága költségvetésének tervezésénél tekintetbe kell venni a NOB
pénzügyi hozzájárulását az Olimpiai és Paralimpiai Játékok Szervezőbizottsága költségvetéséhez.
(7) Az Országgyűlés biztosítja, hogy Magyarország adó- és vámjogi tárgyú törvényei olyan módon kerülnek elfogadásra
és alkalmazásra, hogy azok megfeleljenek az Olimpiai és Paralimpiai Játékok magyarországi megrendezését
szabályozó Rendező Város Szerződésben, továbbá a Pályázat során benyújtandó garanciákban foglaltaknak.
43. §

(1) A Pályázat időszaka alatt a Budapest 2024 Zrt. a Pályázattal kapcsolatos ügyekben és eljárásokban teljes személyes
költség-, illeték- és igazgatási szolgáltatási díjmentességben részesül.
(2) A rendezési jog elnyerését követően az Olimpiai és Paralimpiai Játékok Szervezőbizottsága adómentességben,
továbbá az Olimpiai és Paralimpiai Játékok rendezésével kapcsolatos ügyekben és eljárásokban teljes személyes
költség-, illeték- és igazgatási szolgáltatási díjmentességben részesül.

44. §

(1) Az Olimpiai és Paralimpiai Játékok Szervezőbizottsága mentesül a NOB vagy a NOB által ellenőrzött intézmény
által a Rendező Város Szerződés alapján a részére történő fizetésre vagy egyéb hozzájárulásra vonatkozó fizetési
kötelezettség (közteher) alól.
(2) A NOB, a NOB által ellenőrzött intézmények, valamint a NOB előírásainak megfelelően a hivatalos idő- és
eredménymérést biztosító társaság és mindezek alvállalkozói mentesülnek az Olimpiai és Paralimpiai Játékok
lebonyolításából származó bevételek tekintetében az Olimpiai és Paralimpiai Játékok Szervezőbizottságától kapott
kifizetésekre vagy bármely más, az általuk az Olimpiai és Paralimpiai Játékok Szervezőbizottsága részére teljesítendő
kifizetésre vonatkozó fizetési kötelezettség (közteher) alól.
(3) Az Olimpiai és Paralimpiai Játékokkal kapcsolatos tevékenységük céljából Magyarországon tartózkodó, magyar
illetőséggel nem rendelkező sportolók mentesülnek az Olimpiai és Paralimpiai Játékok során elért eredményeikre
tekintettel megszerzett pénzbeli vagy más formában kapott elismerésüket, mint jövedelmet terhelő fizetési
kötelezettségek (közterhek) alól.
(4) A magyar illetőséggel nem rendelkező
a)
a NOB és a NOB által ellenőrzött intézmények munkavállalói, tagjai, képviselői, továbbá a NOB és a NOB által
ellenőrzött intézményekkel megbízási jogviszonyban álló magánszemélyek;
b)
a külföldi államok olimpiai bizottságai magyarországi delegációinak személyzete;
c)
bírók, játékvezetők és más, az Olimpiai és Paralimpiai Játékok lebonyolításában résztvevő tisztségviselők,
ideértve különösen a hivatalos idő- és eredménymérést biztosító társaság, továbbá más a NOB által elismert
szervezetek, így különösen a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság, a Nemzetközi Sportdöntőbíróság és
a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség képviselőit, munkavállalóit és más személyzetét;
d)
a külföldi akkreditált média szervezetek munkavállalói, vezetői, tagjai és más képviselői, továbbá
e szervezetekkel az Olimpiai és Paralimpiai Játékokkal összefüggő megbízási jogviszonyban álló
magánszemélyek; valamint
e)
a NOB által biztosított marketing jogokkal rendelkező társaságok és a NOB-tól közvetlenül vagy közvetve
közvetítési jogot szerzett társaságok munkavállalói, vezetői, tagjai és más képviselői

6466

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 86. szám

(5)

(6)

(7)

(8)

mentesülnek az Olimpiai és Paralimpiai Játékokkal kapcsolatos tevékenységükkel összefüggésben megszerzett
jövedelmüket terhelő fizetési kötelezettségek (közterhek) alól.
A (3) és (4) bekezdésben felsorolt személyek részére történő és az ott meghatározott feltételeknek megfelelő
kifizetésekből a kifizetőt a kifizetés után nem terheli adókötelezettség, ideértve különösen adó-, adóelőleg
megállapítását, levonását. A (3) és (4) bekezdésben felsorolt feltételek fennállását az Olimpiai és Paralimpiai Játékok
Szervezőbizottságának nyilatkozata igazolja.
Az Olimpiai és Paralimpiai Játékokkal kapcsolatos tevékenységük céljából Magyarországon átmenetileg jelen
lévő, a (3) és (4) bekezdésekben meghatározott sportolók magyarországi jelenléte nem keletkeztet telephelyet,
fióktelepet, kereskedelmi képviseletet azon szervezetek számára, amelyekhez tartoznak, továbbá ezen szervezetek
nem kötelezhetők arra, hogy ezen tevékenység vonatkozásában belföldön fióktelepet, telephelyet vagy bármilyen
letelepedést hozzanak létre.
A NOB, a NOB által ellenőrzött intézmények, az Olimpiai Charta szerinti nemzeti olimpiai bizottságok, az Olimpiai
Charta szerinti nemzetközi sportszövetségek, a NOB marketing partnerek és a közvetítési jogok tulajdonosai,
amelyek az Olimpiai és Paralimpiai Játékokkal kapcsolatos feladataik teljesítése céljából átmenetileg vannak
jelen Magyarországon, a közvetett adók tekintetében ugyanolyan elbánásban részesülnek, mint az Olimpiai és
Paralimpiai Játékok Szervezőbizottsága által biztosított marketing jogokkal rendelkező társaságok vagy egyéb
belföldi szereplők. Ennek megfelelően az ilyen nem belföldi szervezeteknek az Olimpiai és Paralimpiai Játékokkal
kapcsolatban teljesített termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások mentesek bármely közvetett adó alól és
az Olimpiai és Paralimpiai Játékokkal kapcsolatos költségeikkel összefüggésben felmerült közvetett adókat az ilyen
nem belföldi szervezetek visszaigényelhetik, ha a magyar jogszabályok szerint ilyen adójogi kezelés alkalmazható
az Olimpiai és Paralimpiai Játékok Szervezőbizottsága marketing partnerei vagy egyéb belföldi szereplők által
teljesített termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások vagy felmerült költségek tekintetében.
Az Olimpiai és Paralimpiai Játékokkal kapcsolatosan behozott minden állat, felszerelés, ellátmány, készlet
Magyarországra történő behozatala az Európai Unió vámjogszabályai sérelme nélkül mentesül bármilyen vám-,
adó-, közteher alól, feltéve, hogy ezeket elfogyasztják, Magyarországon hagyják (ide nem értve ezek értékesítését),
vagy megfelelő időn belül exportálják.

XII. FEJEZET
OLIMPIAI GARANCIÁK
12. A garanciák tárgya, a garanciák kiadására köteles szervek és személyek
45. §

(1) E törvény szerinti garanciákat az Olimpiai és Paralimpiai Játékok pályázata és rendezése elnyerése érdekében, a NOB
előírásainak megfelelő formában és tartalommal, kötelezően kell kiállítani.
(2) E törvény szerinti garanciák nem minősülnek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban:
Ptk.), továbbá az államháztartásról szóló törvény szerinti garanciaszerződésnek vagy garanciavállaló nyilatkozatnak.
A garanciában vállaltak teljesítésére a Ptk. 6:2. § (2) bekezdése szerinti egyoldalú jognyilatkozatból származó
kötelem jön létre.
(3) A Pályázat során a garanciákat három szakaszban kell benyújtani a NOB számára. A Pályázat első szakaszában
benyújtott garanciákon túlmenően a Pályázat második és harmadik szakaszában benyújtandó, e törvény alapján
kiállítandó garanciák tárgyát, kötelező tartalmát és az egyes garanciák kiállítására jogosult és köteles szerveket,
illetve személyeket (a továbbiakban együtt: kiállító szerv) az 1. és a 2. melléklet határozza meg.

13. A garanciák kiadásával kapcsolatos szabályok
46. §

(1) E törvény szerinti garanciákat a Pályázat Vezetője megkeresése (a továbbiakban: kérelem) alapján kell kiállítani.
(2) A kérelem mellékletként tartalmazza a kiállítani kért garancia szövegének tervezetét. A tervezetet kérésre
elektronikus úton is meg kell küldeni a kiállító szerv részére. A tervezet szövege a kiállító szerv által kizárólag
a Pályázat Vezetője előzetes írásbeli jóváhagyásával módosítható, kivéve a tervezet szövege szerint a kiállító szerv
által kitöltendő részeket, adatokat.
(3) A garanciát soron kívül, de legfeljebb a kiállítására irányuló kérelem benyújtásától számított nyolc napon belül ki kell
állítani és a Pályázat Vezetője részére egy eredeti példányt és két hiteles kiadmányt a kiállítástól számított egy napon
belül postai úton meg kell küldeni. A nyolc napos határidőbe nem számít bele az az időtartam, ami alatt a garanciát
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(7)

(8)
(9)
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kiállító szerv a Pályázat Vezetője mulasztása, vagy más elháríthatatlan akadály miatt nem tud eleget tenni az eljárási
kötelezettségének. A garanciát kiállító szerv belső működésével összefüggő ok nem minősül elháríthatatlan
akadálynak. A postai út helyett a Pályázat Vezetője – választása szerint – képviselője útján a garanciát a kiállító
szerv székhelyén személyesen is átveheti. A személyes átvételi lehetőség érdekében a garancia kiállításának
megtörténtéről a Pályázat Vezetőjét a garancia kiállításának napján elektronikus úton tájékoztatni kell.
Az 1. és a 2. melléklet szerinti garanciáknak a kérelemben foglaltak szerinti kiadása nem tagadható meg.
A kérelemben foglaltaknak megfelelően, de az 1. és a 2. melléklet szerinti tartalomtól bármilyen okból eltérő
tartalommal kiállított garanciáért a kiállító szerv nem felelős.
A (3) bekezdés szerinti határidő elmulasztása esetén a garanciát e törvény erejénél fogva kiállítottnak kell tekintetni.
Ezt a tényt a Pályázat Vezetője jogosult a NOB számára igazolni.
A kérelemben foglaltaknak megfelelően, de az 1. és 2. melléklet szerinti tartalomtól bármilyen okból eltérő
tartalommal kiállított garancia tartalmának módosítása, a garancia más tartalommal történő ismételt kiállítása
határidő nélkül kérhető.
Amennyiben a Pályázat első vagy második szakaszában benyújtott tervekben vagy garanciákban lényeges változás
következik be, akkor az érintett garanciát – a Pályázat Vezetője kérelme alapján – újra ki kell állítani, valamennyi
lényeges változás átvezetésével.
A garancia ismételt kiadására irányuló kérelem esetén az (1)–(7) és a (9) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.
Amennyiben a kiállító szerv a Kormány, a Pályázat Vezetője előterjesztést nyújt be a Kormány részére a garancia
kiadására vonatkozóan. Ebben az esetben a garancia kiállítására nyitva álló határidő az előterjesztés benyújtásától
számított tizenöt nap.

XIII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
14. Felhatalmazások
47. §

(1) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben állapítsa meg:
a)
az olimpiai megvalósítási hatóság (hatósági) eljárására vonatkozó részletes szabályokat;
b)
az olimpiai örökség hatóság (hatósági) eljárására vonatkozó részletes szabályokat;
c)
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű olimpiai ügyek körét és az építtető személyét;
d)
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű olimpiai ügyben az olimpiai megvalósítási hatóság
koordinációs feladatokra történő kijelölését, az ezzel kapcsolatos feladat- és hatáskörét, a koordinációt
rendező részletes eljárási szabályokat;
e)
a kiemelt jelentőségű olimpiai ügyben az e törvényben foglalt határidőknél rövidebb határidőket;
f)
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházáshoz kapcsolódó
kiemelt jelentőségű olimpiai ügyek körét;
g)
az Olimpiai és Paralimpiai Játékok megrendezésével, az építmények és létesítmények megvalósításával,
a helyszínek biztosításával kapcsolatos hatósági eljárások részletes szabályait;
h)
az olimpiai célú fejlesztés helyszíneként kijelölt ingatlanok körét;
i)
az OJÉSZ tartalmi követelményeinek, egyeztetésének és elfogadásának a részletes szabályait;
j)
az olimpiai építményekkel kapcsolatos, az országos építési követelményektől eltérő sajátos építési
követelményeket és az országos építési követelményektől való eltérés szabályait, az olimpiai építményekre
vonatkozó tervezési program tartalmi követelményeit és azok részletes szakmai szabályait;
k)
az olimpiai építmények telkére, valamint az azok közvetlen környezetébe tartozó telkekre vonatkozóan
a beépítés sajátos szabályait;
l)
a 24. § (1) bekezdése szerinti helyszínek kijelölését;
m)
a hatósági hatásköröket érintő eltérő anyagi és eljárásjogi szabályokat (tűzmegelőzési, vízügyi és vízvédelmi
hatósági, hálózatbiztonság);
n)
az Olimpiai és Paralimpiai Játékok megrendezésével összefüggésben a személyek és anyagi javak
biztonságával összefüggő feladatokra vonatkozó szabályokat, különösen az olimpiai falura és olimpiai
létesítményekre vonatkozó tűzoltás, műszaki mentés, „települési veszélyelhárítási terv” a különféle természeti
és civilizációs kockázatokra, kritikus infrastruktúrák védelme és az ellátás folytonossága, üzembiztonsága,
illetve a többi rendvédelmi szerv közbiztonsági, VIP védelmi, terrorelhárítási feladatait.
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(2) Felhatalmazást kap a közlekedésért felelős miniszter, hogy rendeletben határozza meg:
a)
az Olimpiai Közlekedési Terv elfogadásának és végrehajtásának szabályait;
b)
az Olimpiai Útvonal Hálózat részletes elemeit és az azzal összefüggő szabályokat;
(3) Felhatalmazást kap a Fővárosi Önkormányzat, hogy rendeletben állapítsa meg az OJÉSZ-t.

15. Hatálybalépés
48. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.
(2) A III. Fejezet, a 17. §, a 18. §, a 20. § b) pontja, a 26. §, a VII–VIII. Fejezet, a X. Fejezet, a 43. § (2) bekezdése és a 44. §
az Olimpiai és Paralimpiai Játékok rendezési jogának Magyarország által történő elnyerését kihirdető döntés napját
követő hónap első napján lép hatályba.
(3) A III. Fejezet, a 17. §, a 18. §, a 20. § b) pontja, a 26. §, a VII–VIII. Fejezet, a X. Fejezet, a 43. § (2) bekezdése és a 44. §
hatálybalépésének naptári napját a sportpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar
Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

49. §

(1) E törvény IX. fejezetét a MOB által e törvény hatálybalépését követően benyújtott felszólalásokra, valamint azokra
a védjegyeljárásokra kell alkalmazni, amelyek e törvény hatálybalépését követően indulnak.
(2) E törvény IX. fejezete szerinti különleges védelem megsértése miatti eljárásokban a különleges védelem tartalma,
korlátai, terjedelme és megsértése tekintetében a cselekmények elkövetésének időpontjában hatályos szabályokat
kell alkalmazni.

16. Átmeneti rendelkezések
50. §		
A XXXIII. Olimpiai Játékok és a XVII. Paralimpiai Játékok 2024-es budapesti megrendezésére vonatkozó pályázati
szándék támogatásáról szóló 31/2015. (VII. 7.) OGY határozat és az Együttműködési Megállapodás alapján
létrehozott, illetve megalakult Sportolói Bizottság, Olimpiai Védnök Testülete [a XXXIII. Olimpiai Játékok és
a XVII. Paralimpiai Játékok 2024-es budapesti megrendezésére vonatkozó pályázati szándék támogatásáról
szóló 31/2015. (VII. 7.) OGY határozat 4. bekezdés l) pontja alapján korábbi nevén: Olimpiai Pályázati Bizottság]
és a Kormány normatív határozata alapján létrehozott Olimpiai Egyeztető Fórum az e törvény II. Fejezetében
meghatározott Sportolói Bizottságként, Olimpiai Védnökök Testületeként és Olimpiai Egyeztető Fórumként látja el
az e törvényben ezen testületek számára meghatározott feladatokat.
51. §		
Az olimpiai megvalósítási hatóság és a biztonsági szerv a III. Fejezet hatálybalépését követő huszadik napon kezdi
meg a működését. A Kormány a biztonsági szerv kijelöléséről és működtetéséről a III. Fejezet hatálybalépését követő
tizenötödik naptól gondoskodik.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

A Pályázat második szakaszában benyújtandó garanciák
szám

név

kiállító szerv/személy

tartalom

G 2.2

Rendezvény

Kormány/
főpolgármester/
polgármesterek

A (Város) és a (valamennyi hatáskörrel rendelkező szerv) nevében ezennel megerősítjük és vállaljuk
az alábbiakat:
• Nem lesz a városban, annak környékén, vagy olyan városban, ahol verseny helyszínek találhatók, vagy ezek
környékén a Játékok alatt, az azt megelőző és az azt követő héten a NOB előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül
olyan jelentős nyilvános vagy privát esemény, konferencia, vagy egyéb találkozó, amelynek hatása lehet
a Játékok sikeres tervezésére, szervezésére, finanszírozására és lebonyolítására, valamint a médiában való
megjelenésére.

G 2.3

Olimpiai tulajdon

Kormány/
főpolgármester/
polgármesterek/
Gazdasági
Versenyhivatal

A (hatáskörrel rendelkező szerv) nevében ezennel megerősítjük és vállaljuk az alábbiakat:
• Az olimpiai tulajdon, különösen az olimpiai szimbólumok, az olimpia kifejezés (angolul „Olympic” vagy
„Olympiad”) és az olimpia mottója megfelelő és folyamatos jogi védelemben részesül a NOB nevében
a rendező országban;
• A jogi háttér megfelelő, vagy megfelelő lesz legkésőbb 2022. január 1. napjáig annak érdekében, hogy
a NOB Játékokkal kapcsolatos érdekei biztosítva legyenek, összhangban a Rendező Város Szerződés
követelményeivel. A jogi háttérnek biztosítania kell különösen: i) védelmet a gerilla-marketing ellen (vagyis
meg kell előzni vagy minimalizálni kell az olimpiai tulajdonnal és/vagy a Játékokkal kapcsolatos közvetlen
és/vagy közvetett jogtalan asszociációt, azok kihasználását vagy promócióját; ii) fellépést a Játékok
környezetében történő jogtalan utcai árusítás ellenőrzése érdekében (a nyitó ceremóniát megelőző második
héttől a záró ceremóniáig); iii) intézkedéseket és szankciókat a jogtalan jegy viszonteladások megelőzésére
és szankcionálására; iv) intézkedéseket a Játékokhoz kötődő hamis áruk gyártásának és forgalmazásának
a megelőzésére; v) intézkedéseket a nyilvános és a privát hirdetési felületek biztosítására (például:
óriásplakátok, hirdetések a tömegközlekedési eszközökön, légtérben stb.); vi) intézkedéseket a jogtalan
élő online közvetítések, nyilvános közvetítések és más hasonló közvetítések szabályozására; vii) védelmet
a Játékok során készült képek jogtalan közvetítése és továbbközvetítése ellen az egész médiában;
• Eljárások és jogorvoslatok amelyek lehetővé teszik vagy lehetővé fogják tenni, hogy a fent említett ügyekkel
kapcsolatos jogviták időben rendezésre kerüljenek, amikor ezen jogviták az Olimpiai és Paralimpiai Játékok
alatt és az előkészítő időszakban merülnek fel, gyorsított eljárással.
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Kormány

A (hatáskörrel rendelkező szerv) nevében ezennel megerősítjük és vállaljuk az alábbiakat:
• A Játékok tervezett időpontját megelőző legkésőbb négy (4) évig és legalább a Játékok befejezését
követő egy (1) évig terjedő időszakban minden állat és felszerelés amely a rendező országba a Játékokkal
összefüggésben (ideértve valamennyi Játékok előtti próba eseményt és előkészületet), és a NOB általi
használat céljából került behozatalra; a NOB által ellenőrzött intézmények, az időmérés és a pontozásieredmény szolgáltatások hivatalos szállítója és alvállalkozói, közvetítési jogokat birtokló műsorszolgáltatók;
nemzetközi szövetségek, nemzeti olimpiai bizottságok, a média és az olimpiai szponzorok és a beszállítók
e célból minden esetben beléphetnek a rendező országba anélkül, hogy illetékek, vámok, adók és hasonló
terhek fizetése terhelné őket, azzal a feltétellel, hogy ezen állatok, berendezések, felszerelések és egyéb
elemek felhasználásra kerülnek a rendező országban, azokon túladnak (kivéve az eladást) vagy exportálásra
kerülnek a Játékok befejezését követő ésszerű időn belül.

G 2.5

Idegenrendészet

Belügyminisztérium
Külgazdasági és
Külügyminisztérium
Nemzetgazdasági
Minisztérium

A (hatáskörrel rendelkező szerv) nevében ezennel megerősítjük és vállaljuk az alábbiakat:
• Minden érvényes útlevéllel és Olimpiai Személyi és Akkreditációs Kártyával rendelkező személy jogosult
belépni az országba és részt venni a Játékokon az Olimpiai és Paralimpiai Játékok ideje alatt, beleértve
az Olimpiai és Paralimpiai Játékok előtti és utáni legalább egy hónapig terjedő időszakot a Rendező Város
Szerződés szervezési követelményeinek megfelelően.
• Minden szükséges intézkedés végrehajtására sor fog kerülni annak érdekében, hogy a rendező ország
munkajogi tárgyú törvények akkreditált személyekre történő alkalmazása ne akadályozza vagy gátolja ezen
személyeket az Olimpiával kapcsolatos feladataik ellátásában, összhangban az ezen feladatokra jellemző
különleges szükségletekkel és követelményekkel.

G 2.6

Munkavállalási
engedélyek

Belügyminisztérium
Külgazdasági és
Külügyminisztérium
Nemzetgazdasági
Minisztérium

A (hatáskörrel rendelkező szerv) nevében ezennel megerősítjük és vállaljuk az alábbiakat:
• az olimpiai személyzet, akik a rendező országban meghatározott Olimpiával kapcsolatos feladatokat
látnak el (ideértve különösen a munkavállalókat, ügynököket vagy a NOB képviselőit, a NOB által
ellenőrzött intézményeket, az időmérés és a pontozási-eredmény szolgáltatások hivatalos szállítóját és
alvállalkozóit, közvetítési jogokat birtokló műsorszolgáltatókat; nemzetközi sport szövetségeket, nemzeti
olimpiai bizottságokat és a média képviselőit, valamint az olimpiai marketing partnereket) – az olimpiai
személyi és akkreditációs kártya birtoklására jogosultak mellett –, a rendező országban jogosultak lesznek
a szükséges belépési vízumok és munkavállalási engedélyek gyorsított és egyszerűsített eljárás során
történő megszerzésére, bármely díj vagy más hasonló költség megfizetése nélkül, legkésőbb az Olimpiai
és Paralimpiai Játékok tervezett kezdési időpontja előtti egy évtől a Játékok befejezését követő legalább
egy évig terjedő időszakban (vagy egy bővített időszakban a NOB írásbeli kérésének megfelelően, az egyes
szervezetek és személyzet különleges szervezési igényeinek alapulvételével).
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Vámok

6470

G 2.4

Hirdetés

főpolgármester/
polgármesterek/
Budapest 2024
Nonprofit Zrt.

G 2.10

Pénzérme, bankjegy

Magyar Nemzeti Bank

G 2.11

Közigazgatási
és biztonsági
szolgáltatások

Kormány

Garancia a pályázati bizottságtól és a várostól, arra vonatkozóan, hogy biztosította az érintett harmadik
személyekkel szemben az összes létező és/vagy a jövőben létrehozott szabadtéri hirdetési felület
megszerzésének opcióját (pl. hirdetőtáblák):
• Valamennyi olyan területen, ahol az Olimpiai és Paralimpiai Játékok zajlanak vagy ahhoz kapcsolódó
eseményeket tartanak, valamint bármely, ezen területek 500 m-es körzetében található szomszédos
területen; és
• A Rendező Város, valamint egyéb, az Olimpiai és Paralimpiai Játékok szervezésében részt vevő város
(pl.: városok ahol olimpiai helyszín található, belépő kapu, közlekedési csomópontok (beleértve a benti
és szabadtéri hirdetést reptereken) tömegközlekedési eszközein (pl.: busz, metró, villamos, stb.) valamint
az ahhoz tartozó parkoló helyiségekben.
Szükséges garancia/garanciák a (hatáskörrel rendelkező intézmény) részéről, amely vállalja pénzérme
és bankjegy program megvalósítását a Szervezőbizottsággal együttműködve, valamint garantálja
a Szervezőbizottság, valamint a NOB bevétel részesedését bármely ilyen tervezett programból.
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G 2.9

Garancia a (hatáskörrel rendelkező szervtől) igazolva, hogy az ezen hatóságok által nyújtott szolgáltatások
(különösen a rendvédelmi és biztonsági, az egészségügyi, a közlekedés-hatósági, a közlekedési,
az idegenrendészeti, a vám- és adóhatósági) ingyenesen elérhetőek lesznek a Szervezőbizottság számára,
továbbá lista nyújtása az összes ilyen szolgáltatásról. Adott esetben a Szervezőbizottság pénzügyi
hozzájárulását fel kell tüntetni.

6471

Adó

Kormány
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A (hatáskörrel rendelkező szerv) nevében, ezúton tudomásul vesszük, hogy a Rendező Város Szerződésnek
megfelelően, a Rendező Város, a MOB és a Szervezőbizottság kötelezettsége, hogy a Rendező Ország
hatáskörrel rendelkező hatóságaival egyeztetve minden szükséges intézkedést megtegyenek annak
érdekében, hogy a Rendező Ország adójogi tárgyú törvényei oly módon kerüljenek elfogadásra és
alkalmazásra, hogy garantálják a következőket (a nagybetűs fogalmak Rendező Város Szerződésben
meghatározott jelentéssel bírnak):
• a Szervezőbizottság élvezheti a NOB és NOB által ellenőrzött intézmények által biztosított forrásokból
származó előnyöket, annak érdekében, hogy segítse a Játékok tervezésének, szervezésnek, finanszírozásának
és lebonyolításának a hatékonyságát; valamint nincs alávetve a Rendező Országban semmilyen, a NOB
vagy a NOB által ellenőrzött intézmény által a Rendező Város Szerződés alapján a Szervezőbizottság
részére történő fizetésből vagy egyéb hozzájárulásból származó követlen vagy közvetett adófizetési
kötelezettségnek;
• A NOB, a NOB által ellenőrzött intézmények és az Olimpiai és Paralimpiai Játékok Hivatalos Időmérője
által a Szervezőbizottság részére teljesített kifizetések és egyéb hozzájárulások teljes mértékben a Játékok
tervezési, szervezési, finanszírozási és lebonyolítási folyamatai során kerülnek felhasználásra és az azokból
származó, a Játékokkal kapcsolatos bevételek az Olimpiai Chartával összhangban teljes mértékben
az Olimpiai Mozgalom fejlesztését és a sport népszerűsítését szolgálják. Ebből a célból a NOB, a NOB által
ellenőrzött intézmények, valamint az Olimpiai és Paralimpiai Játékok Hivatalos Időmérője nincsenek alávetve
a Rendező Országban a Játékok lebonyolításából származó bevételek tekintetében a Szervezőbizottságtól
kapott kifizetésekből vagy bármely más az általuk a Szervezőbizottság részére teljesítendő kifizetésből
származó követlen vagy közvetett adófizetési kötelezettségnek;
• A Rendező Város Szerződésben részletezett valamennyi szükséges intézkedés megtételére sor fog kerülni
a sportolók és egyéb olimpiai érdekeltek (a Rendező Város Szerződésben felsorolt jogi és természetes
személyek) – akik a Rendező Országban átmenetileg vannak jelen a Játékokkal kapcsolatos feladataik
teljesítése céljából – a kettős adóztatásának elkerülése érdekében; és
• A NOB és egyéb olimpiai érdekeltek (a Rendező Város Szerződésben felsoroltak szerint) – akik átmenetileg
vannak jelen a Rendező Országban a Játékokkal kapcsolatos feladataik teljesítése céljából – a közvetett adók
tekintetében ugyanolyan elbánásban kell részesíteni, mint a Szervezőbizottság Marketing Partnereit vagy
egyéb belföldi szereplőket.
A fentiek tekintetében a (hatáskörrel rendelkező szerv) ezúton garantálja, hogy a Rendező Városnak,
a Rendező Nemzeti Olimpiai Bizottságnak és a Szervezőbizottságnak minden szükséges támogatást és
együttműködést biztosít és minden szükséges intézkedést megtesz, hogy elvégezze a Rendező Város
Szerződésben foglalt adó-vonatkozású követelményeknek teljesítését, ideértve – amennyiben szükséges –
az átmeneti jogalkotási intézkedések elfogadását és alkalmazását.

6472

G 2.12

Tisztességes árképzés

Kormány/Gazdasági
Versenyhivatal/
főpolgármester/
polgármesterek

Nyilatkozat a (hatáskörrel rendelkező szervtől) arra vonatkozóan, hogy hogyan szándékozik a tisztességtelen
árképzés problémáját kezelni a Játékok előtt és alatt, különös tekintettel a bárki, ideértve a nem akkreditált
nézők által igénybe venni kívánt szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások árára.

G 2.14

Létesítmények

Kormány/
főpolgármester/
polgármesterek

A létező, tervezett vagy kiegészítő létesítményekre vonatkozó, a Kérdőívben részletezett beruházások
azonosítása és garanciák biztosítása a (hatáskörrel rendelkező szervektől, vagy az érintett magán
fejlesztőktől/tulajdonosoktól) a projektek finanszírozására és kivitelezésére vonatkozóan. Ideértve valamennyi
lényeges, a javasolt Rendező Városban és egyéb helyszíneken folyó munkát, amelyek a Játékokra közvetlen
befolyással lesznek, ideértve:
• Verseny helyszínek           • Edzési létesítmények           • Olimpiai stadion
Minden létesítmény vonatkozásában csatolni szükséges a létesítmény számát és a különböző intézmények
által vállalt költségek százalékos arányát.

G 2.15

Olimpiai Falu

Kormány

Az Olimpiai Faluval kapcsolatos beruházások azonosítása és garancia/garanciák biztosítása a (hatáskörrel
rendelkező szervektől, vagy az érintett magán fejlesztőktől/tulajdonosoktól) az Olimpiai Falu finanszírozására
és kivitelezésére vonatkozóan.

G 2.16

Olimpiai Falu

Kormány

Garancia vállalása (helyi, regionális és nemzeti szintű szervektől) vagy más megbízható garanciavállalási
folyamaton keresztül, az Olimpiai Falu finanszírozása tekintetében felmerülő esetleges deficit esetére.

G 2.17

Nemzeti Közvetítési
Központ / Média
Központ

Kormány

A Nemzetközi Közvetítési Központtal / Média Központtal kapcsolatos beruházások azonosítása és
garancia/garanciák biztosítása a (hatáskörrel rendelkező szervektől, vagy az érintett magán fejlesztőktől/
tulajdonosoktól) az IBC/MPC finanszírozására és kivitelezésére vonatkozóan.

G 2.18

Média Falu

Kormány

A Média Faluval kapcsolatos beruházások azonosítása és garancia/garanciák biztosítása a (hatáskörrel
rendelkező szervektől, vagy az érintett magán fejlesztőktől/tulajdonosoktól) a Média Falu finanszírozására és
kivitelezésére vonatkozóan.

G 2.19

Közlekedési
infrastruktúra

Kormány/
főpolgármester

Garancia/garanciák a (hatáskörrel rendelkező szervektől, vagy az érintett magán fejlesztőktől/
tulajdonosoktól) a Kérdőívben szereplő táblázatokban feltüntetett közlekedési projektek finanszírozására és
kivitelezésére vonatkozóan.

G 2.20

Létesítmények
használata

Kormány/
főpolgármester/
polgármesterek

Az összes kulcsfontosságú Olimpiai Létesítménnyel kapcsolatosan (verseny helyszínek, nyitó/záró ünnepség
helyszíne(i), Olimpiai Falu(k), és Nemzetközi Közvetítési Központ / Média Központ), írásbeli garancia
biztosítása a [jelenlegi és jövőbeli tulajdonosoktól], mely alapján engedélyezik a Szervezőbizottságnak
a létesítmények használatát és ellenőrzését valamennyi, a létező és jövőben kialakításra kerülő Olimpiai
Létesítménnyel kapcsolatban arra az időszakra, amely alatt a létesítmény a Szervezőbizottság irányítása alatt
áll, beleértve a próba eseményeket is. A garanciának tartalmaznia kell a garancia új tulajdonos(ok)ra való
átruházásának kötelezettségét adásvétel esetén.
A létesítményekhez kapcsolódó egyedi számkódot szükséges jelölni a garancián.
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G 2.13

6473

Kormány/
főpolgármester/
polgármesterek

Garancia valamennyi (jelenlegi és jövőbeli tulajdonostól) minden olyan, a paralimpiai időszak alatt használni
kívánt létesítmény használatára és a hozzájuk kapcsolódó kereskedelmi jogok ellenőrzésére vonatkozóan,
amelyet a fenti garanciák nem biztosítanak.

G 2.22

Megközelíthetőség

Kormány/
főpolgármester/
polgármesterek

Garancia a (hatáskörrel rendelkező szervtől) arra vonatkozóan, hogy a Paralimpiai Játékok során a nemzeti
és nemzetközi megközelíthetőségi sztenderdek alkalmazására sor kerül (ideértve az Olimpiai és Paralimpiai
Falut) megerősítve, hogy a megközelíthetőség biztosítása a tervezési és kivitelezési folyamatok során
figyelembe lett véve.

G 2.24

Olimpiai Falu

Kormány/
főpolgármester

Garancia a (tulajdonosoktól), amelyben beleegyeznek, hogy a Szervezőbizottság az Olimpiai Falut tervező
csapat tagja legyen.

G 2.25

Fenntarthatóság

Kormány/
főpolgármester/
polgármesterek

Garancia/garanciák a (hatáskörrel rendelkező szervektől), biztosítva, hogy valamennyi a létesítményeket
érintő, az Olimpiai és Paralimpiai Játékok rendezéséhez szükséges építkezés és infrastrukturális fejlesztési
projekt eleget tesz:
• a helyi, regionális és nemzeti szabályozásnak és jogszabályoknak;
• a Rendező Ország Kormánya által jóváhagyott, vagy egyébként alkalmazandó szabályoknak (ezek listázása
szükséges) a tervezésre, építkezésre, környezetvédelemre, természetvédelemre, egészségre, biztonságra,
munka és anti-korrupciós jogszabályokra vonatkozóan.

G 2.26

Energia

Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási
Hivatal

Garancia a (hatáskörrel rendelkező szervektől), hogy a közmű szolgáltatók megfelelő minőségű, valamint
az Olimpiai és Paralimpiai Játékok igényeihez mért elegendő energiát szolgáltatnak majd, továbbá működési
támogatást biztosítanak valamennyi olimpiai helyszínen, a „szokásos üzleti ügymenetre” tett potenciális
behatások teljes tudatában, anélkül, hogy az a meglévő ügyfélkört hátrányosan érintené.

G 2.27

Telekommunikáció

Kormány/Nemzeti
Média- és Hírközlési
Hatóság

Garancia a (hatáskörrel rendelkező szervtől), amely megerősíti, hogy:
• az Olimpiai és Paralimpiai Játékok megszervezéséhez nélkülözhetetlen telekommunikációs infrastruktúra és
szolgáltatásjavítás megvalósítására sor került;
• minden egyes verseny és nem-verseny helyszínnel elegendő rögzített és mobil telekommunikációs
kapacitás és szolgáltatás-minőség áll rendelkezésre, amely az Olimpiai és Paralimpiai Játékok működési,
és a nagyközönség, a látogatók valamint a helyi lakosság Olimpiai és Paralimpiai Játékok során fennálló
kommunikációs igényeit kielégíti.
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Létesítmények
használata (Paralimpiai
Játékok)

6474

G 2.21

Telekommunikáció

Kormány/Nemzeti
Média- és Hírközlési
Hatóság

G 2.29

Közlekedési
infrastruktúra

Kormány/
főpolgármester

Valamennyi hatóság (nemzeti, regionális, városi) amely felelős lesz új, korszerűsített, a Kérdőívben foglaltak
szerinti közlekedési infrastruktúra tervezéséért és kivitelezéséért garanciát nyújt, amely az alábbiakat
tartalmazza:
• Szükséges engedélyek
• Projektekért felelős testületek által adott megerősítések
• Építési határidők

G 2.30

Közlekedési eszközök

Kormány/
főpolgármester

Biztosíték az összes (tervezett és kiegészítő) közlekedési eszközre vonatkozóan, mely tartalmazza:
• Projektért felelős testületeket
• Finanszírozást

G 2.31

Közlekedési integráció

Kormány/
főpolgármester

Garancia a (hatáskörrel rendelkező szervektől), hogy a városi és a regionális közlekedés valamint
a forgalomirányítási- és ellenőrzési központok elérhetőek lesznek és sor fog kerülni azoknak a Játékok átfogó
közlekedési és forgalmi koncepciójába történő integrálására.

G 2.32

Biztonság

Kormány/
főpolgármester/
polgármesterek

Garancia a (hatáskörrel rendelkező nemzeti, regionális és helyi szervektől) az Olimpiai és Paralimpiai Játékok
biztonságos és békés ünneplésének biztosítására. A garanciának tartalmaznia kell valamennyi érintett
hatóság (pénzügyi, tervezési, irányítási stb.) felelősségének meghatározását és meg kell jelölnie, hogy
a biztonsági kérdésekkel összefüggő ügyekben ki viseli a végső felelősséget.

G 2.33

Egészségügy

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Garancia a (hatáskörrel rendelkező szervtől/szervektől) mely megerősíti, hogy Rendező Város Szerződésnek
megfelelően minden, a Játékok vonatkozásában felmerülő egészségügyi és orvosi szolgáltatás teljesítéséért
felelősséget vállal/vállalnak.
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Garancia/garanciák a (hatáskörrel rendelkező szervektől), megerősítve kötelezettségvállalásaikat
az alábbiakra nézve:
• Az Olimpiai és Paralimpiai Játékok szervezéséhez szükséges frekvenciák (beleértve a szabályozatlan
frekvenciák kezelését) allokálása, kezelése és felügyelete.
• Ingyenes hozzáférés biztosítása a rádiófrekvenciához az alábbi ügyfélcsoportoknak:
– Sportolók
– NOB
– Szervezőbizottságok
– Nemzeti Olimpiai Bizottságok
– Nemzetközi Sport Szövetségek
– Média
– Műsorszolgáltatók
– Olimpiai Partnerek
a foglaláshoz, allokáláshoz, kezeléshez és az allokált frekvenciákkal kapcsolatos szolgáltatásokhoz a Nyitó
Ünnepséget megelőző hónaptól kezdve, a Paralimpia Záró Ünnepsége utáni első hét végéig.

G 2.28

6475

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Garancia a (hatáskörrel rendelkező nemzeti szabályozó testülettől), hogy a csapatorvosok a próbaversenyek
és az Olimpiai és Paralimpiai Játékok alatt elláthatják a delegációjukat, ideértve a receptek felírását és
az orvosi vizsgálatok elrendelését az Olimpiai Faluban, a származási országukban orvosi tevékenység
gyakorlására való jogosultságot igazoló igazolványuk felmutatásával.

G 2.35

Médiaszolgáltatások

Kormány/Nemzeti
Média- és Hírközlési
Hatóság

A (kormány) és (más érintett hatóság/ok) nevében ezennel megerősítjük és vállaljuk az alábbiakat
• a Nemzetközi Közvetítési Központ és a Média Központ megnyitásának időpontjától (körülbelül nyolc héttel
a Játékok tervezett kezdetét megelőzően) a Paralimpiai Játékok végéig, nem lesznek megszorítások és
korlátozások az alábbiakra nézve
– sajtószabadság a Játékokra és Paralimpiai Játékokra és kapcsolódó eseményekre vonatkozó független
hírszolgáltatás biztosítása céljából és szerkesztői szabadság a média által közvetített vagy nyilvánosságra
hozott anyagok tekintetében;
– a Játékokon részt vevők és szurkolók közösségi médiához, online médiához és az akkreditált média digitális
platformjaihoz való hozzáférésének biztosítása;
– a helyi Olimpiai Műsorszolgáltató joga, hogy tevékenységét teljes függetlenségben végezze.

G 2.36

Szerencsejáték

Kormány

A (város) és (bármely más hatáskörrel rendelkező nemzeti szerv(ek)) ezennel megerősítjük és vállaljuk
az alábbiakat:
• A (Szerv) sem közvetlenül sem közvetve nem vesz részt semmiféle, a Játékokhoz kapcsolódó
sportfogadásban, illetve azt nem támogatja, vagy az általa nem kerül támogatásra;
• A (Szerv) támogatja a NOB-ot annak biztosításában, hogy a sport integritása teljes körű védelemben
részesüljön tekintettel valamennyi, a Játékok kapcsán felmerülő fogadási tevékenységre és a verseny
befolyásolására;
• A (Szerv) megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy megkönnyítse a NOB és a hatósági
jogkörrel rendelkező szervek, a sport integritásáért és sportfogadásokért felelős nemzeti hatóságok valamint
a nemzeti fogadóiroda/fogadóirodák közötti kapcsolattartást.

G 2.37

Dopping

HUNADO

A (hatáskörrel rendelkező szerv) nevében ezennel megerősítjük és vállaljuk az alábbiakat:
• A Nemzeti Doppingellenes Szervezet megfelel a Nemzetközi Doppingellenes Kódexnek;
• A Nemzeti Doppingellenes Szervezet rendelkezik a szükséges forrásokkal, tapasztalattal és szaktudással,
hogy nemzeti és nemzetközi szinten megvalósítsa a dopping kontroll programokat és vállalja
a Szervezőbizottság tanácsadással, személyzeti képzésekkel és forrásokkal történő támogatását a Nemzetközi
Doppingellenes Ügynökség (WADA) előírásainak megfelelően;
• Együttműködés és információcsere a sporttal foglalkozó szervezetek és hatóságok (rendőrség, vámhatóság)
között a doppingellenes harc és a rendező ország az UNESCO Doppingellenes Egyezményében és
a Nemzetközi Doppingellenes Kódexben foglalt kötelezettségvállalásainak megvalósítása céljából;
• Minden más, a WADA és a NOB által előírt az Olimpiai és Paralimpiai Játékokra irányadó doppingellenes
szabályrendszer szerinti kötelezettség tiszteletben tartása.
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G 2.34

A Pályázat harmadik szakaszában benyújtandó garanciák
szám

név

kiállító szerv/személy

G 2.1

Rendező Város
Szerződés

Budapest 2024
Nonprofit Zrt./
főpolgármester/
MOB

A Pályázati Bizottság, a Város és a MOB (továbbiakban együttesen „Felek”) elismerik és kijelentik, hogy
tájékozódtak a szerződést illetően, amely a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal („NOB”) kerül megkötésre
amennyiben a Várost választják a XXXIII. Olimpiai és Paralimpiai Játékok rendezőjének (ezen szerződés,
továbbá valamennyi melléklet és egyéb dokumentum a továbbiakban, mint „Rendező Város Szerződés”
és a Játékok, mint a „Játékok”), továbbá a Város és a MOB megerősítik, hogy készek fenntartás vagy
módosítás nélkül aláírni a Rendező Város Szerződést. Erre tekintettel a Felek kijelentik, hogy a Város
pályázati időszakában tartózkodni fognak attól, hogy részesei legyenek vagy jóváhagyjanak bármely
cselekményt, kötelezettséget vagy bármilyen más ellentétes intézkedést, amely kihatással lehet a Rendező
Város Szerződésben előírt kötelezettségek teljesítésére. Amennyiben a Felek már jóváhagytak olyan
kötelezettséget, amely ellentétes lenne, veszélyeztetné, meggátolná vagy ellehetetlenítené a Rendező
Város Szerződés bármely rendelkezésének teljesítését, a Felek kötelesek a NOB Végrehajtói Bizottságának
tudomására hozni az összes ilyen jellegű kötelezettségvállalást, legkésőbb 2017. február 3. napjáig.
A felek kijelentik, hogy az ilyen kötelezettségvállalás NOB-bal szemben nem kikényszeríthető és az effajta
kötelezettségvállalásokat, a NOB és bármely olyan fél tekintetében, amellyel a NOB a Játékokra tekintettel
megállapodást köt érvénytelennek kell tekinteni, kivéve ha azt a NOB kifejezetten jóváhagyja. Továbbá,
a Feleknek minden szükséges lépést meg kell tenniük annak érdekében, hogy megszüntessék az olyan
kötelezettségvállalásokat, amelyek ellentétesek a Rendező Város Szerződésben foglalt kötelezettségekkel.
A Felek vállalják, hogy betartják az Olimpiai Chartát, különösen az Olimpiai Tulajdonra vonatkozó
Szabályzatokat és „testületi-rendeleteket”, valamint megerősítik, hogy biztosították, vagy biztosítani fogják,
hogy a NOB az Olimpiai Jelkép, az „Olimpiai” és „Olimpia” kifejezések, és az Olimpia Mottója tekintetében
védelmet élvez. A MOB igazolja, hogy az Olimpiai Chartával összhangban az Olimpiai Tulajdon védelme
biztosított a MOB számára, és a MOB gyakorolja az ezzel kapcsolatos jogokat a NOB Végrehajtó Bizottságától
kapott utasításokkal összhangban.
A felek kijelentik, hogy a Város pályázati időszaka alatt a jelen Kötelezettségvállalással kapcsolatosan
felmerülő bármely vitás kérdést a Lausanne-ban található Sport Választottbíróságnak kell rendeznie a Sport
Választottbírósági Szabályzat alapján. Jelen Kötelezettségvállalásra a svájci jog irányadó.

tartalom

G 3.4

Közlekedési sávok

Kormány/
főpolgármester

Amennyiben a terv tartalmaz speciális és elsőbbséget biztosító, az Olimpiai és Paralimpiai Játékok résztvevői
számára külön fenntartott Közlekedési Sávot, garancia benyújtása szükséges a (hatáskörrel rendelkező
szervtől) arra vonatkozóan, hogy ilyen megoldás kivitelezhető, és annak megvalósítására sor fog kerülni.
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2. melléklet a 2016. évi LVIII. törvényhez
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A Szervezőbizottság
pénzügyi vesztesége

Kormány

Pénzügyi garancia az (illetékes szervektől) vagy más pénzügyi garancia, amely fedezi a Szervezőbizottság
valamennyi pénzügyi hiányát, ideértve a NOB által a Szervezőbizottság részére nyújtott előlegek vagy
más támogatások visszatérítését, amelyet a NOB előre nem látott események, mint például az Olimpiai és
Paralimpiai Játékok elmaradása esetén köteles esetlegesen harmadik személyeknek visszatéríteni.

G 3.6

Paralimpiai Játékok

Kormány

Garancia valamennyi – nemzeti, regionális, helyi vagy más – finanszírozó forrástól a Paralimpiai Játékok
finanszírozására vonatkozóan.
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G 3.5
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2016. évi LIX. törvény
energetikai tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról*
1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása
1. §		
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 3. § 68. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„68. Villamosenergia-ipari vállalkozás: az az e törvény szerint engedélyköteles tevékenységet folytató természetes
személy, aki az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes
valamely más államnak az állampolgára, továbbá olyan, az ezen államokban jogszerűen nyilvántartásba vett
vállalkozás, az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerinti egyéni cég, a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti gazdasági társaság, a külföldi székelyű vállalkozások
magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló törvény szerinti fióktelep, szövetkezet vagy
európai részvénytársaság, amely e törvény szerint engedélyköteles tevékenységet folytat;”
2. §		
A Vet. 47. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A villamosenergia-kereskedő a felhasználók bejelentéseinek intézésére, panaszainak kivizsgálására és
orvoslására, valamint a felhasználók tájékoztatása céljából köteles a kapcsolattartást írásban, telefonon és
elektronikus úton történő ügyintézés keretében biztosítani.”
3. §		
A Vet. „A villamosenergia-kereskedelemre vonatkozó működési engedély” alcíme helyébe a következő alcím lép:
„A villamosenergia-kereskedelemre vonatkozó működési engedély
88. § (1) Teljes körű, a felhasználók közvetlen ellátására is jogosító villamosenergia-kereskedelemre vonatkozó
működési engedélyt villamosenergia-ipari vállalkozás kaphat.
(2) Korlátozott, a felhasználók ellátására közvetlenül nem jogosító villamosenergia-kereskedelemre vonatkozó
működési engedélyt olyan az Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes valamely más államban jogszerűen nyilvántartásba vett, villamosenergia-kereskedelmi
tevékenységet folytató külföldi villamosenergia-ipari vállalkozás kaphat, amely megfelel az e törvény felhatalmazása
alapján kiadott jogszabályokban meghatározott feltételeknek, a feltételek fennállását hitelt érdemlően igazolja és
Magyarországon történő elérhetőségét legalább kézbesítési megbízott útján folyamatosan biztosítja.
(3) Korlátozott villamosenergia-kereskedelmi engedély megszerzésére jogosult a (2) bekezdésben foglaltak mellett
a belföldön nyilvántartásba vett, Ptk. szerinti gazdasági társaság, az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló
törvény szerinti egyéni cég, továbbá a szövetkezet és az európai részvénytársaság, amely megfelel a Vhr.-ben foglalt
feltételeknek.”
4. §		
A Vet. XVI. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

„XVI. FEJEZET
ÁRSZABÁLYOZÁS
140. § (1) A felhasználó megfizeti a villamosenergia-vásárlási szerződés feltételei szerint a villamos energia árát és
a hálózathasználati szerződés feltételei szerint a 142. § szerinti, a villamosenergia-rendszer használatáért fizetendő
díjakat.
(2) Ha a felhasználó hálózathasználati szerződését a villamosenergia-kereskedő a 63. § (1) bekezdésének
megfelelően megbízottként kezeli, és a villamosenergia-rendszer használatáért fizetendő díjat a villamosenergiakereskedő érvényesíti a felhasználó felé, akkor a villamosenergia-kereskedő köteles a villamosenergia-vásárlási
szerződéshez kapcsolódó díjtételt külön és a villamosenergia-rendszer használatáért fizetendő díjakat a számlán
egyértelműen – egyetemes szolgáltatás esetén az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló törvényben
meghatározottak szerint – legalább két összevont tételben külön feltüntetni.
141. § (1) E fejezet alkalmazásában hatósági ár a 142. § (1) bekezdése szerinti rendszerhasználati díj, a 146/A. §
(1) bekezdése szerinti csatlakozási díj, a 146. § (1) és (4) bekezdés szerinti külön díj, valamint az egyetemes
szolgáltatás 145. § (3) bekezdése szerinti ára.
(2) A hatósági ár megállapítása történhet tételesen vagy a hatósági ár kiszámítására vonatkozó előírásokkal.
* A törvényt az Országgyűlés a 2016. június 7-i ülésnapján fogadta el.
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(3) A hatósági árhoz kapcsolódó áralkalmazási feltételeket az ár megállapítója rendeletben határozza meg.
(4) A hatósági ár megállapítása hivatalból történik.
(5) A hatósági ár megállapításakor rendelkezni kell arról, hogy a hatósági árra vonatkozó rendelkezés mikor lép
hatályba vagy mikortól alkalmazandó, és e rendelkezésnek visszamenőleges hatálya nem lehet.
(6) Az (1) bekezdés szerinti hatósági árakat legmagasabb áraknak kell tekinteni. A legmagasabb ártól lefelé
megkülönböztetés-mentesen, előre nyilvánosságra hozott módon lehet eltérni.
(7) A legmagasabb hatósági árnál magasabb árat a szerződésben érvényesen kikötni nem lehet. Ha a felek az árban
nem állapodtak meg, és a termékre vagy szolgáltatásra hatósági ár van érvényben, az utóbbi az irányadó. A hatósági
ár az irányadó akkor is, ha a felek a hatósági árat megállapító jogszabály vagy határozat megsértésével más árban
állapodtak meg.
(8) A legmagasabb hatósági árnak a szerződés megkötését követően bekövetkező változása esetén a felek eltérő
rendelkezése hiányában a megváltozott hatósági ár az érvényes szerződés részévé válik.
(9) A hatósági árakra vonatkozó előírások betartását a Hivatal ellenőrzi.
(10) A 142. § (1) bekezdés szerinti rendszerhasználati díjak, a 146. § (1) és (4) bekezdése szerinti külön díjak, valamint
a 146/A. § (1) bekezdése szerinti csatlakozási díjak szabályozása négyéves árszabályozási ciklusok keretében
történik. A Hivatal az árszabályozási ciklus indulását megelőzően eszköz- és költség-felülvizsgálatot végez.
(11) Az engedélyes köteles
a) a legkisebb költség elvét betartani, és az ezt igazoló adatokat a Hivatal számára hozzáférhetővé tenni,
b) a Hivatalnak megadni minden olyan tájékoztatást, amely az árfelügyeleti és hatósági árelőkészítő tevékenységhez
szükséges,
c) a költség- és árbevétel-struktúra átláthatóságát nyilvántartási és elszámolási rendszerében biztosítani.
(12) A 142–146/A. §-ban foglalt rendelkezések engedélyes által történő megsértése esetén a Hivatal határozattal
a) megtiltja a jogszabályt sértő ár, illetve díj további alkalmazását és kötelezi az engedélyest a jogszerű ellenérték
alkalmazására,
b) kötelezi az engedélyest a 142–146/A. §-ban foglalt rendelkezések megsértésével elért többletbevétel jegybanki
alapkamat tárgyidőszaki átlagával növelt összegének a sérelmet szenvedett fél részére történő visszatérítésére,
ha pedig ennek személye nem állapítható meg, az engedélyes által ellátott valamennyi felhasználó, felhasználó
hiányában az engedélyessel jogviszonyban álló rendszerhasználók részére történő visszatérítésére, és
c) a kormányrendeletben meghatározott mértékű bírságot szabhat ki.
142. § (1) A villamosenergia-rendszer használatért a rendszerhasználók
a) átviteli díjat,
b) elosztási díjat és
c) közvilágítási elosztási díjat
(a továbbiakban együtt: rendszerhasználati díjak) fizetnek.
(2) Az egyes rendszerhasználati díjak a díj alapjául szolgáló költségszerkezetnek megfelelő díjelemekből állhatnak.
(3) A rendszerhasználati díjak mértéke és alkalmazásuk feltételei országosan egységesek.
(4) A rendszerhasználati díjaknak meg kell felelniük az átláthatóság, a nyilvánosság és az arányosság elvének, és
azokat objektív módon megkülönböztetés nélkül kell alkalmazni.
(5) A rendszerhasználati díjakat olyan módon kell szabályozni, hogy a legkisebb költség elvét alapul véve
a hatékonyan működő engedélyes vállalkozás indokolt költsége – beleértve a tőkeköltséget is – kerüljön
figyelembevételre, ugyanakkor a szabályozás ösztönözze az érintett engedélyeseket rövid és hosszú távon
gazdálkodásuk hatékonyságának, és az általuk nyújtott szolgáltatás minőségének folyamatos javítására és
az ellátásbiztonság növelésére.
(6) Az elosztási díjból és a közvilágítási elosztási díjból származó árbevételt az elosztók között az indokolt költségek
arányában kell megosztani. Ennek érdekében az engedélyesek között szükség esetén a rendszerhasználati díjakkal
együtt meghatározott kiegyenlítő fizetéseket kell végrehajtani.
143. § (1) A rendszerhasználati díjak szabályozása az árszabályozási cikluson belül évenkénti ármegállapítással
történik.
(2) Az egyes rendszerhasználati díjak elemeit, a díjak meghatározására és szabályozására vonatkozó alapelveket és
keretszabályokat a Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg a következő árszabályozási ciklus kezdetét megelőző év
május 15-ig.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott rendelet figyelembevételével a Hivatal – a 142. § (2)–(5) bekezdésében
foglaltak teljesítése céljából – az árszabályozási ciklus
a) induló árainak meghatározását megelőző eszköz- és költség-felülvizsgálatra, és
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b) egyes éveire vonatkozó ármegállapítás rendszerére
vonatkozóan módszertani útmutatót (a továbbiakban együtt: módszertani útmutatók) ad ki.
(4) A Hivatal
a) a (3) bekezdés a) pontja szerinti módszertani útmutatót a következő árszabályozási ciklus kezdetét megelőző év
május 15-ig,
b) a (3) bekezdés b) pontja szerinti útmutatót a következő árszabályozási ciklus kezdetét legalább 60 nappal
megelőzően
a honlapján közzéteszi.
(5) A rendszerhasználati díjak mértékét a Hivatal – figyelemmel a (2) bekezdés szerinti rendeletre és a módszertani
útmutatókra – határozatban állapítja meg, legkésőbb a díjak alkalmazhatósága előtt 45 nappal. A Hivatal
a határozatát a rendszerhasználati díjak alkalmazhatósága előtt legalább 25 nappal a honlapján közzéteszi.
(6) A 142. § (6) bekezdése szerinti kiegyenlítő fizetések mértékét a Hivatal a rendszerhasználati díjakról kiadott
határozatában – a rendszerhasználati díjakkal egyidejűleg – állapítja meg.
(7) A rendszerhasználati díjak fizetésére kötelezettek körét és a rendszerhasználati díjak alkalmazásának szabályait
a Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg, amely rendelet kihirdetése és hatálybalépése között legalább 45 napnak
el kell telnie.
(8) Az e § szerinti rendeletek, valamint a módszertani útmutatóinak előkészítése során a Hivatal kikéri az érintett
engedélyesek és a felhasználók reprezentatív érdekképviseleteinek véleményét.
(9) A hálózati engedélyesek a Hivatal elnökének határozatában meghatározott rendszerhasználati díjakat és
áralkalmazási feltételeket kötelesek a honlapjukon 3 munkanapon belül közzétenni.
144. § (1) A Hivatal 143. § (5) bekezdés szerinti határozatában rögzített, éves ármegállapítás alapján keletkező,
az átviteli rendszerirányítónak járó, a következő évek díjaiban elismerendő különbözeteket – az Szt. általános
szabályaitól eltérően – az átviteli rendszerirányító köteles az éves beszámolójának mérlegében aktív időbeli
elhatárolásként szerepeltetni. Köteles továbbá az átviteli rendszerirányító az éves beszámolójának mérlegében
az átviteli rendszerirányítótól a következő évek díjaiban elvonandó különbözeteket a határkeresztező aukcióból
származó tárgyévi bevételeivel együtt passzív időbeli elhatárolásként szerepeltetni. Az ebben a bekezdésben
foglaltak alapján elkészített beszámoló a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 1. §
(5) bekezdése alkalmazásában az Szt. rendelkezéseire figyelemmel megállapítottnak, azokkal összhangban állónak
minősül.
(2) Az átviteli rendszerirányító átviteli rendszerirányítási díjból származó bevételének – a 142. § (6) bekezdés
szerinti kiegyenlítő fizetések végrehajtása érdekében – az elosztók között megosztott, 143. § (6) bekezdés szerinti
határozatban foglalt része árengedménynek minősül. A megosztott részre az általános forgalmi adóról szóló
2007. évi CXXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében és 77. § (3) bekezdésében meghatározottakat kell alkalmazni.
(3) A rendszerszintű szolgáltatás keretében az átviteli rendszerirányító által lekötött kapacitások, valamint
a rendszerszintű szolgáltatás szempontjából annak elválaszthatatlan részét képező, igénybevett villamos energia
számviteli szempontból a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 40. pontja szerinti közvetített szolgáltatásnak
minősül.
145. § (1) Az egyetemes szolgáltatást kötelezően nyújtott, méltányos, könnyen és tisztán összehasonlítható,
átlátható árszabások alkalmazásával kell megvalósítani.
(2) Az egyetemes szolgáltatás árát a villamosenergia-piaci árak, továbbá a hatékonyan működő engedélyesek
indokolt költsége alapján kell meghatározni úgy, hogy a legkisebb költség elvének érvényre juttatása érdekében
a szabályozás által érintett engedélyeseket gazdálkodásuk hatékonyságának és az általuk nyújtott szolgáltatás
minőségének folyamatos javítására ösztönözze.
(3) Az egyetemes szolgáltató által kötelezően nyújtott egyetemes szolgáltatás árát, az áralkalmazási feltételeket,
az árszabályozás kereteit, a 146. § (1) bekezdés szerinti szolgáltatások körét és külön díjait a Hivatal javaslata alapján
a miniszter rendeletben állapítja meg. A Hivatal a javaslatát a rendelet tervezett hatálybalépését megelőzően
legalább 45 nappal megküldi a miniszternek.
(4) A (3) bekezdés szerinti rendeletben meg nem állapított, de az egyes egyetemes szolgáltatók által jogszerűen
alkalmazott árszabások árát és áralkalmazási feltételeit az egyetemes szolgáltató kérelmére a Hivatal hagyja jóvá.
(5) A villamosenergia-iparban fennálló vagy eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben nyújtott kedvezményes
árú villamosenergia-ellátás szabályozásában bekövetkező változást az ellátási körülmények megváltozásának kell
tekinteni.
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(6) A kihirdetett árakat az egyetemes szolgáltató a kihirdetést követő 3 munkanapon belül a honlapján és
az ügyfélszolgálaton közzéteszi. A közzétételnek a felhasználókat megillető felmondási jogra, valamint a felmondás
határidejére vonatkozó tájékoztatást is tartalmaznia kell.
(7) Az egyetemes szolgáltató által kibocsátott számlán szereplő egységárak bármely változása esetén az egyetemes
szolgáltató legkésőbb az új árakat tartalmazó számla kibocsátásakor a felhasználókat külön is egyértelműen,
személyre szólóan tájékoztatja. A tájékoztatásnak a felhasználókat megillető felmondási jogra is ki kell terjednie.
146. § (1) A miniszter rendeletben állapítja meg az egyetemes szolgáltató által
a) a felhasználó igénye alapján, valamint
b) a felhasználó szerződésszegése esetén
külön díj ellenében végzett szolgáltatások körét, azok külön díjait, valamint ezen külön díjak alkalmazásának
szabályait.
(2) A Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg az elosztó által
a) a felhasználó vagy az engedélyes igénye alapján, valamint
b) a felhasználó szerződésszegése esetén
külön díj ellenében végzett szolgáltatások meghatározására és szabályozására vonatkozó alapelveket és
keretszabályokat, ezen szolgáltatások körét és a külön díjak megállapításának kereteit a következő árszabályozási
ciklus kezdetét megelőző év május 15-ig.
(3) A Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg a külön díjak fizetésére kötelezettek körét és a külön díjak
alkalmazásának szabályait, amely rendelet kihirdetése és hatálybalépése között legalább 45 napnak el kell telnie.
(4) A Hivatal határozatban állapítja meg a (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott szolgáltatások külön díjait
a tervezett alkalmazhatóságuk előtt legalább 45 nappal. A Hivatal a határozatát a külön díjak alkalmazhatósága előtt
legalább 25 nappal a honlapján közzéteszi.
(5) Az e § szerinti rendeletek előkészítése során a Hivatal kikéri az érintett engedélyesek és a felhasználók
reprezentatív érdekképviseleteinek véleményét.
(6) Az egyetemes szolgáltató és az elosztó az e § szerinti külön díjakat és alkalmazásuk szabályait kötelesek
a honlapjukon közzétenni.
146/A. § (1) A közcélú hálózathoz történő csatlakozással összefüggésben csatlakozási díjat kell fizetni. A csatlakozási
díjak elemeit, a díjak meghatározására és szabályozására vonatkozó alapelveket és keretszabályokat a Hivatal elnöke
rendeletben állapítja meg a következő árszabályozási ciklust megelőző év május 15-ig.
(2) A Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg a csatlakozási díj fizetésére kötelezettek körét és a csatlakozási díjak
alkalmazásának szabályait, amely rendelet kihirdetése és hatálybalépése között legalább 45 napnak el kell telnie.
(3) A csatlakozási díjak mértékét a Hivatal határozatban állapítja meg legkésőbb a díjak tervezett alkalmazhatósága
előtt 45 nappal. A Hivatal a határozatát a csatlakozási díjak alkalmazhatósága előtt legalább 25 nappal a honlapján
közzéteszi.
(4) A Hivatal az (1) bekezdésben meghatározott rendelet előkészítése során kikéri az érintett engedélyesek és
a felhasználók reprezentatív érdekképviseleti szerveinek véleményét.
(5)
A csatlakozási díjat úgy kell megállapítani, hogy az figyelembe vegye a csatlakozás érdekében a hálózati
beruházásra fordított összeg nagyságát, valamint az igények befolyásolásán keresztül elősegítse a legkisebb költség
elvének érvényesülését és a hálózatra később csatlakozott rendszerhasználók csatlakozásának hatásaiból származó
előnyöket.
(6) A csatlakozási díjat tételesen kell megállapítani. Az erőművek és a 132 kV vagy annál magasabb feszültségszintre
csatlakozó felhasználók esetében a csatlakozási díj a kiszámítására vonatkozó módszer előírásával is megállapítható.
A rendszerhasználók és a hálózatra csatlakozni kívánók kötelesek a Hivatal által megállapított csatlakozási díjat
megfizetni. A hálózati engedélyesek kötelesek a Hivatal által megállapított áralkalmazási feltételeket alkalmazni.
(7) A csatlakozási díjból származó bevételt a hálózathoz történő csatlakozáshoz szükséges beruházásokra kell
fordítani.
(8) A csatlakozási díjból származó bevételből finanszírozott beruházást a rendszerhasználati díjak meghatározásával
összefüggésben a tőkeköltség számításánál figyelmen kívül kell hagyni.
146/B. § Az 500 MW-ot meghaladó névleges teljesítőképességű gépegységgel rendelkező erőmű közcélú
hálózathoz történő csatlakozása esetén a villamosenergia-rendszer szabályozási költségei növekedésének
kompenzálására a gépegység névleges teljesítőképességének 500 MW-ot meghaladó része után MW-onként
az átviteli rendszerirányító részére a külön jogszabályban meghatározott módon és mértékben rendszerszabályozási
hozzájárulást fizet. Ezen díjfizetési kötelezettség nem érinti a 146/A. § alapján teljesítendő díjfizetési kötelezettséget.
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A rendszerszabályozási hozzájárulás meghatározásakor figyelembe kell venni a hálózatra később csatlakozott,
500 MW-ot meghaladó névleges teljesítőképességű gépegységgel rendelkező erőmű csatlakozásának hatásait.”
5. §

(1) A Vet. 159. § (1) bekezdés 5. és 6. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Hivatal a villamosenergia-ellátással, a villamosenergia-ellátás biztonságának és a villamosenergia-piac hatékony
működésének felügyeletével kapcsolatos feladatai körében:)
„5. rendeletben határozza meg az egyes rendszerhasználati díjak elemeit, a díjak meghatározására és szabályozására
vonatkozó alapelveket és keretszabályokat, a rendszerhasználati díjak fizetésére kötelezettek körét és
a rendszerhasználati díjak alkalmazásának szabályait,
6. rendeletben határozza meg a csatlakozási díjak elemeit, a díjak meghatározására és szabályozására
vonatkozó alapelveket és keretszabályokat, a csatlakozási díj fizetésére kötelezettek körét és a csatlakozási díjak
alkalmazásának szabályait.”
(2) Vet. 159. § (1) bekezdés 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a bekezdés a következő 8a. ponttal
egészül ki:
(A Hivatal a villamosenergia-ellátással, a villamosenergia-ellátás biztonságának és a villamosenergia-piac hatékony
működésének felügyeletével kapcsolatos feladatai körében:)
„8. javaslatot tesz az egyetemes szolgáltató által a felhasználók igénye alapján külön díj ellenében végzett
szolgáltatások körére, azok külön díjaira és ezen külön díjak alkalmazásának szabályaira, valamint az egyetemes
szolgáltató által a felhasználó szerződésszegése esetén külön díj ellenében végzett szolgáltatások körére, azok külön
díjaira és ezen külön díjak alkalmazásának szabályaira,
8a. rendeletben határozza meg az elosztó által a felhasználó vagy az engedélyes igénye alapján külön díj ellenében,
valamint az elosztó által a felhasználó szerződésszegése esetén külön díj ellenében végzett szolgáltatások
meghatározására és szabályozására vonatkozó alapelveket és keretszabályokat, ezen szolgáltatások körét a külön
díjak megállapításának kereteit, valamint a külön díjak alkalmazásának szabályait,”

6. §

(1) A Vet. 168. § (4) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(A Hivatal eljárása során az ügyintézés határideje)
„k) az árszabályozási ciklus indulását megelőzően lefolytatott, 141. § (10) bekezdés szerinti eszköz- és költségfelülvizsgálati eljárásban hat hónap, amely egy alkalommal, három hónappal meghosszabbítható.”
(2) A Vet. 168. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság a Hivatal határozatának bírósági felülvizsgálata során
– a villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges
intézkedésekről szóló kormányrendelet alapján meghozott döntés, valamint a tanúsítási eljárás eredményeképpen
hozott határozat, a más engedélyes kijelölési eljárás során hozott határozat, továbbá a rendszerhasználati
díjakat, az elosztó által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjait, a csatlakozási díjakat megállapító
határozat, továbbá a végső menedékes kijelölési eljárásban hozott határozat kivételével – a határozatot jogosult
megváltoztatni.”
(3) A Vet. 168. § (15a) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Bírósági felülvizsgálat iránti kérelem esetén nincs helye a végrehajtás felfüggesztésének, ha a határozat)
„g) rendszerhasználati díjakat, az elosztó által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjait vagy csatlakozási
díjakat állapít meg.”

7. §		
A Vet. „A Hivatal eljárására vonatkozó általános szabályok” alcíme a 168. §-t követően a következő 168/A. §-sal
egészül ki:
„168/A. § (1) A rendszerhasználati díjak, az elosztó által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjainak
és a csatlakozási díjak megállapítására irányuló eljárások szempontjából ügyfélnek kizárólag az érintett hálózati
engedélyes tekintendő.
(2) A Hivatal a rendszerhasználati díjakat, az elosztó által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjait vagy
a csatlakozási díjakat megállapító határozatának bírósági felülvizsgálatát az érintett ügyfél a határozat közlésétől
számított 15 napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a közigazgatási ügyekben eljáró bíróságtól
a Hivatal elleni kereset indításával.
(3) A rendszerhasználati díjakat, az elosztó által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjait vagy
a csatlakozási díjakat megállapító határozat bírósági felülvizsgálata iránti ügyben a bíróság soron kívül jár el, azzal
hogy a bíróság határozatát legkésőbb a felülvizsgálati kérelem benyújtását követő 30 napig meghozza.

6484

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 86. szám

(4) Ha a rendszerhasználati díjakat, az elosztó által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjait vagy
csatlakozási díjakat megállapító határozat bírósági felülvizsgálata során a bíróság a határozatot jogerősen hatályon
kívül helyezi, mindaddig a jogerős bírósági döntést közvetlenül megelőzően alkalmazott díjakat és áralkalmazási
feltételeket kell alkalmazni, amíg a Hivatal által jogerősen, a bírósági határozat alapján új eljárásban hozott határozat
szerinti díjak nem alkalmazandóak.
(5) A (4) bekezdés szerinti bírósági felülvizsgálat során a határozat részbeni hatályon kívül helyezésének nincs helye.”
8. §

(1) A Vet. 170. § (2) bekezdés 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„1. az egyetemes szolgáltatási árakat, áralkalmazási feltételeket, az árszabályozás kereteit, az egyetemes
szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabásokat,
2. az egyetemes szolgáltató által a felhasználók igénye alapján külön díj ellenében végzett szolgáltatások körét,
azok külön díjait, valamint ezen külön díjak alkalmazásának szabályait, továbbá az egyetemes szolgáltató által
a felhasználó szerződésszegése esetén külön díj ellenében végezhető szolgáltatások körét, azok külön díjait,
valamint ezen külön díjak alkalmazásának szabályait,”
(rendeletben állapítsa meg.)
(2) A Vet. 170. § (5) bekezdés 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Hivatal elnöke, hogy rendeletben állapítsa meg)
„1. az egyes rendszerhasználati díjak elemeit, a díjak meghatározására és szabályozására vonatkozó alapelveket és
keretszabályokat, a rendszerhasználati díjfizetésre kötelezettek körét és a rendszerhasználati díjak alkalmazásának
szabályait,
2. a csatlakozási díjak elemeit, a díjak meghatározására és szabályozására vonatkozó alapelveket és
keretszabályokat, a csatlakozási díjfizetésre kötelezettek körét és a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályait,”
(3) A Vet. 170. § (5) bekezdése a következő 9. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Hivatal elnöke, hogy rendeletben állapítsa meg)
„9. az elosztó által a felhasználók vagy az engedélyes igénye alapján külön díj ellenében végzett szolgáltatások
körét, valamint az elosztó által a felhasználó szerződésszegése esetén külön díj ellenében végzett szolgáltatások
meghatározására és szabályozására vonatkozó alapelveket és keretszabályokat, ezen szolgáltatások körét, a külön
díjak megállapításának kereteit és a külön díjak alkalmazásának szabályait.”

9. §		
A Vet. XXI. Fejezete a 179. §-t megelőzően a következő 178/SZ. §-sal és 178/T. §-sal egészül ki:
„178/SZ. § (1) E törvény szerinti engedélyes és a magánvezeték engedélyese a pénzforgalmi számlájának
vezetésével kapcsolatos, a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény szerint pénzügyi tranzakciós
illeték fizetésére kötelezett által tranzakciós illetékkel összefüggésben felszámított díjat (a továbbiakban:
tranzakciós díj) nem háríthatja át a vele szerződésben állóra. Ebből következően a tranzakciós díj az engedélyes,
a magánvezeték engedélyese által nyújtott termék vagy szolgáltatás árába közvetlenül vagy közvetve semmilyen
formában nem számítható be, illetve külön nem számlázható ki, azt az engedélyes, a magánvezeték engedélyese
önállóan viseli.
(2) A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény, valamint a közművezetékek
adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény (a továbbiakban együtt: Különadó törvények) szerint külön jövedelemadó,
illetve közművezetékek után fizetendő adó (a továbbiakban együtt: különadó) fizetésére kötelezett e törvény
szerinti engedélyes a különadót nem háríthatja át a vele szerződésben állóra. Ebből következően a különadó
az engedélyes által nyújtott termék vagy szolgáltatás árába közvetlenül vagy közvetve semmilyen formában nem
számítható be, illetve külön nem számlázható ki. Az adókötelezettség terhét a Különadó törvények szerinti adóalany
önállóan viseli.
178/T. § (1) E törvénynek az energetikai tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2016. évi
LIX. törvény 4. §-ával megállapított 141. § (10) bekezdése szerinti árszabályozási ciklus kezdő időpontja
2017. január 1.
(2) Az (1) bekezdés szerinti induló árszabályozási ciklus tekintetében
a) a 143. § (2) bekezdése szerinti rendeletet a Hivatal elnöke 2016. október 15-ig hirdeti ki;
b) a Hivatal a 143. § (3) bekezdés a) pontja szerinti módszertani útmutatót a honlapján 2016. október 25-ig teszi
közzé;
c) a 146. § (2) bekezdése szerinti rendeletet a Hivatal elnöke 2016. október 15-ig hirdeti ki;
d) a 146/A. § (1) bekezdése szerinti rendeletet a Hivatal elnöke 2016. október 15-ig hirdeti ki.”
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10. §

(1) A Vet.
a)
59. § (6) bekezdésében az „a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)”
szövegrész helyébe az „a Ptk.” szöveg,
b)
90. § (2) bekezdésében a „(2) bekezdése” szövegrész helyébe az „(1) bekezdése” szöveg,
c)
143. § (2) bekezdésében az „engedélyes gazdálkodó szervezetek” helyébe az „engedélyesek” szöveg
lép.
(2) A Vet.
a)
47. § (9) bekezdésében az „ , és a villamosenergia-elosztó és egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében
végezhető, valamint ingyenesen biztosítandó szolgáltatásokról szóló jogszabályban” szövegrész helyébe
a „ , valamint a 146. § (1) bekezdése szerinti rendeletben és 146. § (4) bekezdése szerinti határozatban” szöveg,
b)
47/A. § (3) bekezdésében az „ , és a villamosenergia-elosztó és egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében
végezhető, valamint ingyenesen biztosítandó szolgáltatásokról szóló jogszabályban” szövegrész helyébe
a „ , valamint a 146. § (1) bekezdése szerinti rendeletben és 146. § (4) bekezdése szerinti határozatban” szöveg,
c)
62. § (1) bekezdés i) pontjában a „nyújtott” szövegrész helyébe a „végezhető” szöveg,
d)
170. § (5) bekezdés 5. alpontjában a „felek általi” szövegrész helyébe az „engedélyes általi” szöveg
lép.

11. §

(1) Hatályát veszti a Vet.
a)
52. § (2) bekezdésében a „gazdálkodó szervezet” szövegrész,
b)
146. §-a.
(2) Hatályát veszti a Vet. 170. § (2) bekezdés 11. pontja.

2. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása
12. §		
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) 3. § 30. pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„30. Földgázipari vállalkozás: az a földgázipari tevékenységet folytató természetes személy, aki az Európai Unió
tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely más államnak
az állampolgára, továbbá olyan, az ezen államokban jogszerűen nyilvántartásba vett vállalkozás, az egyéni
vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerinti egyéni cég, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti gazdasági társaság, a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi
fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló törvény szerinti fióktelep, szövetkezet vagy európai
részvénytársaság, amely földgázipari tevékenységet folytat.”
13. §		
A Get. 28. § (3)–(4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A felhasználók részére földgázt olyan földgázipari vállalkozás értékesíthet, amely erre a Hivataltól földgázkereskedelmi engedélyt kapott.
(4) Korlátozott földgáz-kereskedelmi engedélyt azon külföldi földgázipari vállalkozás kaphat, amely az Európai
Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely más államban
nyilvántartásba vételre került, jogszerűen földgáz-kereskedelmi tevékenységet folytat, és amely
a) Magyarország területén történő elérhetőségét kézbesítési megbízott útján biztosítja, valamint
b) megfelel a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben
meghatározott feltételeknek, és azt hitelt érdemlően igazolja.
(4a) Korlátozott földgáz-kereskedelmi engedély megszerzésére jogosult a (4) bekezdésben foglaltakon felül
a belföldön nyilvántartásba vett Ptk. szerinti gazdasági társaság, az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló
törvény szerinti egyéni cég, továbbá a szövetkezet, az európai részvénytársaság, amely megfelel az e törvény és
a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott
feltételeknek.”
14. §		
A Get. 63. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A földgázkereskedő – a (2)–(5) bekezdésekben foglalt eltéréssel – a felhasználók bejelentéseinek intézésére,
panaszainak kivizsgálására, orvoslására és tájékoztatására köteles a kapcsolattartást írásban, telefonon és
elektronikus úton történő ügyintézés keretében biztosítani.”
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15. §

(1) A Get. 103. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E fejezet alkalmazásában hatósági ár)
„c) a 106. § és a 106/A. § szerinti külön díjak,”
(2) A Get. 103. § (2a) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A földgázellátással összefüggésben)
„c) miniszteri rendeletben, továbbá a Hivatal elnökének rendeletében meghatározott személy a (2) bekezdés
c) pontjában,”
(foglalt árat vagy díjat köteles megfizetni.)
(3) A Get. 103. § (2a) bekezdés e) és f ) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A földgázellátással összefüggésben)
„e) az egyetemes szolgáltató és a földgázkereskedő a (2) bekezdés e) pontjában,
f ) az egyetemes szolgáltató és a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény szerinti közüzemi nagykereskedő
forrásaival rendelkező földgázkereskedő (a továbbiakban: volt közüzemi nagykereskedő) a (2) bekezdés
f ) pontjában”
(foglalt árat vagy díjat köteles megfizetni.)
(4) A Get. 103. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az együttműködő földgázrendszer használatáért fizetendő 105. § (1) bekezdése szerinti díjakat a Hivatal
határozatban állapítja meg. A földgázkereskedő által a felhasználónak értékesített földgáz árát a felek
megállapodása vagy a földgázkereskedő üzletszabályzata tartalmazza. Az egyetemes szolgáltatás keretében
értékesített földgáz árát, a vételre felajánlott földgázforrás árát, mennyiségét, valamint az egyetemes szolgáltatás
keretében földgázt vételező felhasználók és a 141/J. § (8) bekezdése szerinti mennyiséget és árat, továbbá a 141/J. §
(3) bekezdés b) pontja szerinti árelemeket a Hivatal javaslata alapján a miniszter rendeletben állapítja meg.”

16. §

(1) A Get. 104. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A hatósági árhoz kapcsolódó áralkalmazási feltételeket a hatósági ár megállapítója rendeletben határozza meg.”
(2) A Get. 104. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4a) Az engedélyesek az általuk alkalmazott hatósági árat az árat meghatározó rendelet kihirdetését vagy az árat
meghatározó határozat kézhezvételét követő három munkanapon belül kötelesek honlapjukon nyilvánosságra
hozni.”
(3) A Get. 104. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A 103. § (2) bekezdés szerinti hatósági árakra vonatkozó előírások betartását a Hivatal ellenőrzi.”

17. §

(1) A Get. 104/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„104/A. § (1) A rendszerhasználati díj, a külön díjak, valamint a csatlakozási díj a Hivatal elnökének rendeletében
meghatározott elemeinek szabályozása négyéves árszabályozási ciklusokkal történik.
(2) Az egyetemes szolgáltatás ára miniszteri rendeletben meghatározott elemeinek szabályozása négyéves
árszabályozási ciklusokkal történik.
(3) Az árszabályozási ciklusra érvényes szabályokat az árszabályozási ciklus indulását megelőzően a miniszter
az egyetemes szolgáltatás ára esetében a 107. § (3) bekezdése szerinti rendeletben, az egyetemes szolgáltató által
a felhasználó igénye alapján vagy a felhasználó szerződésszegése esetén külön díj esetében végzett szolgáltatások
díjai esetében a 106/A. § (1) bekezdése szerinti rendeletben állapítja meg.
(4) A Hivatal az egyetemes szolgáltatás árának megállapítására és az árszabályozási ciklusra érvényes szabályokra
vonatkozó javaslatát a következő árszabályozási ciklus kezdetét legalább 40 nappal megelőzően megküldi
a miniszter részére.
(5) A Hivatal az (1) és (2) bekezdés szerinti árszabályozási ciklus indulását megelőzően eszköz- és költségfelülvizsgálatot végez.”
(2) A Get. a következő 104/B. §-sal egészül ki:
„104/B. § (1) A rendszerhasználati díjak meghatározására és szabályozására vonatkozó alapelveket és
keretszabályokat a Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg a következő árszabályozási ciklus kezdetét megelőző
év május 15-ig. A rendszerhasználati díjak szabályozása az árszabályozási cikluson belül évenkénti ármegállapítással
történik.
(2) Az (1) bekezdés szerinti rendelet figyelembevételével a Hivatal az árszabályozási ciklus
a) induló árainak meghatározását megelőző eszköz- és költség-felülvizsgálatra és
b) az egyes éveire vonatkozó ármegállapítás rendszerére
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vonatkozóan módszertani útmutatót (a továbbiakban együtt: módszertani útmutatók) ad ki.
(3) A Hivatal
a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti módszertani útmutatót a következő árszabályozási ciklus kezdetét megelőző év
május 15-ig,
b) a (2) bekezdés b) pontja szerinti útmutatót a következő árszabályozási ciklus kezdetét legalább 60 nappal
megelőzően
a honlapján közzéteszi.
(4) A rendszerhasználati díjak mértékét a Hivatal – figyelemmel az (1) bekezdés szerinti rendeletre és a (2) bekezdés
szerinti módszertani útmutatókra – határozatban állapítja meg, legkésőbb a díjak alkalmazhatósága előtt 45 nappal.
A Hivatal a határozatát a díjak alkalmazhatósága előtt legalább 25 nappal a honlapján közzéteszi.
(5) A rendszerhasználati díjak fizetésére kötelezettek körét és a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeit
a Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg, amely rendelet kihirdetése és hatálybalépése között legalább 45 napnak
el kell telnie.
(6) Az (1) és (5) bekezdések szerinti rendeletek, valamint a módszertani útmutatók előkészítése során a Hivatal kikéri
az érintett engedélyesek és a felhasználók reprezentatív érdekképviseleteinek véleményét.”
18. §		
A Get. 105. § és 105/A. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„105. § (1) Az együttműködő földgázrendszer használatért a 104/B. § (1) bekezdése szerinti rendeletben
meghatározottak szerint
a) szállítási rendszerüzemeltetési díjat,
b) földgázelosztási díjat,
c) elosztási átszállítási díjat,
d) földgáztárolási díjat és
e) földgáz elszámolási díjat
(a továbbiakban együtt: rendszerhasználati díjak) kell fizetni. Az egyes rendszerhasználati díjak a díj alapjául szolgáló
költségszerkezetnek megfelelő díjelemekből állhatnak.
(2) Az (1) bekezdés a), d) és e) pontjai szerinti díjak országosan egységes mértékűek. Az (1) bekezdés b) és c) pontja
szerinti díj mértéke földgázelosztónként kerül megállapításra.
(3) A rendszerhasználati díjaknak, a csatlakozási díjnak és a külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjainak
meg kell felelniük az átláthatóság, a nyilvánosság és az arányosság elvének, valamint azokat objektív módon,
megkülönböztetés nélkül kell alkalmazni.
(4) A rendszerhasználati díjakat a hatékonyan működő engedélyes vállalkozások indokolt működési és tőkeköltsége,
illetve összehasonlító elemzések alapján a legkisebb költség elvének érvényre juttatásával úgy kell meghatározni,
hogy az érintett engedélyeseket rövid- és hosszútávon gazdálkodásuk hatékonyságának és az általuk nyújtott
szolgáltatás minőségének folyamatos javítására és az ellátásbiztonság növelésére ösztönözze.
(5) A szállítási rendszerüzemeltetési díjból származó árbevételt a földgázszállítás indokolt költségei arányában kell
megosztani. Ennek érdekében a szállítási rendszerüzemeltetői engedélyesek között kiegyenlítő fizetéseket kell
végrehajtani.
105/A. § (1) A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes a Hivatal határozatában
meghatározott rendszerhasználati díjat, a rendszerüzemeltető a Hivatal határozatában meghatározott
rendszerhasználati díjat, csatlakozási díjat, külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjait, valamint a Hivatal
elnöke által kiadott rendeletben szabályozott áralkalmazási feltételeket köteles alkalmazni.
(2) A földgáztárolói verseny elősegítése érdekében a Hivatal az e § szerint meghatározott földgáztárolási díj
alkalmazása alól felmentést adhat. A felmentés alapján alkalmazandó tárgyalásos földgáztárolói hozzáférési díjra
a szerződő felek megállapodása az irányadó.”
19. §		
A Get. 106. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, és a Get. a következő 106/A. §-sal egészül ki:
„106. § (1) A Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg a rendszerüzemeltető által
a) a felhasználó és a rendszerhasználó igénye alapján, valamint
b) a felhasználó szerződésszegése esetén
külön díj ellenében végzett szolgáltatások meghatározására és szabályozására vonatkozó alapelveket és
keretszabályokat, ezen szolgáltatások körét, a külön díjak megállapításának kereteit a következő árszabályozási
ciklus kezdetét megelőző év május 15-ig.
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(2) A Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg a külön díjak fizetésére kötelezettek körét és a külön díjak
alkalmazásának feltételeit, amely rendelet kihirdetése és hatálybalépése között legalább 45 napnak el kell telnie.
(3) Az (1) bekezdés szerinti külön díjak mértékét a Hivatal – figyelemmel az (1) bekezdés szerinti rendeletre –
határozatban állapítja meg, legkésőbb a díjak alkalmazhatósága előtt 45 nappal. A Hivatal a határozatát a díjak
alkalmazhatósága előtt legalább 25 nappal a honlapján közzéteszi.
(4) Az e § szerinti rendeletek előkészítése során a Hivatal kikéri az érintett engedélyesek és a felhasználók
reprezentatív érdekképviseleteinek véleményét.
106/A. § (1) A miniszter a Hivatal javaslata alapján rendeletben állapítja meg az egyetemes szolgáltató által
a felhasználó igénye vagy szerződésszegése esetén külön díj ellenében végzett szolgáltatások körét, díját és díjak
alkalmazásának szabályait.
(2) A Hivatal az (1) bekezdés szerinti javaslatát legkésőbb a rendelet tervezett hatálybalépését megelőzően
45 nappal megküldi a miniszternek.”
20. §		
A Get. 108. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„108. § (1) A földgázszállító vagy a földgázelosztó vezetékhez történő csatlakozásért vagy a korábban vásárolt
kapacitást meghaladó többletkapacitásért díjat (a továbbiakban: csatlakozási díj) kell fizetni. A Hivatal elnöke
rendeletben állapítja meg
a) a csatlakozási díjak meghatározására és szabályozására vonatkozó alapelveket és keretszabályokat a következő
árszabályozási ciklus kezdetét megelőző év május 15-ig,
b) a csatlakozási díjak elemeit, a díjfizetésre kötelezettek körét és a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályait,
amely rendelet kihirdetése és hatálybalépése között legalább 45 napnak el kell telnie.
(2) A csatlakozási díjak mértékét a Hivatal határozatban állapítja meg legkésőbb a díjak alkalmazhatósága előtt
45 nappal. A Hivatal a határozatát a csatlakozási díjak alkalmazhatósága előtt legkésőbb 25 nappal a honlapján
közzéteszi.
(3) A csatlakozási díjat úgy kell megállapítani, hogy az igények befolyásolásán keresztül segítse elő a legkisebb
költség elvének érvényesülését, valamint figyelembe vegye a hálózatra később csatlakozott rendszerhasználók
csatlakozásának hatásaiból származó előnyöket. A csatlakozási díj nem haladhatja meg a szállítási
rendszerüzemeltető vagy a földgázelosztó által közvetlenül a csatlakozások érdekében végrehajtott hálózati
beruházásokra fordított összegek nagyságát.
(4) A csatlakozási díjból származó összes bevételt a csatlakozáshoz szükséges beruházásokra kell fordítani.
(5) A Hivatal az (1) bekezdés szerinti rendelet előkészítése során kikéri az érintett engedélyesek és a felhasználók
reprezentatív érdekképviseleti szerveinek véleményét. A Hivatal a rendelet tervezetét az egyeztetést megelőzően
a honlapján közzéteszi.
(6) Az (1) bekezdés szerinti rendeletben meghatározott bevételből finanszírozott beruházást a rendszerhasználati
díjak meghatározásával összefüggésben a tőkeköltség és az értékcsökkenés számításánál figyelmen kívül kell
hagyni.”
21. §		
A Get. 121/H. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés b), c) és e) pontjában meghatározott bármely jog alatt különösen a következőket kell érteni:]
„c) a Ptk. 8:2. § (1) bekezdése szerinti többségi befolyás.”
22. §		
A Get. 127. § gy) és h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Hivatal a földgázellátással, a földgázellátás biztonságának és a földgázpiac hatékony működésének felügyeletével,
továbbá az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésével, és a hatásos verseny elősegítésével kapcsolatos
feladatai körében)
„gy) rendeletben határozza meg a rendszerhasználati, a csatlakozási és a külön díjak meghatározására és
szabályozására vonatkozó alapelveket és keretszabályokat, a csatlakozási, a külön díjak és a rendszerhasználati
díjak elemeit, a csatlakozási, a rendszerhasználati és a külön díjak fizetésére kötelezettek körét, a csatlakozási,
a rendszerhasználati és a külön díjak alkalmazásának szabályait, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás
minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályait, a nyújtott szolgáltatás
minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjszabályozás kereteit, valamint alkalmazásának feltételeit;”
h) javaslatot tesz az egyetemes szolgáltató által a felhasználó igénye vagy szerződésszegése esetén külön díj
ellenében végzett szolgáltatások körére, díjaira és a díjak alkalmazásának szabályaira;”
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23. §		
A Get. a „Nemzetközi együttműködés és kapcsolat az Európai Unió szerveivel” alcímét megelőzően a következő
129/A. §-sal egészül ki:
„129/A. § (1) A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság a Hivatal határozatának bírósági felülvizsgálata során
– a földgázellátási üzemzavar vagy válsághelyzet esetén a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján meghozott döntés, valamint a tanúsítási eljárás eredményeképpen
hozott, valamint a rendszerhasználati vagy csatlakozási díjakat, valamint a külön díj ellenében végezhető
szolgáltatások külön díjait megállapító határozat kivételével – a határozatot jogosult megváltoztatni.
(2) Ha a rendszerhasználati, a csatlakozási vagy a külön díjakat megállapító határozat bírósági felülvizsgálatának
eredményeként a bíróság megállapítja, hogy a Hivatal határozatát hatályon kívül kell helyezni, a bíróság a Hivatal
határozatát a Hivatal által lefolytatandó új hatósági eljárásban megállapítandó új díjakat meghatározó határozat
jogerőre emelkedésének napjától helyezi hatályon kívül.
(3) A rendszerhasználati díjak, a rendszerüzemeltető által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjainak
és a csatlakozási díjak megállapítására irányuló eljárások szempontjából ügyfélnek kizárólag az érintett
rendszerüzemeltető tekintendő.
(4) A Hivatal rendszerhasználati díjakat, a rendszerüzemeltető által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások
díjait vagy a csatlakozási díjakat megállapító határozatának bírósági felülvizsgálatát az érintett ügyfél a határozat
közlésétől számított 15 napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a közigazgatási ügyekben eljáró
bíróságtól a Hivatal elleni kereset indításával.
(5) A rendszerhasználati díjakat, a rendszerüzemeltető által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjait vagy
a csatlakozási díjakat megállapító határozat bírósági felülvizsgálata iránti ügyben a bíróság soron kívül jár el, azzal
hogy a bíróság határozatát legkésőbb a felülvizsgálati kérelem benyújtását követő 30 napig meghozza.
(6) Ha a rendszerhasználati díjakat, a rendszerüzemeltető által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjait
vagy csatlakozási díjakat megállapító határozat bírósági felülvizsgálata során a bíróság a határozatot jogerősen
hatályon kívül helyezi, mindaddig a jogerős bírósági döntést közvetlenül megelőzően alkalmazott díjakat és
áralkalmazási feltételeket kell alkalmazni, amíg a Hivatal által jogerősen, a bírósági határozat alapján új eljárásban
hozott határozat szerinti díjak nem alkalmazandóak.
(7) Az (6) bekezdés szerinti bírósági felülvizsgálat során a határozat részbeni hatályon kívül helyezésének nincs helye.
(8) A jogerős határozattal szemben perújítás iránti kérelem nem nyújtható be.
(9) Az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat jóváhagyására irányuló eljárásban az ügyfél jogai kizárólag az érintett
engedélyeseket illetik meg.”
24. §

(1) A Get. 132. § 18. és 19. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„18. a földgázszállítási tevékenység végzésének részletszabályait és a földgázszállítói kapacitás értékesítésének
alapelveit, az egyensúlytartással, az egyensúlyozó eszközökkel és felhasználásukkal kapcsolatos szabályok
kialakításához szükséges alapelveket,
19. a földgázelosztási szolgáltatás végzésének és a földgázelosztói kapacitás értékesítésének részletes szabályait,
a földgázelosztási szabályzatot, valamint a szerződésszegésből vagy nemfizetésből eredő kikapcsolás és
szüneteltetés eseteit, az elosztóhálózat-használati szerződés tartalmi és formai követelményeit, a szerződésszegés
eseteit és jogkövetkezményeit, továbbá az elosztóvezetékhez kapcsolódó fogyasztási helyek és az ott vételező
felhasználók adatainak nyilvántartására, a nyilvántartásból történő adatszolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseket,”
(2) A Get. 132. § 27–29. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„27. a felhasználók és földgáztermelők földgázrendszerre történő csatlakozására vonatkozó részletes
szabályok kialakításához szükséges alapelveket, a csatlakozásra vonatkozó igénybejelentésre és a csatlakozási
igény kielégítésére vonatkozó ajánlattal kapcsolatos általános szabályokat, a szerződéskötési kötelezettség
feltételeit és a csatlakozási szerződés tartalmi elemeit, valamint jogsértése esetén a Hivatal által alkalmazható
jogkövetkezményeket,
28. a nem határponti betáplálási-kiadási pontokon történő kapacitáslekötés szabályait, ezen belül az igénykielégítés
rendjét, a továbbértékesítés szabályait, a szabad kapacitás közzétételének, és lekötésének szabályait,
29. a rendszerüzemeltető üzemeltetésében lévő rendszerhez való hozzáférés, a hozzáférés megtagadása,
felfüggesztése és visszaállítása általános szabályainak részletes kialakításához szükséges iránymutatásokat,”
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25. §		
A Get. 133/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„133/A. § Felhatalmazást kap a Hivatal elnöke, hogy rendeletben állapítsa meg
1. a rendszerhasználati díjak meghatározására és szabályozására vonatkozó alapelveket és keretszabályokat,
2. a rendszerhasználati díjak elemeit, a rendszerhasználati díjak fizetésére kötelezettek körét, a rendszerhasználati
díjak alkalmazásának szabályait, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati
díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályait, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható
rendszerhasználati díjszabályozás kereteit, valamint alkalmazásának feltételeit,
3. a csatlakozási díjak meghatározására és szabályozására vonatkozó alapelveket és keretszabályokat,
4. a csatlakozási díjak elemeit, a csatlakozási díjak fizetésére kötelezettek körét, a csatlakozási díjak alkalmazásának
feltételeit,
5. a külön díj ellenében végzett szolgáltatások meghatározására és szabályozására vonatkozó alapelveket és
keretszabályokat, ezen szolgáltatások körét, a külön díjak megállapításának kereteit,
6. a külön díjak fizetésére kötelezettek körét, a külön díjak alkalmazásának szabályait,
7. a felhasználók és földgáztermelők földgázrendszerre történő csatlakozásának részletes szabályait, ezen belül
a csatlakozás műszaki-gazdasági feltételeit, és azok közzétételét, a földgázelosztó és a földgázszállító csatlakozással
kapcsolatos együttműködésének szabályait,
8. a szállítási rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel szállítási rendszerüzemeltető engedélyesek közötti
megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetések számítási módszerét, a kiegyenlítő fizetések részletes szabályait,
összegét és mértékét,
9. a rendszeregyensúlyozásra vonatkozó módszertant, részletszabályokat, különös tekintettel a rendszerüzemeltetői
adatszolgáltatásokra, kiegyensúlyozási szolgáltatásokra, operatív egyensúlytartásra, napon belüli kötelezettségekre,
vezetékkészletből nyújtott rugalmassági szolgáltatásra vonatkozóan,
10. a rendszer-összekötési pontokra vonatkozó szabályok alkalmazhatóságát a harmadik országok felől való
betáplálási pontokra és a harmadik országok felé való kiadási pontokra,
11. e törvény szerint rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok körét, a teljesítés
módjára vonatkozó követelményeket, az adatszolgáltatási kötelezettség határidejét, valamint a rendkívüli
adatszolgáltatásra kötelezettek körét és a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezéseket,
12. az elosztóhálózat-használati szerződés és az egyetemes szolgáltatási szerződés engedélyes általi megszegésére
vonatkozó jogkövetkezmények mértékére és alkalmazására vonatkozó rendelkezéseket,
13. a földgáz elszámolási díjból származó árbevétel elszámolásának részletes szabályait, összegét és mértékét,
14. a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes által a felhasználók mérési és elszámolási
adataira vonatkozó, a felhasználók számára végzett adatszolgáltatás díjait,
15. a földgáztárolási díjból származó árbevétel földgáztárolói engedélyesek közötti megosztására vonatkozó
kiegyenlítő fizetések számítási módszerét, a kiegyenlítő fizetések részletes szabályait, összegét és mértékét.”
26. §		
A Get. a következő 146/L. §-sal egészül ki:
„146/L. § (1) E törvénynek az energetikai tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2016. évi
LIX. törvény 17. § (1) bekezdésével megállapított 104/A. §-a szerinti árszabályozási ciklus kezdő időpontja 2017.
január 1.
(2) Az (1) bekezdés szerinti induló árszabályozási ciklus tekintetében
a) a 104/B. § (1) bekezdése szerinti rendeletet a Hivatal elnöke 2016. október 15-ig hirdeti ki;
b) a Hivatal a 104/B. § (2) bekezdés a) pontja szerinti módszertani útmutatót a honlapján 2016. október 25-ig teszi
közzé;
c) a 106. § (1) bekezdése szerinti rendeletet a Hivatal elnöke 2016. október 15-ig hirdeti ki;
d) a 108. § (1) bekezdése szerinti rendeletet a Hivatal elnöke 2016. október 15-ig hirdeti ki.”
27. §

(1) A Get.
a)
28. § (6) bekezdésében a „28/A–29/A. §-ban, a 31–31/C. §-ban” szövegrész helyébe a „28/A–31/C. §-ban”
szöveg,
b)
36. § (1) bekezdés j) pontjában a „nyújtott” szövegrész helyébe a „végzett” szöveg,
c)
107. § (2) bekezdésében az „engedélyes gazdálkodó szervezetek” szövegrész helyébe az „engedélyesek”
szöveg
lép.
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(2) A Get.
a)
29. § (5) bekezdésében az „a földgáz rendszerüzemeltetők és egyetemes szolgáltatók által külön díj ellenében
végezhető, valamint ingyenesen biztosítandó szolgáltatásokról szóló rendeletben (a továbbiakban: külön
díj rendelet)” szövegrész helyébe az „a 106. § (3) bekezdés szerinti határozatban és a 106/A. § (1) bekezdés
szerinti rendeletben” szöveg,
b)
29/B. § (3) bekezdésben az „a külön díj ellenében végezhető szolgáltatásokról szóló rendeletben” szövegrész
helyébe az „a 106. § (3) bekezdés szerinti határozatban” szöveg,
c)
72. § (2) bekezdésében a „Hivatal elnökének rendeletében” szövegrész helyébe a „Hivatal határozatában”
szöveg,
d)
104. § (7) bekezdésében a „jogszabály” szövegrész helyébe a „jogszabály vagy határozat” szöveg,
e)
133. § (1) bekezdés 9. pontjában a „105. § (12) bekezdése” szövegrész helyébe a „105/A. § (2) bekezdése”
szöveg
lép.
28. §

(1) Hatályát veszti a Get.
a)
45. § (2) bekezdésében a „gazdálkodó szervezet” szövegrész,
b)
103. § (2) bekezdés e) pontjában az „ , a 141/C. §” szövegrész,
c)
103. § (2) bekezdés f ) pontjában az „ , valamint a 141/C. § (2) bekezdése szerinti földgázkereskedő által
ellátott, egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók” szövegrész,
d)
107/B. § (2) bekezdése,
e)
141/C. §-a.
(2) Hatályát veszti a Get.
a)
100. § (2) bekezdésében a „külön díj rendeletben meghatározottak szerint” szövegrész,
b)
107. § (3) bekezdésében a „ , valamint az árszabályozás kereteit” szövegrész,
c)
129. § (3) és (3a) bekezdése,
d)
132. § 22. pontja,
e)
133. § (1) bekezdés 7. pontjában az „a felhasználó vagy az engedélyes igénye alapján ingyenesen
biztosítandó szolgáltatások legszűkebb körét,” szövegrész,
f)
133. § (1) bekezdés 2., 8 és 14. pontja.

3. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosítása
29. §

(1) A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Statútum
törvény) 12. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Hivatal elnöke)
„a) rendeletben megállapítja az egyes villamos energia rendszerhasználati díjak elemeit, a díjak meghatározására
és szabályozására vonatkozó alapelveket és keretszabályokat, a rendszerhasználati díjfizetésre kötelezettek körét,
és a rendszerhasználati díjak alkalmazásának szabályait, a villamos energiáról szóló törvény szerinti elosztók
közötti kiegyenlítő fizetések mértékét, a villamos energia csatlakozási díjak elemeit, a díjak meghatározására
és szabályozására vonatkozó alapelveket és keretszabályokat, a csatlakozási díjfizetésre kötelezettek körét és
a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályait, valamint az elosztó által a felhasználó vagy az engedélyes igénye
alapján, valamint az elosztó által a felhasználó szerződésszegése esetén külön díj ellenében végzett szolgáltatások
meghatározására és szabályozására vonatkozó alapelveket és keretszabályokat, ezen szolgáltatások körét,
a külön díjak megállapításának kereteit és alkalmazásuknak szabályait, az elosztóhálózat-használati szerződés és
a villamosenergia-vásárlási szerződés engedélyes általi megszegésére vonatkozó jogkövetkezmények mértékére és
alkalmazására vonatkozó rendelkezéseket,
b) rendeletben megállapítja a földgázellátásról szóló törvény szerinti rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás
minőségének a földgáz rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályait, a nyújtott
szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható földgáz rendszerhasználati díjszabályozás kereteit, valamint
a földgáz rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeit, a földgáz rendszerhasználat árszabályozásának
kereteit, a felhasználók és földgáztermelők földgázrendszerre történő csatlakozásának részletes szabályait,
ezen belül a csatlakozás műszaki-gazdasági feltételeit, és azok közzétételét, a földgázelosztó és a földgázszállító
csatlakozással kapcsolatos együttműködésének szabályait, a földgáz csatlakozási díjak meghatározásának
szempontjait, a csatlakozási díjak elemeit, a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályait, a rendszerüzemeltetők
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által a felhasználó vagy a rendszerhasználó igénye alapján, valamint felhasználó szerződésszegése esetén külön díj
ellenében végzett szolgáltatások meghatározására és szabályozására vonatkozó alapelveket és keretszabályokat,
ezen szolgáltatások körét, a külön díjak megállapításának kereteit és alkalmazásuknak szabályait, az elosztóhálózathasználati szerződés és az egyetemes szolgáltatási szerződés engedélyes általi megszegésére vonatkozó
jogkövetkezmények mértékére és alkalmazására vonatkozó rendelkezéseket,”
(2) A Statútum törvény 12. §-a a következő n) és o) ponttal egészül ki:
(A Hivatal elnöke)
„n) határozatban megállapítja a villamos energia rendszerhasználati díjakat, a villamos energia csatlakozási
díjakat, valamint az elosztó által a felhasználó vagy az engedélyes igénye alapján külön díj ellenében végezhető
szolgáltatások díját, továbbá az elosztó által a felhasználó szerződésszegése esetén külön díj ellenében végezhető
szolgáltatások díját,
o) határozatban megállapítja a földgáz rendszerhasználati díjakat, a földgáz csatlakozási díjakat, valamint
a rendszerüzemeltetők által a felhasználók vagy a rendszerhasználó igénye alapján külön díj ellenében végezhető
szolgáltatások díját, továbbá a rendszerüzemeltetők által a felhasználó szerződésszegése esetén külön díj ellenében
végzett szolgáltatások díjait.”

4. Záró rendelkezések
30. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2) E törvény 4–9. §-a, 10. § (2) bekezdése, 11. § (2) bekezdése, 15–16. §-a, 17. § (2) bekezdése, 18–20. §-a, 22–26. §-a,
27. § (2) bekezdése, 28. § (2) bekezdése és 29. §-a 2016. október 1-jén lép hatályba.

31. §		
E törvény 29. §-a az Alaptörvény 23. cikke alapján sarkalatosnak minősül.
32. §

(1) E törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a)
a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,
b)
a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2009. július 13-i 2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv.
(2) E törvény a következő uniós jogi aktusok végrehajtását szolgálja:
a)
a villamos energia határokon keresztül történő kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési
feltételekről és az 1228/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 714/2009/EK
európai parlamenti és tanácsi rendeletet 14. cikk (1) bekezdése,
b)
a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről és az 1775/2005/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet 13. cikk
(1) bekezdése, 14. cikk (1) bekezdése és 16. cikk (1)–(2) bekezdései.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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2016. évi LX. törvény
a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény és a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági
és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosításáról*

1. §

(1) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó
eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: MVH eljárási törvény) 44. § (7) bekezdés
c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A (4) bekezdés alkalmazásában jogszerű földhasználónak minősül a következő sorrend szerint az az ügyfél, aki vagy
amely – amennyiben az egyes támogatási jogcímekre vonatkozó jogszabályok másként nem rendelkeznek e dátumról –
a kérelem benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjára vonatkozóan, az általa igényelt terület vonatkozásában]
„c) haszonbérleti, felesbérleti, részesművelési, szívességi földhasználati, rekreációs célú földhasználati vagy
alhaszonbérleti szerződés, továbbá – a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel
összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 70. §-a vagy 76. §-a
szerinti – használati rendről szóló megállapodás, valamint bíróság ideiglenes intézkedése alapján földhasználó,
továbbá honvédelmi rendeltetésű terület esetében annak használatára szerződés alapján jogosult,”
(2) Az MVH eljárási törvény 44. § (7) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A (4) bekezdés alkalmazásában jogszerű földhasználónak minősül a következő sorrend szerint az az ügyfél, aki vagy
amely – amennyiben az egyes támogatási jogcímekre vonatkozó jogszabályok másként nem rendelkeznek e dátumról –
a kérelem benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjára vonatkozóan, az általa igényelt terület vonatkozásában]
„e) az ingatlan-nyilvántartásba tulajdonosként vagy szövetkezeti földhasználat jogosultjaként bejegyzett,”

2. §		
Az MVH eljárási tv. 69. § (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az intézkedésben való részvétellel összefüggésben megállapított jogosultság vagy az igénybe vett támogatás egésze
vagy egy része jogosulatlannak minősül, amennyiben az ügyfél:]
„a) támogatási feltétel vonatkozásában valótlan tényt közöl,”
3. §		
Az MVH eljárási törvény a következő 90. §-sal egészül ki:
„90. § (1) E törvény 44. § (7) bekezdésének a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény és
a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosításáról
szóló 2016. évi LX. törvénnyel (a továbbiakban: 2016. évi LX. törvény) megállapított rendelkezéseit a 2016. évben
beadott egységes kérelmekre induló eljárásokban is alkalmazni kell.
(2) E törvény 69. § (1) bekezdése a) pontjának a 2016. évi LX. törvénnyel megállapított rendelkezéseit a 2016. évi
LX. törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
4. §		
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény a következő
16/A. §-sal egészül ki:
„16/A. § Az agrárkamara állítja ki, illetve hitelesíti a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek vonatkozásában
az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
szerinti származási igazolásokat, bizonyítványokat és kereskedelmi forgalomban szükséges más okmányokat.”
5. §		
Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. június 7-i ülésnapján fogadta el.
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2016. évi LXI. törvény
a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról*

1. §		
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (a továbbiakban: Fétv.) a következő 18/A. §-sal egészül ki:
„18/A. § (1) Ha a tulajdonszerzés célja a Földforgalmi törvény 18. § (2) bekezdés b) pontja szerinti ökológiai
gazdálkodás folytatása, igazolni kell, hogy az elővásárlásra jogosult termelőként az ökológiai termelésre utaló
kifejezés használatára jogosító ökológiai gazdálkodói tanúsítvánnyal rendelkezik.
(2) A Földforgalmi törvény 18. § (2) bekezdés b) pontja alapján tett, az adás-vételi szerződésre vonatkozó elfogadó
nyilatkozat akkor vehető figyelembe, ha az elővásárlási joggal érintett földön nem áll fenn a föld használatát
harmadik személy számára az adás-vételi szerződés megkötését követő legalább három évre biztosító földhasználati
jogviszony.
(3) A Földforgalmi törvény 18. § (2) bekezdés b) pontja szerinti ökológiai gazdálkodási célú elővásárlási jog
gyakorlása során az elővásárlási jog jogosultjának az adás-vételi szerződésben vagy az elfogadó nyilatkozatban
a jogutódra is kiterjedő hatállyal kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy az elővásárlási joggal érintett föld teljes
területét az azon fennálló földhasználati jogviszonynak a nyilatkozat megtételének napján hatályos időtartamát
követően, de legfeljebb a tulajdonjog megszerzésétől számított 3 éven belül birtokba veszi, továbbá a birtokba
lépéstől számított tíz évig – ideértve az átállási időszakot is – az elővásárlási joggal érintett föld teljes területén
a Földforgalmi törvény 13. § (1) bekezdése vagy (2) bekezdésének a) pontja szerint ökológiai gazdálkodást fog
folytatni.
(4) A földet a Földforgalmi törvény 18. § (2) bekezdés b) pontja szerinti ökológiai gazdálkodási célú elővásárlási jog
gyakorlásával megszerző személynek a föld birtokba vételét követően az átállási idő lejárta után a mezőgazdasági
igazgatási szerv felé igazolnia kell, hogy a teljes terület vonatkozásában az ökológiai termelésre utaló kifejezés
használatára jogosító termelői ökológiai gazdálkodói tanúsítvánnyal rendelkezik.
(5) Az (1)–(3) bekezdésben foglalt feltételek fennállását a mezőgazdasági igazgatási szerv a Földforgalmi törvény
23. §-a szerinti eljárásban vizsgálja.”
2. §		
A Fétv. a következő 55/A. §-sal egészül ki:
„55/A. § (1) Ha a haszonbérlet célja a Földforgalmi törvény 46. § (3) bekezdés b) pontja szerinti ökológiai
gazdálkodás folytatása, igazolni kell, hogy az előhaszonbérletre jogosult gazdaság termelőként az ökológiai
termelésre utaló kifejezés használatára jogosító ökológiai gazdálkodói tanúsítvánnyal rendelkezik.
(2) A Földforgalmi törvény 46. § (3) bekezdés b) pontja szerinti ökológiai gazdálkodási célú előhaszonbérleti jog
gyakorlása során az előhaszonbérleti jog jogosultjának a szerződésben vagy az elfogadó nyilatkozatban a jogutódra
is kiterjedő hatállyal kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a haszonbérlet időtartama alatt az előhaszonbérleti
joggal érintett föld teljes területén ökológiai gazdálkodást fog folytatni.
(3) A Földforgalmi törvény 46. § (3) bekezdés b) pontja szerinti ökológiai gazdálkodási célú előhaszonbérleti
jog gyakorlásával megszerzett föld használója a föld birtokba vételét követően az átállási idő lejárta után
a mezőgazdasági igazgatási szerv felé igazolja, hogy a teljes terület vonatkozásában termelői ökológiai gazdálkodói
tanúsítvánnyal rendelkezik.
(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott feltételek fennállását a mezőgazdasági igazgatási szerv a Földforgalmi
törvény 51. §-a szerinti eljárásban vizsgálja.”
3. §		
A Fétv. XV. fejezete a következő 103/D. §-sal egészül ki:
„103/D. § A képviselő-testület határozatának bírósági felülvizsgálata során a Pp. XX. fejezetének rendelkezéseit azzal
az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
a) a perben a döntést hozó képviselő-testület székhelye szerint illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróság jár el,
b) a bíróság a képviselő-testület határozatát megváltoztathatja.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. június 7-i ülésnapján fogadta el.
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4. §		
A Fétv. 107. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„107. § Az 1. és 2. §, a 3–10. §, a 18/A. §, a 20. §, a 41–42. §, a 45. §, az 55/A. §, a 64–65. §, a 77. § (1) bekezdése,
a 89–90. §, a 101. §, a 103–103/C. §, a 105. §, a 106. § (2) bekezdése, a 110/C. §, a 111–119. § és a 148. §
az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése alapján, a 142. § (1)–(3) bekezdése, (7) bekezdés a)–c) és f )–h) pontja és
(8) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.”
5. §		
A Fétv. XVIII. Fejezete a következő 110/B. §-sal egészül ki:
„110/B. § A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi
LXI. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.2.) megállapított 103/D. §-t a Módtv.2. hatálybalépésekor folyamatban levő
eljárásokban is alkalmazni kell.”
6. §		
A Fétv. XVIII. Fejezete a következő 110/C. §-sal egészül ki:
„110/C. § A Módtv.2.-vel megállapított 18/A. §-t és 55/A. §-t a Módtv.2. hatálybalépését követően indult hatósági
jóváhagyási eljárásban, vagy ha nem szükséges a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása, akkor az ingatlannyilvántartási eljárásban kell alkalmazni.”
7. §		
E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
8. §		
Az 1. §, a 2. § és a 6. § az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

2016. évi LXII. törvény
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról*

1. §		
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 2. melléklete az 1. melléklet szerint
módosul.
2. §		
Az Nvtv. a következő 18/C. §-sal egészül ki:
„18/C. § E törvénynek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXII. törvény
(a továbbiakban: Módtv3.) 1. §-ával módosított 2. mellékletét a Módtv3. hatálybalépésekor folyamatban levő
ügyekben is alkalmazni kell.”
3. §		
Az Nvtv. 19. § a) pontjában a „18/A. §” szövegrész helyébe a „18/A. §-a és 18/C. §-a” szöveg lép.

Záró rendelkezések
4. §		
E törvény 2016. július 1-jén lép hatályba.
5. §		
E törvény 1. §-a, 2. §-a és 1. melléklete az Alaptörvény 38. § cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. június 7-i ülésnapján fogadta el.
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1. melléklet a 2016. évi LXII. törvényhez
Az Nvtv. 2. mellékletének III. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„III. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő, műemléki védelem alatt álló
építmények és építményegyüttesek*

1. BUDAPEST
I. kerület
1.1.

A királyi palota és a Szent György téri – Színház utcai műemléki együttes
Szent György tér 1., 2.

Sándor-palota

Szent György tér 4., 5., 6.,
Szent György u. 2.

Királyi Palota épülete, a középkori királyi palota romjai,
a Szent György téri középkori romok, a Palotát körülvevő
erődrendszer

Szent György tér 3.

Honvéd Főparancsnokság

Színház u. 1–3.

karmelita templom

Színház u. 5–11.

karmelita rendház

Ybl Miklós tér 2–6.

Várkert Bazár és csatlakozó lakóházak

1.2.

Anna u. 1. (Tárnok u. 18.)

lakóház

1.3.

Apród u. 1–3.

Semmelweis Ignác szülőháza

1.4.

Dísz tér 15.

De la Motte-palota

1.5.

Döbrentei tér 9.

Rudas fürdő

1.6.

Kapisztrán tér 2., 3., 4.

Nándor-laktanya

1.7.

Kapisztrán tér 6.

a Mária-Magdolna templom tornyának és falainak
maradványai

1.8.

Táncsics Mihály u. 1.

lakóház

1.9.

Táncsics Mihály u. 9.

József-kaszárnya, az Erdélyi-bástya és Kammerhof

1.10.

Budakeszi út 91–95.

budaszentlőrinci pálos kolostor és templom romjai

1.11.

Fő u. 82–86., Ganz u. 4.

Király fürdő

1.12.

Frankel Leó út 39–41.,
Árpád fejedelem útja 8., 9., 10., 11.

Császár fürdő

1.13.

Hűvösvölgyi út 78., Fekete István u. 1–3.

Mátyás király nyéki vadászkastélyának romjai

1.14.

Mecset u. 14.

Gül Baba türbéje

1.15.

Szajkó u. 14–16., Fekete István u. 11.

Nyék középkori templomának romjai

1.16.

Pesthidegkút, Templom u. 12–14.

Klebelsberg-kastély együttese

1.17.

Aquincum, Szentendrei út 139.

római polgárváros romegyüttese

1.18.

Fő tér 1.

Zichy-kastély együttese

1.19.

Óbudai sziget, Hajógyár

az aquincumi helytartó palotájának romjai

1.20.

Meggyfa u.

római ház romjai

1.21.

Pacsirtamező u. 2–14.

római katonai amfiteátrum romjai

1.22.

Szentendrei út

római polgárvárosi amfiteátrum romjai

Ferenciek tere 6.

Egyetemi Könyvtár

II. kerület

III. kerület

V. kerület
1.23.
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1.24.

József A. u. 6. (Nádor u. 2.)

Pollack Mihály háza

1.25.

Károlyi M. u. 16.

Károlyi-palota

1.26.

Kossuth L. tér 11.

Földművelésügyi Minisztérium

1.27.

Kossuth L. tér 12.

Kúria

1.28.

Március 15. tér

Contra Aquincum romjai

1.29.

Andrássy út 22.

Magyar Állami Operaház

1.30.

Andrássy út 67.

régi Zeneakadémia

1.31.

Andrássy út 69.

régi Műcsarnok

1.32.

Andrássy út 71.

Képzőművészeti Főiskola

1.33.

Bajza u. 41.

régi pesti Kálvária

1.34.

Liszt Ferenc tér 8.

Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola

1.35.

Teréz körút 51–53.

Nyugati pályaudvar felvételi épülete

VI. kerület

VIII. kerület
1.36.

Baross tér 11.

Keleti pályaudvar felvételi épülete

1.37.

Bródy S. u. 4.

lakóház

1.38.

Illés u. 25.

Füvészkert és műemléki együttese
Festetics-villa
pálmaház

1.39.

Kerepesi temető

Fiumei úti sírkert egész területe az állami tulajdonú műemlék
síremlékekkel együtt

1.40.

Múzeum krt. 4–8.

Tudományegyetem

1.41.

Múzeum krt. 14–16.

Magyar Nemzeti Múzeum

1.42.

Múzeum u. 7.

Hadik-palota

1.43.

Múzeum u. 11.

Károlyi-palota

1.44.

Ötpacsirta u. 2.

Almásy-Andrássy-palota

1.45.

Pollack Mihály tér 3. (Bródy S. u. 3.)

Festetics-palota

1.46.

Pollack Mihály tér 4.

Esterházy-palota

1.47.

Pollack Mihály tér 10. (Múzeum u. 4.)

Károlyi-palota

1.48.

Üllői út 80–82.
Ludovika tér 1.

Ludovika Akadémia

1.49.

Fővám tér 7–9.

Fővámház

1.50.

Üllői út 33–37.

Iparművészeti Múzeum

1.51.

Gellérthegy

Citadella

1.52.

Hunyadi János út

albertfalvai római tábor romjai

1.53.

Budafoki út

Budapesti Műszaki Egyetem műemléki épületei

IX. kerület

XI. kerület

XIV. kerület
1.54.

1.55.

Hősök tere műemléki együttese
Dózsa György út 39–41.

Szépművészeti Múzeum

Hősök tere

Millenniumi Emlékmű

Stefánia út 14.

Földtani Intézet
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1.56.

Városliget, Vázsonyi Vilmos sétány,
Széchenyi sziget

Vajdahunyad vára

XXII. kerület
1.57.

Nagytétény, Csókássy Pál u. 11–15.

Rudnyánszky-kastély együttese

1.58.

Szigetköz, Szent Flórián tér (Zsák u. és
MÁV vasútvonal között)

római tábor romjai

2. BARANYA MEGYE
2.1.

KÁSÁD
Rákóczi út 28.

horvát tájház

2.2.

MAGYAREGREGY

Márévár

2.3.

PÉCS
Apáca u. 14.

ókeresztény sírkápolna

2.4.

PÉCS
Nyár u. 8.

Idrisz Baba türbéje

2.5.

PÉCS
Minaret tér (Rákóczi út)

Jakováli Hasszán pasa dzsámija

2.6.

PÉCS
Szent István tér

ókeresztény mauzóleum

2.7.

PÉCS
Szepessy I. u. 3.

Egyetemi Könyvtár

2.8.

PÉCS, Mecsekalja, Jakabhegy

pálos templom- és kolostorrom

2.9.

PÉCSVÁRAD

vár

2.10.

SIKLÓS

vár

2.11.

SZÁSZVÁR
Templom tér 2.

vár

2.12.

SZIGETVÁR

vár

3. BÁCS-KISKUN MEGYE
3.1.

LAJOSMIZSE, Alsóbene 225.

tanyamúzeum

4. BÉKÉS MEGYE
4.1.

GESZT
József Attila u. 21.

4.2.

GYULA, Vár-szigeterőd műemléki együttese

4.3.

Tisza-kastély együttese

Várfürdő út

gótikus várkastély, Corvin János rondellája és külső várfal
bástyákkal

Kossuth u. 15.

Harruckern-Wenckheim-Almássy-kastély együttese

Várfürdő út 2.

lovarda

KONDOROS

Geist-kastély együttese
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4.4.

MEZŐHEGYES, az Állami Ménesbirtokhoz tartozó műemlékek együttese
Csekonits park

víztorony és szivattyúház

Hild János utca

központi magtár

Kossuth u. 41-43.

sütöde, szárazmalom, lakóház, ipari épület

Kozma F. u. 6.

üzemi konyha, csikóscsárda

Kozma F. u. 14.

kettős tiszti lak

Kozma F. u. 28.

déli nagy diadalív

Kozma F. u. 28.

déli reprezentatív kaszárnya

Kozma F. u. 30.

ménesparancsnoki épület

Kozma F. u. 32.

Északi reprezentatív kaszárnya

Kozma F. u. 32.

Északi nagy diadalív

Kozma F. u.

fedeles lovarda

Kozma F. u.

központi istálló

Kozma F. u.

harangláb a Hotel Nonius előtt

Posta u. 1.

vadászvendéglő

18-as major, Ómezőhegyes

gabonaüzemi zabsilótorony

18-as major, Ómezőhegyes

1. és 2. számú csikóslak

18-as major, Ómezőhegyes

sertéstelepi zabsilótorony

21-es major, Kamarás

harangláb

21-es major, Kamarás

magtár

23-as major, Fűperegpuszta

zabsilótorony

39-es major, Árkospuszta

zabsilótorony és harangláb

48-as major, Külsőpereg-puszta

csikóslak

56-os major

zabsilótorony

57-es major, Peregpuszta

elevátor-magtár

57-es major, Peregpuszta

komlószárító

57-es major, Peregpuszta

harangláb

66-os major, Csatókamarás

zabsilótorony

79-es major, Komlósfecskés-puszta

zabsilótorony

4.5.

SZABADKÍGYÓS,
Kastély u.

Wenckheim-kastély együttese

4.6.

SZARVAS
Szabadság u. 2.

Bolza-kastély együttese

4.7.

SZARVAS
Anna-liget

Csáky-kastély együttese

5. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE
5.1.

BOLDOGKŐVÁRALJA

várrom

5.2.

EDELÉNY
Borsodi út 7.

L’Huillier-Coburg-kastély együttese

5.3.

FÁJ
Bolt u. 1.

Fáy-kastély

5.4.

FÜZÉR
Várhegy

vár

5.5.

FÜZÉRRADVÁNY
Kossuth u. 2.

Károlyi-kastély együttese

5.6.

GÖNC
Kossuth u. 85. és 85/A

huszita ház
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5.7.

GÖNC
Dobogóhegy

pálos templom- és kolostorrom

5.8.

KOMLÓSKA
Rákóczi u. 50.

rutén tájház

5.9.

KURITYÁN

pálos templom- és kolostorrom

5.10.

MARTONYI
Háromhegy

pálos templom- és kolostorrom

5.11.

MÁD
Rákóczi u. 75.

zsinagóga

5.12.

MISKOLC
Bükkszentlélek

pálos templom- és kolostorrom

5.13.

MISKOLC
Diósgyőr
Vár u.

vár

5.14.

MISKOLC
Hámor
Újmassa

őskohó

5.15.

MOGYORÓSKA
külterület

a Regéci vár romjai

5.16.

ÓNOD

várrom

5.17.

PÁCIN
Kossuth-kert

Mágochy-Alaghy-Sennyei-kastély együttese

5.18.

SÁROSPATAK,
Szent Erzsébet u. 19–21.

Rákóczi-vár együttese

5.19.

SZERENCS
Rákóczi u. 96.

Rákóczi-várkastély

5.20.

SZOMOLYA
Toldi u. 28–30.

barlanglakás és udvara

5.21.

SZÖGLIGET
Várhegy

Szádvár romjai

5.22.

TARD
Béke u. 55. és 57.

tájház

6. CSONGRÁD MEGYE
6.1.

DEREKEGYHÁZ
Köztársaság tér

Károlyi-kastély együttese

6.2.

FÁBIÁNSEBESTYÉN
Gádorosi műút
Külső dűlő 48.

Cserna-féle szélmalom

6.3.

NAGYMÁGOCS
Szentesi út 2.

Károlyi-kastély együttese

6.4.

SZEGVÁR
Kossuth tér 1.

Károlyi-kastély

7. FEJÉR MEGYE
7.1.

ALCSÚTDOBOZ
Alcsút

Habsburg-kastély maradványai és a kastélypark

7.2.

BICSKE
Kossuth u 42.

Batthyány-kastély együttese
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7.3.

CSÁKVÁR
Kastélypark u. és Szent Vince u.

Esterházy-kastély együttese

7.4.

CSÓKAKŐ

várrom

7.5.

DÉG
Hunyadi u. 11.

Festetics-kastély együttese

7.6.

FEHÉRVÁRCSURGÓ
Petőfi u.

Károlyi-kastély együttese

7.7.

FÜLE
Széchenyi u. 107.

tájház

7.8.

ISZKASZENTGYÖRGY
Kossuth tér 1.

Amadé-Bajzáth-Pappenheim-kastély együttese

7.9.

LOVASBERÉNY
Fehérvári u.

Cziráky-kastély együttese

7.10.

NÁDASDLADÁNY
Április 4. u.

Nádasdy-kastély együttese

7.11.

SOPONYA
Nagyláng
Dózsa Gy. u.

Zichy-kastély együttese

7.12.

SZÉKESFEHÉRVÁR
Koronázó tér

romkert, koronázó templom romjai

7.13.

TÁC
Fövenypuszta

Gorsium

7.14.

VÁL
Vajda János u.

Ürményi-kastély együttese

8. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE
8.1.

DÉNESFA
Fő u. 19.

Cziráky-kastély együttese

8.2.

FERTŐD, Esterházy-kastély műemléki együttese
Madách Imre sétány

kastély

Bartók Béla u. 1–2.

egykori őrségépületek

Gábor Áron u. 1.

tiszttartói ház
marionett színház

Raktár u.

narancsház
kutyaház
lovarda

Madách Imre sétány 1.

Muzsikaház

Bartók Béla u.

híd
kastélypark

8.3.

FERTŐRÁKOS
Fő u. 153.

püspöki kastély

8.4.

GYŐR
Liszt Ferenc u. 13.

megyeháza

8.5.

GYŐR
Széchenyi tér 5.

Apátúr-ház

8.6.

MIHÁLYI
Korona u. 1.

Dőry-kastély együttese

8.7.

MOSONMAGYARÓVÁR
Pozsonyi út 88.

vár és erődrendszer
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8.8.

NAGYCENK, Széchenyi-kastély műemléki együttese
Kiscenki út 3.

Széchenyi Emlékmúzeum

Kiscenki út 3.

virágház (kastélyszálló)

Kiscenki út 3.

Vöröskastély (kastélyszálló)

Kiscenki út 3.

méntelep (lovasiskola)

Kiscenki út 3.

őrépületek

Kiscenki út 3.

kastélypark

8.9.

SOPRON, Várkerület: városfal részek műemléki együttese

8.10.

SOPRON
Fő tér 6.

Fabricius-ház

8.11.

SOPRON
Fő tér 7.

Tábornokház

8.12.

SOPRON
Fő tér 8.

Storno-ház

8.13.

SOPRON
Templom u. 2–4.

Esterházy-palota

8.14.

SOPRON
Új u. 11.

zsinagóga

8.15.

SOPRON
Új u. 22–24.

zsinagóga

8.16.

SOPRONHORPÁCS

Széchenyi-kastély együttese

8.17.

SZANY
Kossuth u. 2–6.

püspöki kastély együttese

9. HAJDÚ-BIHAR MEGYE
9.1.

DEBRECEN
Déri tér 1.

Déri Múzeum

9.2.

DEBRECEN,
Egyetem tér 1.

Kossuth Lajos Tudományegyetem

9.3.

DERECSKE
Nyárfa utca 30.

tájház

9.4.

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY
Kossuth u. 1.

Hajdúkerületi Székház

9.5.

HORTOBÁGY a 33. sz. főút
(71+879 szelvény)

Nagyhortobágyi kőhíd

9.6.

HORTOBÁGY
Petőfi tér 1.

Nagyhortobágyi csárda

9.7.

HORTOBÁGY
Petőfi tér

egykori szekérállás

9.8.

NAGYKEREKI
Bocskai tér

Bocskai-várkastély együttese

10. HEVES MEGYE
10.1.

EGER
Dózsa György tér 3.

Validé Szultana törökfürdő romjai

10.2.

EGER

vár és erődrendszer romjai

10.3.

EGER
Knézich K. u.

minaret
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10.4.

ERDŐTELEK
Fő u. 129.

Buttler-kastély együttese

10.5.

HATVAN
Kossuth tér

Grassalkovich-kastély együttese

10.6.

NOSZVAJ
Dobó u. 10.

De la Motte-kastély együttese

10.7.

PARÁD
Sziget u. 8.

falumúzeum

10.8.

SIROK

várrom

11. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE
11.1.

BAJNA

Sándor-Metternich-kastély együttese

Május 1. tér 15.

kastély együttese

Rákóczi Ferenc u. 26.

uradalmi istálló

11.2.

DÖMÖS
Felsőfalu dűlő

prépostsági romok

11.3.

ESZTERGOM
Szent István tér 1.

vár, a királyi, majd érseki palota maradványainak együttese

11.4.

ESZTERGOM
Pilisszentlélek

pálos kolostorrom

11.5.

KISBÉR

Batthyány–Wenckheim-kastély műemléki együttese

Batthyány tér 6.

kastély együttese

Batthyány park

Magyar Királyi Lovarda

11.6.

KOMÁROM, Erődrendszer műemléki együttese
Igmándi erőd
Monostori erőd
Csillagerőd

11.7.

OROSZLÁNY, Majk-puszta: kamalduli remeteség műemléki együttese
kolostor (vadászkastély)
templomtorony romja
remeteházak
jégverem
grotta-kápolna
angolkert, tó, mocsár

11.8.

OROSZLÁNY,
Vértesszentkereszt

Bencés templom- és kolostorrom

11.9.

TATA
Hősök tere 7., 8., 9/A

Esterházy-kastély együttese

11.10.

TATA
Néppark

Angolkert és műemléki együttese
Esterházy kerti lak
műrom
„Mecset”

11.11.

TATA
Váralja u. 1–3.

a vár együttese

11.12.

VÁRGESZTES
Várhegy

várrom
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12. NÓGRÁD MEGYE
12.1.

BALASSAGYARMAT
Madách u. 2.

megyei börtön

12.2.

DRÉGELYPALÁNK

várrom

12.3.

HOLLÓKŐ
Kossuth u. 82.

Palóc Múzeum

12.4.

HOLLÓKŐ

várrom

12.5.

MÁTRAVEREBÉLY
Szentkút (Meszes tető)

remetebarlang

NÓGRÁD

várrom

12.6.

Várhegy

12.7.

SALGÓTARJÁN

Salgó várrom

12.8.

SZÉCSÉNY
Ady E. u. 7.

Forgách-kastély együttese

12.9.

SZÉCSÉNY–BENCZÚRFALVA
Fő u. 2.

Benczúr-kastély

13. PEST MEGYE
13.1.

ABONY
Tószegi u. 51.

Vigyázó-kúria

13.2.

ACSA
Petőfi u.

Prónay-kastély együttese

13.3.

ASZÓD
Szabadság tér 7–8.

Régi Podmaniczky-kastély és az újabb Podmaniczky-, majd
Széchenyi-kastély együttese

13.4.

DABAS-GYÓN
Kossuth u. 7.

Halász Móric-kúria

13.5.

ÉRD
Mecset u.

minaret

13.6.

FÓT
Vörösmarty tér 2.

Károlyi-kastély együttese

13.7.

GÖDÖLLŐ
Szabadság tér 1.

Grassalkovich-kastély együttese

13.8.

GÖDÖLLŐ

vasútállomás királyi váróterme

13.9.

GÖDÖLLŐ
Babatipuszta

istállókastély

13.10.

GYÖMRŐ
Teleki u. 118.

Teleki-kastély együttese

13.11.

NAGYKŐRÖS
Kecskeméti u. 27/B

Halász-Tanárky-kúria

13.12.

PÉCEL
Kálvin tér 1.

Ráday-kastély együttese

13.13.

PILIS
Kossuth u. 31.

Beleznay-Nyáry-kastély együttese

13.14.

PILISSZENTKERESZT
Romterület

ciszterci apátság romjai

13.15.

POMÁZ
Templom tér 3.

Teleki-kastély

13.16.

RÁCKEVE
Kossuth u 95.

Savoyai-kastély
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13.17.

VÁC
Köztársaság u.

diadalív

13.18.

VÁCHARTYÁN
Veres Pálné u 5.

Rudnay-kastély

13.19.

VISEGRÁD
Fő u. 25–35.

a királyi palota teljes romterülete

13.20.

VISEGRÁD
Fő u. 37–41.

ferences kolostor romjai és a kapcsolódó épületek

13.21.

VISEGRÁD
Fő utca
Salamon-torony u.
Várhegy

erődrendszer, vízibástya, kapu és várfalak,
Alsóvár (Salamon-torony)
Fellegvár és a csatlakozó várfalak

13.22.

VISEGRÁD
Sibrik-domb

római castrum és X–XI. századi várispánság romjai

13.23.

VISEGRÁD
Sibrik-domb

esperesi templom romjai

13.24.

ZSÁMBÉK
Régi templom u.

premontrei prépostság romjai

14. SOMOGY MEGYE
14.1.

BALATONSZENTGYÖRGY
Csillagvár u. 68.

tájház

14.2.

BALATONSZENTGYÖRGY
Irtási dűlő

csillagvár

14.3.

ISTVÁNDI
Kossuth u. 59.

tájház

14.4.

KEREKI
külterület

Katonavár (Fejérkő vára) romjai

14.5.

SOMOGYSÁRD
Fő u.

Somssich-kastély együttese

14.6.

SOMOGYVÁR
Várhegy

Szent Egyed-bazilika és bencés apátság romjai

14.7.

SZENNA
Árpád u. 38.

tájház

14.8.

ZAMÁRDI
Szántódpuszta

majorsági épületegyüttes

14.9.

ZAMÁRDI
Fő u. 83.

tájház

15. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE
15.1.

KISVÁRDA
Vár u. 33/C

várrom

15.2.

KOMLÓDTÓTFALU
Kisfaludy u.

Becsky-kúria

15.3.

NYÍRBÁTOR
Vár u. 1.

Báthori-várkastély

15.4.

SZABOLCS
Földvár u.

földvár

15.5.

TARPA
Árpád u.

szárazmalom
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15.6.

TUZSÉR
Ady E. u. 2.

Lónyay-kastély együttese

15.7.

TÚRISTVÁNDI
Zrínyi M. u.

vízimalom

15.8.

VAJA
Damjanich u. 79.

Vay-kastély

16. TOLNA MEGYE
16.1.

LENGYEL

Apponyi-kastély együttese

16.2.

OZORA
Várhegy utca

Ozorai Pipo vára

16.3.

DUNAFÖLDVÁR
Rátkay köz 2.

török torony

16.4.

SIMONTORNYA
Vár tér 10.

vár

16.5.

KÖLESD-FELSŐHÍDVÉGPUSZTA

Hiemer-Jeszenszky-kastély

17. VAS MEGYE
17.1.

BOZSOK
Rákóczi u.

Sibrik-kastély együttese

17.2.

BOZSOK
Rákóczi u. 101.

Batthyány-várkastély romja

17.3.

CÁK
Gesztenyés 3., 4., 5., 6., 28., 29., 30., 31.,
32.

gesztenyés pincesor

17.4.

CSÁKÁNYDOROSZLÓ
Fő u. 9–13.

Batthyány-kastély együttese

17.5.

HEGYHÁTSZENTPÉTER
Béke u. 86. és 88.

tájház

17.6.

JÁNOSHÁZA
Vár u. 50–54.

Erdődy-Choron-várkastély

17.7.

KÖRMEND
Gr. Batthyány L. u. 1.

Batthyány-Strattmann-várkastély együttese

17.8.

KŐSZEG
Rajnis J. u. 9.

Jurisics-vár együttese

17.9.

SÁRVÁR
Várkerület 1.

Nádasdy-várkastély

17.10.

SZALAFŐ
Pityerszer 1., 2., 3. és 9/A

népi műemléki együttes

17.11.

VASSURÁNY
Vasút u. 2.

Schilson-kastély

17.12.

VASSZÉCSENY
Munkás u. 3.

Ó-Ebergényi-kastély

17.13.

VÉP
Szent Imre út 36–38.

Erdődy-kastély együttese

18. VESZPRÉM MEGYE
18.1.

ALSÓÖRS
Petőfi köz 7.

gótikus ház, ún. török adószedőház
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18.2.

BADACSONYTOMAJ
Szegedy Róza u. 137.

Szegedy Róza háza, udvarán présház és vincellérház

18.3.

BAKONYBÉL
Fő u. 15.

tájház

18.4.

CSESZNEK
Vár u.

várrom

18.5.

CSOPAK
Kisfaludy u. 28.

vízimalom

18.6.

DABRONC
Ötvös-puszta

Szegedy-kastély és kúria együttese

18.7.

DEVECSER
Petőfi tér 5.

Esterházy-várkastély

18.8.

DOBA

Erdődy-kastély együttese

18.9.

DOBA

Somló vár romjai

18.10.

DÖBRÖNTE
Szarvaskő

Szarvaskő vár romjai

18.11.

DÖRGICSE
Fő u.

felsődörgicsei kettős templom romja

18.12.

DÖRGICSE

alsódörgicsei templomrom

18.13.

DÖRGICSE
Pusztatemplomi dűlő

kisdörgicsei templomrom

18.14.

GYULAKESZI
Csobánc-hegy

várrom

18.15.

KÉKKÚT
Fő u. 55.

tájház

18.16.

KŐVÁGÓÖRS

ecséri templomrom

18.17.

KŐVÁGÓÖRS
Petőfi u. 18.

tájház

18.18.

MAGYARPOLÁNY
Petőfi u. 4.

tájház

18.19.

NAGYVÁZSONY
Bercsényi u. 21.

Schumacher-ház

18.20.

NAGYVÁZSONY
Vár u.

Kinizsi-vár romjai

18.21.

NAGYVÁZSONY
Barátipuszta

pálos templom- és kolostorrom

18.22.

NEMESVÁMOS
Balácapuszta

római villagazdaság, likasdombi halomsír

18.23.

ÖRVÉNYES
Szent Imre u. 1.

vízimalom

18.24.

PÁPA
Fő tér 1.

Esterházy-kastély együttese

18.25.

PÁPA
Március 15. tér 12.

Kluge-féle kékfestőüzem

18.26.

SÜMEG
Szent István tér 10.

püspöki palota

18.27.

SÜMEG
Várhegy

vár

18.28.

SZIGLIGET

várrom
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18.29.

TÉS
Táncsics M. u. 17., 32.

szélmalmok

18.30.

TIHANY
Batthyány u. 18–20.

halászcéh-ház és gazdaház

18.31.

VÁRPALOTA
Szabadság tér 1.

Thury György vára

18.32.

VESZPRÉM
Veszprémvölgyi u.

veszprémvölgyi apácakolostor és jezsuita templom romjai

18.33.

VESZPRÉM
Gyulafirátót
Kolostor u.

premontrei templom- és kolostorrom

18.34.

VESZPRÉMFAJSZ

középkori templomrom

19. ZALA MEGYE
19.1.

EGERVÁR
Vár u.

várkastély

19.2.

KESZTHELY
Bercsényi u. 65.
Georgikon u. 20.

Georgikon együttese

19.3.

KESZTHELY, Festetics-kastély műemléki együttese
Kastély u. 1.

kastély

Georgikon u. 21/b

pálmaház és üvegházak

Georgikon u. 23.

magtár

Sopron u. 2.

mosóház és egykori tiszttartói ház
kastélypark
Amazon Szálló, lóváltó és lakóház épületegyüttese

19.4.

KESZTHELY
Kastély u. 11.
Georgikon u. 1.

19.5.

KESZTHELY, Fenékpuszta műemléki együttese
római kori épületmaradványok
Festetics-kúria és majorsági épületegyüttes

19.6.

REZI

várrom

19.7.

ZALASZENTGRÓT

Batthyány-kastély együttese

Zala u. 1.

kastély együttese
híd

19.8.

ZALASZÁNTÓ
Tátika

várrom

19.9.

ZALAVÁR
Récéskút

bazilika romjai

19.10.

ZALAVÁR
Vársziget

vár és apátság romjai

(* A táblázatban szereplő vagyonelemek általános vagy egyedi műemléki védettségére, kiterjedésére és ingatlannyilvántartási adataira vonatkozó információkat a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 71. §
szerinti nyilvántartás tartalmazza.)”
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2016. évi LXIII. törvény
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról*

1. §		
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 62. §-a a következő (5a) bekezdéssel
egészül ki:
„(5a) Az (1) bekezdés n) pontját a közbeszerzési eljárásban nem kell alkalmazni, ha a Kormány a verseny biztosítása
érdekében annak alkalmazása alól az ajánlatkérő kezdeményezésére a közbeszerzésekért felelős miniszter
előterjesztése alapján hozott egyedi határozatában felmentést adott. A felmentést az ajánlatkérő kizárólag
a közbeszerzési eljárás megkezdését megelőzően, akkor kérheti, ha a közbeszerzési eljárással érintett piac gazdasági
szereplőinek jelentős része az (1) bekezdés n) pontja szerinti kizáró ok hatálya alatt áll, ide nem értve azon gazdasági
szereplőket, amelyek a 64. § szerinti öntisztázás alapján nem zárhatók ki a közbeszerzési eljárásból. Az ajánlatkérő
az eljárást megindító felhívásban feltünteti, hogy a közbeszerzési eljárásban az (1) bekezdés n) pontja szerinti kizáró
okot a Kormány határozatára tekintettel nem alkalmazza.”
2. §		
A Kbt. 197. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E törvénynek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXIII. törvénnyel
(a továbbiakban: Mód. tv.) megállapított 5. § (3) bekezdése, 62. § (5a) bekezdése a Mód. tv. hatálybalépését
követően megkezdett beszerzésekre, közbeszerzési eljárásokra, közbeszerzési eljárás alapján megkötött
szerződésekre és az azokkal kapcsolatban indított jogorvoslati eljárásokra alkalmazandó.”
3. §		
A Kbt. 5. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a „támogatásból megvalósuló beszerzés” szövegrész helyébe a „vissza
nem térítendő támogatásból – ide nem értve a kombinált pénzügyi eszközöket – megvalósuló beszerzés” szöveg
lép.
4. §		
E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
5. §		
Az 1. §
a)
a koncessziós szerződésekről szóló 2014. február 26-i 2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b)
a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/24/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
c)
a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és
a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/25/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. június 7-i ülésnapján fogadta el.
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2016. évi LXIV. törvény
az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények
módosításáról*
1. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosítása
1. §		
A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 314. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) Csak a 313. §-ban meghatározott fizetési meghagyásos eljárás útján vagy a 127. §-ban meghatározott módon
vagy a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv szakvéleményére alapított perben érvényesíthető a kizárólag pénz
fizetésére irányuló olyan lejárt követelés, amelynek a 24. és 25. § szerint számított összege az egymillió forintot nem
haladja meg, feltéve, ha a kötelezettnek van ismert belföldi lakóhelye vagy tartózkodási helye, illetve székhelye vagy
képviselete (a továbbiakban együtt: idézési cím), és ha a pénzkövetelés nem munkaviszonyból, közalkalmazotti
jogviszonyból, közszolgálati jogviszonyból, állami szolgálati jogviszonyból, szolgálati jogviszonyból, szövetkezeti tag
munkaviszony jellegű jogviszonyából és a bedolgozói jogviszonyból ered.”
2. §		
A Pp. 349. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az I–XIV. fejezet rendelkezéseit az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni)
„c) kormányzati szolgálati, állami szolgálati és közszolgálati,”
[jogviszonyból (a továbbiakban: munkaviszony) származó perben (a továbbiakban: munkaügyi per).]

2. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása
3. §		
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 24/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A jármű időszakos vizsgálata során a jármű műszaki megvizsgálását, illetve környezetvédelmi felülvizsgálatát
a közlekedési hatóság kormánytisztviselője, állami tisztviselője, illetve a (2) bekezdésben meghatározott tanúsító
szervezettel foglalkoztatási jogviszonyban álló személy (a továbbiakban együtt: műszaki vizsgabiztos) végzi.
Műszaki vizsgabiztosi tevékenységet az folytathat, aki büntetlen előéletű, nem áll műszaki vizsgabiztosi tevékenység
folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, a műszaki vizsgabiztosi tevékenység folytatására irányuló
szándékát a közlekedési hatóságnak a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános
szabályairól szóló törvény szerint bejelentette, valamint rendelkezik a miniszter rendeletében meghatározott
szakmai képesítésekkel, és megfelel az ott meghatározott egyéb feltételeknek. A közlekedési hatóság által
a tevékenység folytatására jogosult személyekről vezetett közhiteles hatósági nyilvántartás tartalmazza
a vizsgabiztosi tevékenység végzésére jogosult személy természetes személyazonosító adatait.”

3. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
módosítása
4. §

(1) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 58. §
(5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„a) munkaviszony: a magyar jog hatálya alá tartozó munkaviszony, közszolgálati jogviszony, állami szolgálati
jogviszony, kormányzati szolgálati jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, bírói és igazságügyi szolgálati, valamint
ügyészségi szolgálati viszony, a közfoglalkoztatási jogviszony, a biztosított bedolgozói – és az 1994. június 1-jét
megelőzően létesített – ezzel egy tekintet alá eső bedolgozói jogviszony, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony,
a szövetkezeti tag munkaviszony jellegű munkavégzésre irányuló jogviszonya – ide nem értve az iskolaszövetkezet
nappali tagozatos tanuló, hallgató tagját és a szociális szövetkezet tagi munkavégzésre irányuló jogviszonyban
munkát végző tagját –, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról
szóló törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszony, valamint a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti
hivatásos és szerződéses állományú katonák szolgálati viszonya,”

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. június 7-i ülésnapján fogadta el.
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(2) Az Flt. 58. § (6) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A törvény alkalmazásában a)
„a) a munkavállaló felmondásán, a köztisztviselő, a kormánytisztviselő, az állami tisztviselő, a közalkalmazott,
valamint a Magyar Honvédség és a fegyveres testületek hivatásos állományú tagjának lemondását, továbbá
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti
rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állománya tagjának lemondását, azonnali hatályú lemondását;
b) munkaviszonynak a munkáltató részéről azonnali hatályú felmondással történő megszüntetésén a közszolgálati
és a kormányzati szolgálati jogviszony hivatalvesztéssel, az állami szolgálati jogviszony az állami tisztviselőkről szóló
2016. évi LII. törvény 9. § (2) bekezdésében foglalt azonnali hatállyal történő megszüntetéssel, a közalkalmazotti
jogviszony elbocsátással, a hivatásos és szerződéses állományú katonák szolgálati viszonyának lefokozás fenyítés
kiszabásával, büntetőeljárás keretében lefokozással, a szolgálati viszony keretében betöltött munkakör ellátásához
szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás vagy közügyektől eltiltás alkalmazásával, valamint
az állomány tagjának a szolgálatra méltatlanná válásával kapcsolatos felmentésével, valamint a rendvédelmi
feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény
(a továbbiakban: Hszt.) szerinti hivatásos szolgálati jogviszonynak a Hszt. 80. § (1) bekezdés f ) vagy g) pontjában,
(2) bekezdés h) pontjában vagy 86. § (2) bekezdés b) vagy d) pontjában meghatározott okból történő felmentésével,
c) a munkaviszonynak a munkaadó részéről felmondással történő megszüntetésén a közszolgálati, a kormányzati
szolgálati és az állami szolgálati, továbbá a közalkalmazotti jogviszonynak felmentéssel történő megszüntetését is
érteni kell,”

4. A használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvény módosítása
5. §		
A használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvény 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § A munkaviszonyban, közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati vagy közalkalmazotti
jogviszonyban álló vagy szolgálati viszonyban foglalkoztatott személy vagy munkaviszony jellegű jogviszony
keretében foglalkoztatott szövetkezeti tag által alkotott mintára a szolgálati és az alkalmazotti találmányra irányadó
rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.”

5. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása
6. §		
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 1. § (3) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(3) A 25/C. § hatálya – az ott meghatározottak szerint – kiterjed a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény és
az állami tisztviselőkről szóló törvény hatálya alá tartozó munkáltatóra és kormánytisztviselőre, állami tisztviselőre,
köztisztviselőre, kormányzati és közszolgálati ügykezelőre, állami ügykezelőre, valamint a közigazgatási szervnél
foglalkoztatott munkavállalóra, ha a munkáltató egészének vagy egy részének átadására tekintettel a kormányzati
szolgálati jogviszony, az állami szolgálati jogviszony, a közszolgálati jogviszony vagy a munkaviszony létesítésére
e törvény szabályai szerint kerül sor.”
7. §		
A Kjt. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (a továbbiakban: OKÉT) az e törvény, a közszolgálati
tisztviselőkről szóló törvény, az állami tisztviselőkről szóló törvény, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek
hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény és a honvédek jogállásáról szóló törvény által
szabályozott jogviszonyokat együttesen érintő munkaügyi, foglalkoztatási, bér- és jövedelempolitikai kérdések
országos szintű érdekegyeztetési fóruma.”
8. §		
A Kjt. 25. § (2) bekezdés b) pontja a következő 5. alponttal egészül ki:
(A közalkalmazotti jogviszony megszüntethető:
áthelyezéssel)
„5. az e törvény és az állami tisztviselőkről szóló törvény”
(hatálya alá tartozó munkáltatók között.)
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(1) A Kjt. 25/C. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A munkáltató személyében a jogszabály rendelkezése folytán bekövetkező olyan változás esetén, ha
a munkáltató egésze vagy egy része (szervezeti egysége, anyagi és nem anyagi erőforrásainak vagy feladat- és
hatáskörének meghatározott csoportja) a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény, vagy az állami tisztviselőkről
szóló törvény hatálya alá tartozó munkáltatóhoz kerül, a munkáltató érintett szervezete vagy tevékenysége
keretében foglalkoztatott közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya – a (6) és (7) bekezdésben, valamint
a (12) bekezdésben foglalt kivétellel – a jogállásváltozás időpontjában kormányzati szolgálati, közszolgálati vagy
állami szolgálati jogviszonnyá alakul át.”
(2) A Kjt. 25/C. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem alakul át a közalkalmazott jogviszonya, ha az átvevő munkáltató
a közszolgálati tisztviselőkről szóló, vagy az állami tisztviselőkről szóló törvény rendelkezései alapján nem létesíthet
kormányzati szolgálati, közszolgálati, vagy állami szolgálati jogviszonyt az átadással érintett közalkalmazottal, ebben
az esetben a közalkalmazotti jogviszony a törvény erejénél fogva az átadás időpontjában megszűnik. A jogviszony
megszűnéséről a közalkalmazottat az átadás napjával írásban értesíteni kell. A jogviszony megszűnése esetén
a közalkalmazott számára a 37. § (2) és (4)–(7) bekezdés alkalmazásával megállapított végkielégítést – határozott
idejű jogviszony esetén a 27. § (2) bekezdésében meghatározott távolléti díjat – kell megfizetni.”
(3) A Kjt. 25/C. § (8) és (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(8) A jogviszony kormányzati szolgálati, közszolgálati, vagy állami szolgálati jogviszonnyá történő átalakulását
követő negyvenöt napon belül a közalkalmazottat a kormányzati szolgálati jogviszonyra, közszolgálati jogviszonyra,
vagy az állami szolgálati jogviszonyra vonatkozó szabályok szerint be kell sorolni, és illetményét meg kell állapítani.
(9) Határozatlan időtartamú közalkalmazotti jogviszony – eltérő törvényi rendelkezés hiányában – határozatlan
időtartamú kormányzati szolgálati, közszolgálati vagy, állami szolgálati jogviszonnyá alakul át. Teljes munkaidőben
történő foglalkoztatás esetén a jogviszony teljes munkaidős kormányzati szolgálati vagy állami szolgálati vagy
közszolgálati jogviszonnyá alakul át.”
(4) A Kjt. 25/C. § (11) és (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(11) A közalkalmazotti jogviszonyban álló vezető jogviszonyának átalakulását követően – a kormányzati
szolgálati jogviszonyra, közszolgálati jogviszonyra, vagy az állami szolgálati jogviszonyra vonatkozó szabály
figyelembevételével – kell a vezetői munkakör szintjét és megnevezését megállapítani.
(12) A (4) bekezdéstől eltérően a közalkalmazotti jogviszony munkaviszonnyá alakul át, ha a közalkalmazott
a munkakörére tekintettel a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény vagy az állami tisztviselőkről szóló törvény
szabályai szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény vagy az állami tisztviselőkről szóló törvény hatálya
alá tartozó munkáltatóval nem kormányzati szolgálati, közszolgálati, vagy állami szolgálati jogviszonyban,
hanem munkaviszonyban állhat. Ebben az esetben a közalkalmazott átalakulás utáni munkabére (alapbérének,
bérpótlékainak és egyéb bérelemeinek együttes összege) az átalakulást megelőzően irányadó illetményének
és a jogszabály alapján járó illetménypótlékainak együttes összege, kivéve, ha valamely közalkalmazotti
illetménypótlék megállapításának alapjául szolgáló körülmény a munkaviszonyban már nem áll fenn. Az alapbérbe
a közalkalmazotti illetménypótlékok beépíthetőek. A munkabérről való tájékoztatást a jogviszony átalakulását
követő hatvan napon belül meg kell adni. E bekezdés alkalmazása során megfelelően alkalmazni kell az (5) és
(6) bekezdést, továbbá a (9)–(11) bekezdést.”

10. §		
A Kjt. 44/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az Mt. 53. §-a alapján más munkáltatónál történő munkavégzésre akkor kerülhet sor, ha ez alapján
a közalkalmazott az e törvény vagy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, az állami
tisztviselőkről szóló törvény vagy a honvédek jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál végez
munkát.”
11. §		
A Kjt. 87/A. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásakor közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni)
„i) az állami tisztviselőkről szóló törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál állami szolgálati jogviszonyban,
ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban, illetve munkaviszonyban”
(töltött időt.)
12. §		
Hatályát veszti a Kjt. 1. § (7) bekezdése.
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6. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása
13. §		
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § E törvény biztosítja a munkavédelemmel kapcsolatos érdekegyeztetést, valamint a munkavállalók
munkavédelmi érdekvédelmét, meghatározva a munkavédelmi képviselők jogait és kötelezettségeit, nem
érintve a munkavállalói érdekképviseleteknek más jogszabályban – így különösen a munka törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. törvényben (a továbbiakban: Mt.), a közszolgálati tisztviselőkről, az állami tisztviselőkről, illetve
a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényekben – szabályozott, munkavédelemmel kapcsolatos jogait.”
14. §		
Az Mvt. 87. § 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„9. Szervezett munkavégzés: a munkaviszonyban – ide nem értve a természetes személy munkáltató háztartásában
egyszerűsített foglalkoztatás keretében történő munkavégzést –, a közfoglalkoztatási, a kormányzati szolgálati, az állami
szolgálati, a közszolgálati, a közalkalmazotti jogviszonyban, a bíró szolgálati viszonyában, az igazságügyi alkalmazottak
szolgálati jogviszonyában, az ügyészségi szolgálati viszonyban, szövetkezeti tagság esetén a munkaviszony jellegű
jogviszonyban, a szakképző iskolákban a tanulói jogviszony keretében a szakmai képzési követelmények teljesülése
során, továbbá a tanulószerződés alapján, a hallgatói jogviszonyban a gyakorlati képzés során, az elítéltként vagy
egyéb jogcímen fogvatartottként végzett munka, a szabálysértési eljárás során alkalmazott közérdekű munka, valamint
a büntetőügyben kiszabott közérdekű munka, a honvédségi szervezeteknél, a honvédelemért felelős miniszter által
vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévő területen honvédelmi érdeket is szolgáló telepített munkahelyen, illetve
ideiglenes építési munkahelyen, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál, valamint azon gazdasági társaságoknál
történő munkavégzés, amelyeknél a tulajdonosi jog gyakorlója a honvédelemért felelős miniszter, a rendvédelmi
szerveknél, az Országgyűlési Őrségnél, az önkormányzati tűzoltóságoknál szolgálati jogviszonyban végzett munka,
valamint a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti közérdekű önkéntes tevékenység, és a munkáltató
által szervezett (kezdeményezett, irányított vagy jóváhagyott) társadalmi munka.”

7. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítása
15. §		
Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 12. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(2) A munkáltatói hozzájárulási kötelezettséget vállaló munkáltató a munkáltatói hozzájárulásból egyetlen olyan
munkavállalóját sem zárhatja ki, aki nála legalább hat hónapja munkaviszonyban (közalkalmazotti, közszolgálati,
állami szolgálati, kormányzati szolgálati, valamint szolgálati jogviszonyban) áll. A munkáltató munkavállalóként
mindhárom típusú pénztárban egyidejűleg is vállalhat hozzájárulási kötelezettséget.”

8. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása
16. §

(1) A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 7. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
[A belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv kizárólagos hatáskörrel ellátja az 1. § (2) bekezdés
14. pontjában meghatározott feladatokat. Ennek keretében:
elvégzi]
„ba) a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény, valamint az állami tisztviselőkről szóló törvény szerinti,
az (1a) bekezdésben meghatározott feladatkörrel rendelkező kormányzati szolgálati jogviszonyban álló
kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők, valamint állami szolgálati jogviszonyban álló állami tisztviselők és
állami ügykezelők,”
[(a ba)–be) alpontban meghatározottak a továbbiakban együtt: védett állomány) megbízhatósági vizsgálatát,]
(2) Az Rtv. 7. § (1) bekezdés b) pont bc)–be) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv kizárólagos hatáskörrel ellátja az 1. § (2) bekezdés
14. pontjában meghatározott feladatokat. Ennek keretében:
elvégzi]
„bc) a bb) alpontban meghatározott szervek, az idegenrendészeti hatóság, a menekültügyi hatóság,
az állampolgársági ügyekben eljáró szerv, valamint a Kormány által rendeletben meghatározott befogadó állomás
kormánytisztviselői, köztisztviselői, állami szolgálati, valamint közalkalmazotti jogviszonyban álló tagjai,
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bd) az NBF kivételével a bb) és bc) alpontban meghatározott szervek irányítását ellátó minisztériumok a bb) és
bc) alpontban meghatározott szervek irányításával, ellenőrzésével kapcsolatos szervezeti egységeinek, továbbá
az NBF kivételével a bb) és bc) alpontban meghatározott szervek bűnüldözési és államigazgatási adatkezelését,
pénzügyi és gazdasági ellátását, kiképzését és oktatását végző szervek rendeltetésszerű működése körében eljáró
kormánytisztviselői, állami tisztviselői, köztisztviselői és közalkalmazottai, továbbá
be) a Kormány által a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
szóló törvény alapján nemzetbiztonsági célból létrehozott kabinet, valamint az annak munkáját segítő testület
– politikai vezetőnek nem minősülő – tagjai, továbbá a tagok helyettesítésére jogosult és a titkársági feladatokat
ellátó személyek”
[a ba)–be) alpontban meghatározottak a továbbiakban együtt: védett állomány) megbízhatósági vizsgálatát,]
(3) Az Rtv. 7. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) Megbízhatósági vizsgálat alá az a kormánytisztviselő és kormányzati ügykezelő, továbbá állami tisztviselő és
állami ügykezelő vonható, aki döntés előkészítésére, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult
a) állampolgársági eljárással, menekültügyi eljárással, idegenrendészeti eljárással, szabálysértési eljárással,
koncessziós eljárással, kisajátítási eljárással, építésügyi hatósági eljárással, munkavédelmi hatósági eljárással,
munkaügyi ellenőrzéssel, ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárással összefüggő ügyben,
b) közbeszerzési eljárás során,
c) feladatai ellátása során költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá az állami vagyonnal való
gazdálkodás, valamint elkülönített állami pénzalapok, fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében,
d) egyedi állami támogatásról való döntésre irányuló eljárás lefolytatása során, vagy
e) állami támogatások felhasználásának vizsgálata vagy a felhasználással való elszámoltatás során.”
(4) Az Rtv. 64. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1)–(1a) bekezdésben foglaltak teljesítésére a rendőrség a természetes személyekkel, a jogi személyekkel
vagy a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel titkos együttműködési megállapodást köthet.
Ennek keretében a rendőrség kezdeményezheti a bűnüldözés szempontjából különleges fontosságú ilyen
szervezetek munkatársával hivatásos szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti, állami szolgálati jogviszony, illetve
munkajogviszony (a továbbiakban: munkaviszony) létesítését.”

9. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása
17. §		
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 7. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) A bírósági végrehajtás során a pénzkövetelést elsősorban a pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt, az adós
rendelkezése alatt álló összegből, az adós munkabéréből, illetményéből, munkadíjából, a munkaviszonyon,
közfoglalkoztatási jogviszonyon, munkaviszony jellegű szövetkezeti jogviszonyon, közszolgálati, kormányzati
szolgálati, állami szolgálati és közalkalmazotti jogviszonyon, szolgálati viszonyon, társadalombiztosítási
jogviszonyon alapuló járandóságából, valamint a munkából eredő egyéb rendszeres, időszakonként visszatérően
kapott díjazásából, juttatásából, követeléséből (a továbbiakban együtt: munkabéréből) kell behajtani.”
18. §		
A Vht. 66. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A 65. § a következő járandóságok letiltása esetén is irányadó:)
„a) a kormányzati szolgálati, állami szolgálati, közszolgálati és a közalkalmazotti jogviszony, továbbá a szolgálati
viszony alapján járó illetmény,”

10. A szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény módosítása
19. §

(1) A szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Szüt.) 14. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) A szabadalmi ügyvivő tudományos, művészeti, irodalmi, oktatási és sporttevékenység, valamint alkalmazott
ügyvédi, jogtanácsosi, jogi előadói vagy ügyvédjelölti tevékenység kivételével nem állhat munkaviszonyban,
közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati és közalkalmazotti jogviszonyban, és ezek, valamint
az ügyvédi, a választottbírói, a közvetítői, továbbá munkaviszonynak, közszolgálati és közalkalmazotti jogviszonynak
nem minősülő közéleti tevékenység, igazgatósági és felügyelőbizottsági tagság, kuratóriumi tagság és
tisztségviselés kivételével nem folytathat más keresőfoglalkozást.”
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(2) A Szüt. 24/E. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A felfüggesztés alatt a kamarai tagságból és tisztségből származó jogok nem gyakorolhatók. A szabadalmi
ügyvivői tevékenység felfüggesztésének időtartama alatt létesített munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati,
kormányzati szolgálati, vagy állami szolgálati jogviszony nem ütközik a 14. § (1) bekezdésébe.”

11. A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény módosítása
20. §		
A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § A 9–16. §-ban foglalt rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell, ha kormányzati szolgálati, közszolgálati,
állami szolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban álló vagy szolgálati viszonyban foglalkoztatott személy vagy
munkaviszony jellegű jogviszony keretében foglalkoztatott szövetkezeti tag alkotta meg a találmányt.”

12. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása
21. §		
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 4. pont e) alpontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
(E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő:)
(Jövedelemszerzés helye:)
„e) kormányzati szolgálati, közszolgálati, állami szolgálati, közalkalmazotti, bírói, igazságügyi alkalmazotti vagy
ügyészségi szolgálati jogviszony, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának
szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának
hivatásos szolgálati jogviszonya, továbbá az említett jogviszonyok bármelyikének megfelelő, külföldi jog szerinti
jogviszony alapján megszerzett jövedelem esetében – a d) alpontban foglaltaktól függetlenül – a munkáltató
(a munkaadó) illetősége szerinti állam;”

13. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása
22. §		
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbt.) 30. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) Az e törvényben meghatározott feladatok ellátása érdekében, ha azt a nemzetbiztonsági szolgálatok
főigazgatói kezdeményezik, a nemzetbiztonság szempontjából különleges fontosságú állami szervek és a tartós
állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek, a központi energiaellátó és hírközlési rendszereket üzemeltető,
a nemzetközileg ellenőrzött termékeket és technológiákat előállító és felhasználó, valamint a hadiipari kutatással
foglalkozó üzemek és intézmények a nemzetbiztonsági szolgálat – alkalmazási feltételeknek egyébként megfelelő –
munkatársával hivatásos szolgálati, közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati, közalkalmazotti
jogviszonyt, illetve munkajogviszonyt (a továbbiakban együtt: munkaviszony) létesítenek.”
23. §		
Az Nbt. 74. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„g) foglalkoztatási jogviszony: a bírói szolgálati jogviszony, az igazságügyi szolgálati jogviszony, az ügyészségi
szolgálati jogviszony, a hivatásos szolgálati viszony, a hivatásos és szerződéses állományú katonák szolgálati
viszonya, a közszolgálati jogviszony, a kormányzati szolgálati jogviszony, az állami szolgálati jogviszony,
a közalkalmazotti jogviszony, a munkajogviszony és a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony;”

14. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény
módosítása
24. §		
A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 87. § (4) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A kizárás szabályait kell alkalmazni a vadászati, az erdészeti, valamint a természetvédelmi hatósági feladatokat
ellátó köztisztviselővel, állami tisztviselővel szemben, aki olyan vadászatra jogosult hatósági ügyében jár el, melynél
akár tagként (érdekeltként), akár vendégvadászként vadászik, továbbá a trófeabírálati eljárásban részt vevő
személynél, ha e személy a vadászatra jogosultnál, mint vadász érdekelt, vagy ha a Polgári Törvénykönyv szerinti
közeli hozzátartozója által elejtett trófea bírálatát kellene elvégezni.”
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15. A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló
1996. évi LVIII. törvény módosítása
25. §		
A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 21. §
(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Nem lehet az országos kamara tisztségviselője, bizottságának elnöke, szakmai tagozatának, szakmai
kollégiumának vezetője, továbbá a területi kamara tisztségviselője, bizottságának elnöke az, aki az építésügy
irányításáért felelős központi közigazgatási szerv kormánytisztviselője, vagy a területi kamara illetékességi területén
építésügyi, építésfelügyeleti hatósági vagy főépítészi feladatot ellátó köztisztviselő, kormánytisztviselő, állami
tisztviselő.”

16. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása
26. §		
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 69/B. §
(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A közhasznú szervezet szolgáltatásában nem vehet részt gyermekjóléti alapellátást nyújtó személy,
gyermekjóléti alapellátást vagy gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézménynél foglalkoztatott személy,
gyámhatóságnál közszolgálati, kormányzati szolgálati, vagy állami szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott személy.”
27. §

(1) A Gyvt. 102. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A hivatásos gondnok a Kormány által kijelölt szervvel állami szolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati
jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, kivéve, ha hivatásos gondnokul a Ptk. 2:31. §
(5) bekezdése alapján mentális zavarban szenvedő személyekkel foglalkozó jogi személyt rendel ki a gyámhatóság.”
(2) A Gyvt. 102. § (1a) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A hivatásos gondnok egyidejűleg 30 gondnokolt érdekében járhat el, kivéve ha)
„b) a hivatásos gondnoki feladatokat állami szolgálati jogviszonyban vagy kormányzati szolgálati jogviszonyban álló
személy látja el.”

17. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló
1997. évi XLVII. törvény módosítása
28. §		
Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi
XLVII. törvény 4. § (2) bekezdés o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Egészségügyi és személyazonosító adatot az (1) bekezdésben meghatározottakon túl – törvényben meghatározott
esetekben – az alábbi célból lehet kezelni:]
„o) a munkavégzésre való alkalmasság megállapítása függetlenül attól, hogy ezen tevékenység munkaviszony,
közalkalmazotti, kormányzati szolgálati, közszolgálati vagy állami szolgálati jogviszony, hivatásos szolgálati viszony
vagy egyéb jogviszony keretében történik,”

18. Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény módosítása
29. §

(1) Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 100. §
(4) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Részben vagy egészben igazságügyi szolgálati időként lehet figyelembe venni)
„c) az egyéb igazságügyi alkalmazottaknál a korábbi munkaviszony, közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami
szolgálati, közalkalmazotti jogviszony és szolgálati jogviszony idejét,
d) a rendőrség szakértői szervének igazságügyi alkalmazottainál a korábbi munkaviszony, közszolgálati,
kormányzati szolgálati, állami szolgálati, közalkalmazotti, hivatásos szolgálati jogviszony és szolgálati jogviszony
idejét.”
(2) Az Iasz. 118. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A jubileumi jutalomra való jogosultság szempontjából a szolgálati viszony idejébe be kell számítani
a közszolgálati jogviszonyban, a kormányzati szolgálati jogviszonyban, az állami szolgálati jogviszonyban,
a hivatásos szolgálati jogviszonyban, a közalkalmazotti jogviszonyban és a munkaviszonyban töltött időt.”
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19. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása
30. §		
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 57/A. §
(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény
(a továbbiakban: Kamtv.) 11. § (2) bekezdés j) pontjában meghatározott eseteken túl a Magyar Építész Kamara,
illetve a Magyar Mérnöki Kamara jogosult a Kamtv. 1. § (1) bekezdésében meghatározott körben, valamint
az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági feladatot ellátó köztisztviselők és kormánytisztviselők, valamint állami
tisztviselők esetében a külön kormányrendeletben meghatározott módon a felsőfokú végzettséget igazoló oklevél
szakirányú kredittartalmának a megállapítására, ha az oklevélből a külön kormányrendeletben meghatározott
munkakört megalapozó képzettségi szint – a kormányrendelet alapján – nem állapítható meg.”
31. §		
Az Étv. 62. § (1) bekezdés 1. pont 1.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy
az építésügyi és építésfelügyeleti)
„1.2. hatósági ügyek döntésre való szakmai előkészítését, a döntés meghozatalát, végrehajtását, az építési folyamat
felügyeletét ellátó döntéshozó és döntést előkészítő köztisztviselők és kormánytisztviselők, valamint állami
tisztviselők foglalkoztatási feltételeit,”
(rendelettel állapítsa meg.)

20. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása
32. §		
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alapján biztosított)
„a) a munkaviszonyban (ideértve az országgyűlési képviselőt és a nemzetiségi szószólót is), közalkalmazotti,
közszolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban, ügyészségi
szolgálati jogviszonyban, bírói szolgálati jogviszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban,
nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban, ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban, közfoglalkoztatási
jogviszonyban álló személy, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, az Országgyűlési Őrség, a polgári
nemzetbiztonsági szolgálatok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja, a Független Rendészeti
Panasztestület tagja, a Magyar Honvédség szerződéses állományú tagja, a katonai szolgálatot teljesítő önkéntes
tartalékos katona (a továbbiakban: munkaviszony), tekintet nélkül arra, hogy foglalkoztatása teljes vagy
részmunkaidőben történik,”

21. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása
33. §

(1) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: 1997. évi LXXXI. törvény)
40. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„40. § Szolgálati időként kell figyelembe venni azt az időt is, amely a munkaviszony (közalkalmazotti, kormányzati
szolgálati, közszolgálati, állami szolgálati jogviszony, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszony, Magyar Honvédség
hivatásos és szerződéses állományú tagjának szolgálati viszonya) jogellenes megszűnésétől annak helyreállításáig,
vagy az utóbbi mellőzése esetén a jogviszony jogellenes megszüntetésének jogerős megállapításáig telt el.”
(2) Az 1997. évi LXXXI. törvény 83/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az öregségi nyugdíj folyósítását – a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első napjától a jogviszony
megszűnése hónapjának utolsó napjáig – szüneteltetni kell, ha a nyugdíjas közalkalmazotti jogviszonyban,
kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban, állami vezetői szolgálati jogviszonyban,
közszolgálati jogviszonyban, bírói szolgálati viszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban, ügyészségi
szolgálati viszonyban, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról
szóló törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszonyban vagy a Magyar Honvédséggel szerződéses vagy hivatásos
szolgálati viszonyban áll.”
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22. A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosítása
34. §		
A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 4. § (2) bekezdés x) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„x) munkáltató: az, akivel a pénztártag munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati,
illetve állami szolgálati jogviszonyban, bírói, ügyészségi szolgálati viszonyban áll, illetve a Magyar Honvédség,
a rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a hivatásos
állományú tagjaik vonatkozásában, tekintet nélkül arra, hogy teljes vagy részmunkaidőben történik a foglalkoztatás,
továbbá a 26. § (5) bekezdése alkalmazásánál a Tbj. 4. §-a a) pontjának 1–3. alpontja, a 22. § alkalmazásánál a Tbj.
4. §-ának a) pontja szerinti foglalkoztató,”

23. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása
35. §

(1) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: 1997. évi LXXXIII. törvény)
27. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően a közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati vagy
közalkalmazotti jogviszonyban álló tartósan harmadik államban foglalkoztatott biztosított, a vele együtt ott
tartózkodó eltartott házastársa, élettársa és gyermeke által indokoltan igénybe vett egészségügyi ellátás
külföldön felmerült és igazolt költségének 85 százalékát az egészségbiztosító megtéríti. Ha a Magyarországon
történő ellátás és a haza- és visszaszállítás vagy utazás együttes költsége nem éri el a külföldi ellátás költségeinek
85 százalékát, az egészségbiztosító a haza- és visszaszállítás vagy utazás költségét teljes mértékben megtéríti. Ha
az e bekezdés hatálya alá tartozó személy – a sürgős szükség esetét kivéve – az ellátás céljából történő haza- és
visszaszállítást vagy utazást nem vállalja, az egészségbiztosító a külföldön igénybe vett ellátás költségeit a belföldi
költségmértéknek megfelelően téríti meg.”
(2) Az 1997. évi LXXXIII. törvény 27. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A (3) bekezdéstől eltérően a közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati vagy közalkalmazotti
jogviszonyban álló tartósan valamely EGT tagállamban foglalkoztatott biztosított, a vele együtt ott tartózkodó
eltartott házastársa, élettársa és gyermeke választhat, hogy a kiküldetés helye szerinti EGT tagállamban
az egészségügyi szolgáltatást az uniós rendeletek rendelkezései szerint veszi igénybe vagy az általa igénybe vett
egészségügyi ellátás költségeinek (5) bekezdés szerinti megtérítését kéri az egészségbiztosítótól.”

24. Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény módosítása
36. §		
Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény (a továbbiakban: Üt.) 6. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(Az ügyvéd)
„a) nem állhat munkaviszonyban, szolgálati viszonyban, munkavégzési kötelezettséggel járó más jogviszonyban;
nem lehet közalkalmazott, köztisztviselő, kormánytisztviselő, állami tisztviselő, közjegyző és főállású polgármester,”
37. §		
Az Üt. 18. § (2) bekezdése helyébe a következő a rendelkezés lép:
„(2) Az ügyvédi tevékenység szüneteltetésének időtartama alatt létesített munkaviszony, közalkalmazotti,
kormányzati szolgálati, közszolgálati, vagy állami szolgálati jogviszony nem ütközik a 6. § (1) bekezdés a) pontjába.”
38. §		
Az Üt. 54. § (6) bekezdése helyébe a következő a rendelkezés lép:
„(6) Az ügyvédi tevékenység felfüggesztésének időtartama alatt létesített munkaviszony, közalkalmazotti,
kormányzati szolgálati, közszolgálati, vagy állami szolgálati jogviszony nem ütközik a 6. § (1) bekezdésének
a) pontjába.”
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25. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása
39. §		
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 4. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„d) kereső tevékenység: munkaviszonyban, közalkalmazotti, kormányzati szolgálati, közszolgálati, állami szolgálati
jogviszonyban, bírói, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, a Magyar Honvédség, rendvédelmi
szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos és szerződéses szolgálati
jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenység;”

26. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosítása
40. §		
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 30. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A munkaviszonyból folyó kötelesség teljesítéseképpen elkészített műre vonatkozó rendelkezéseket megfelelően
alkalmazni kell, ha közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban álló
vagy szolgálati viszonyban foglalkoztatott személy, vagy munkaviszony jellegű jogviszony keretében foglalkoztatott
szövetkezeti tag alkotta meg a művet.”

27. A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítása
41. §		
A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 27. § (6) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
(Nem viselhet tisztséget a gazdasági kamarában, aki)
„c) kormányzati szolgálati, közszolgálati, vagy állami szolgálati jogviszonyban áll.”

28. A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény
módosítása
42. §		
A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban:
2000. évi LXXXIV. törvény) 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az (5) bekezdés szerinti eljárásban ügyintéző, illetve döntéshozó csak olyan személy lehet, aki a közszolgálati
tisztviselőkről szóló törvény alapján kormánytisztviselőnek, az állami tisztviselőkről szóló törvény alapján állami
tisztviselőnek – nyilvántartás vezetése esetén kormányzati ügykezelőnek, állami ügykezelőnek – kinevezhető lenne.
A döntéshozóra és az ügyintézőre a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény összeférhetetlenségi szabályait kell
alkalmazni.”
43. §		
A 2000. évi LXXXIV. törvény 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Összeférhetetlen a kamarai tisztséggel, ha valaki a növényvédelmi szakigazgatásban vezetőként osztályvezető,
illetve annál magasabb beosztásban közszolgálati, kormányzati szolgálati, vagy állami szolgálati jogviszonyban áll,
valamint politikai pártban tisztséget tölt be.”
44. §		
A 2000. évi LXXXIV. törvény 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény alapján kormányzati szolgálati jogviszonyban, közszolgálati
jogviszonyban vagy az állami tisztviselőkről szóló törvény alapján állami szolgálati jogviszonyban álló személyek,
amennyiben kizárólag e jogviszony keretei között eljárva végeznek kamarai tagsághoz kötött tevékenységet,
a kamarai tagságot önként vállalhatják.”

29. A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény módosítása
45. §		
A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény 14. § (6) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(6) Az (1)–(5) bekezdésben foglalt rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell, ha közszolgálati, kormányzati
szolgálati, állami szolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban álló vagy szolgálati viszonyban foglalkoztatott
személy vagy munkaviszony jellegű jogviszony keretében foglalkoztatott szövetkezeti tag alkotta meg a mintát.”
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30. Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény
módosítása
46. §		
Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Eütev.)
7. § (2) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Egészségügyi tevékenység végzésére az alábbi jogviszonyokban kerülhet sor:)
„f ) közszolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban,”
47. §		
Az Eütev. „Közszolgálati jogviszony, kormányzati szolgálati jogviszony és szolgálati viszony” alcím címe helyébe
a következő alcím cím lép:
„Közszolgálati jogviszony, kormányzati szolgálati jogviszony, állami szolgálati jogviszony és szolgálati viszony”
48. §		
Az Eütev. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az egészségügyi dolgozó közszolgálati jogviszony, kormányzati szolgálati jogviszony, állami szolgálati
jogviszony keretében csak az őt foglalkoztató közigazgatási szerv tevékenységével összefüggő egészségügyi
tevékenység végzésére jogosult.”
49. §		
Az Eütev. „Jövedelemkiegészítés közalkalmazotti vagy kormányzati szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi
dolgozók illetményének és pénzellátásának együttfolyósítási tilalmára tekintettel” alcím címe helyébe a következő
alcím cím lép:
„Jövedelemkiegészítés közalkalmazotti, kormányzati szolgálati vagy állami szolgálati jogviszonyban álló
egészségügyi dolgozók illetményének és pénzellátásának együttfolyósítási tilalmára tekintettel”
50. §		
Az Eütev. 16/A. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ezen alcím alkalmazásában:)
„b) jövedelemkiegészítés: az e törvényben meghatározott feltételek szerint, pénzellátásuk törvény alapján történő
szüneteltetésére tekintettel, egyes közalkalmazotti jogviszonyban, kormányzati szolgálati vagy állami szolgálati
jogviszonyban álló egészségügyi dolgozók jövedelmének kiegészítésére szolgáló juttatás,”
51. §		
Az Eütev. 16/B. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Azt a közalkalmazotti jogviszonyban, kormányzati szolgálati vagy állami szolgálati jogviszonyban álló
egészségügyi dolgozót, akinek a megállapított pénzellátása folyósítását a társadalombiztosítási nyugellátásról
szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 83/C. §-a alapján szüneteltetik – ideértve a korhatár előtti
öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi
CLXVII. törvény 11. §-a szerinti szüneteltetést is –, a munkáltató – általa meghatározott összegű –
jövedelemkiegészítésben részesítheti, a (2)–(7) bekezdésben foglalt feltételek, valamint kormányrendeletben
meghatározott eljárásrend szerint és jóváhagyás birtokában.
(2) A munkáltató által meghatározott jövedelemkiegészítésnek az egészségügyi dolgozót megillető, a kifizetést
terhelő adók és járulékok nélkül számított (a továbbiakban: nettó) mértéke nem lehet magasabb az egészségügyi
dolgozót a közalkalmazotti, kormányzati vagy állami szolgálati jogviszony fennállása miatt történő szüneteltetés
hiányában egyébként megillető pénzellátás havi összegénél.
(3) Ha az egészségügyi dolgozó több egészségügyi szolgáltatóval is közalkalmazotti, kormányzati szolgálati vagy
állami szolgálati jogviszonyban áll, a jövedelemkiegészítés
a) teljes munkaidős foglalkoztatás esetén csak egy jogviszonyra tekintettel,
b) több részmunkaidős jogviszony fennállása esetén együttesen legfeljebb a (2) bekezdés szerinti nettó mértékig
folyósítható.”
52. §		
Az Eütev. 16/B. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A jövedelemkiegészítés a foglalkoztatottat a közalkalmazotti, kormányzati szolgálati, állami szolgálati
jogviszonyára irányadó törvényben foglalt illetményrendszeren kívül illeti meg, különösen az alábbiakra tekintettel:
a) a távolléti díj, a jubileumi jutalom, az illetménypótlékok, az illetményen alapuló egyéb bérelemek, valamint
az ügyeleti díj és a készenléti díj számítása szempontjából figyelmen kívül kell hagyni,
b) a minimálbér és a garantált bérminimum biztosítása, valamint az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer
alkalmazása szempontjából nem kell az illetmény részének tekinteni, és
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c) nem kell figyelembe venni az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, a foglalkoztatottat megillető,
kormányrendeletben meghatározott kompenzációra való jogosultság és a kompenzáció összegének számítása
tekintetében.”

31. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
módosítása
53. §		
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban:
Ket.) 41. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem lehet hatósági közvetítő:)
„b) a hatósággal vagy a hatóság felügyeleti szervével közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati vagy
más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy,”
54. §		
A Ket. 55. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Nem lehet hatósági tanú az ügyfél hozzátartozója, az eljáró hatósággal közszolgálati, kormányzati szolgálati,
állami szolgálati, illetve egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy és az eljárási képességgel nem
rendelkező személy.”

32. A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi
CXXII. törvény módosítása
55. §		
A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény
(a továbbiakban: Péptv.) 1. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(E törvény hatálya kiterjed:)
„e) az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény (a továbbiakban: Áttv.) hatálya alá tartozó állami tisztviselőkre,
állami ügykezelőkre, valamint munkáltatójukra.”
56. §

(1) A Péptv. 2. § 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E törvény alkalmazásában:)
„1. foglalkoztatásra irányuló jogviszony: az állami vezetői szolgálati jogviszony, kormányzati szolgálati jogviszony,
az állami szolgálati jogviszony, a közszolgálati, a közalkalmazotti jogviszony, valamint a munkaviszony;
2. programban részt vevő: az az 1. §-ban meghatározott állami vezető, kormánytisztviselő, állami tisztviselő,
köztisztviselő, kormányzati ügykezelő, állami ügykezelő, közszolgálati ügykezelő, közalkalmazott vagy munkavállaló,
aki megfelel a 3. § (1) bekezdésében előírt feltételeknek, továbbá az 1. § (3) bekezdésének b) pontjában
meghatározott személy;”
(2) A Péptv. 2. § 3. pontja a következő f ) alponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
(közszférában jogviszonyban töltött idő:)
„f ) az állami tisztviselő és az állami ügykezelő esetében az Áttv. 4. § a) pontjában állami szolgálati jogviszonyként
elismert idő.”
(3) A Péptv. 2. § 4. pontja a következő f ) alponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
(korábbi illetmény: a programban résztvevőnek a prémiumévek programba történő belépését közvetlenül megelőző
tizenkét egész havi – a munkáltatóval fennállt ennél rövidebb időtartamú jogviszony esetén a jogviszony teljes
időtartama alatti összes egész havi – illetményének, munkabérének havi átlaga az alábbiak szerint:)
„f ) állami tisztviselő esetében az Áttv. 19. §-a alapján megállapított illetmény”
[együttes összege. A rendszeres illetménypótlékot az Mt. 147. §-ában és a 151. § (2)–(4) bekezdésében foglaltak megfelelő
alkalmazásával kell megállapítani;]
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(1) A Péptv. 4. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 3. § (1) bekezdés d) pontja szerinti határozott időre szóló foglalkoztatásra irányuló jogviszony nem szüntethető
meg felmentéssel a 3. § (1) bekezdés c) pontjában szereplő okból. A foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra vonatkozó
jogszabályokban foglaltakon túl a jogviszony megszűnik továbbá]
„b) új munkaviszony, közalkalmazotti, kormányzati szolgálati, állami szolgálati, közszolgálati jogviszony, állami
vezetői szolgálati viszony létesítésével, kivéve a munkáltató jogutód nélküli megszűnése miatti, a megszűnést
megelőzően legfeljebb 30 nappal végrehajtott áthelyezés esetét,”
(2) A Péptv. 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A programban részt vevő foglalkoztatásra irányuló jogviszonyára a Kttv., a Kjt., az Áttv. és az Mt. rendelkezéseit
– a díjazásra és egyéb juttatásokra, valamint az illetmény- és előmeneteli rendszerre vonatkozó szabályok
kivételével – megfelelően alkalmazni kell. A programban részt vevőt – a közszolgálati, kormányzati szolgálati
és az állami szolgálati jogviszonyban állót kivéve – a számára foglalkoztatásra irányuló jogviszonya alapján járó
természetbeni étkezés vagy étkezési hozzájárulás, továbbá – ha a munkáltató a foglalkoztatottak részére egyébként
ilyen juttatást biztosít – ruházati költségtérítés harminc százaléka illeti meg. A jubileumi jutalomra való jogosultság
tekintetében a programban való részvétellel összefüggésben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban töltött idő
jogszerző időnek számít, a jubileumi jutalom összegét a (4) bekezdésben meghatározott juttatás alapulvételével
kell megállapítani. A programban részt vevőt – a közszolgálati, kormányzati szolgálati és az állami szolgálati
jogviszonyban állót kivéve – utazási költségeinek megtérítése címén a havonta munkában töltött munkanapokkal
arányos juttatás illeti meg. A programban részt vevő közszolgálati és kormányzati szolgálati jogviszonyban állót
a Kttv.-ben meghatározott cafetéria-juttatás harminc százaléka illeti meg. Ahol a foglalkoztatási jogviszonyra
vonatkozó szabályok távolléti díj, illetmény vagy azokon alapuló juttatás fizetését írják elő, a programban részt vevőt
a (4) bekezdésben meghatározott juttatás illeti meg, amelynek kifizetésére az illetmény kifizetésének szabályait kell
megfelelően alkalmazni.”
(3) A Péptv. 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Amennyiben a programban részt vevő legkésőbb a program 24. hónapjára járó juttatásának kifizetését
megelőzően a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkaviszonyt létesít – ide nem értve a Kttv. és az Áttv.
hatálya alá tartozó szervvel, illetve a legalább 50%-os állami, önkormányzati részesedéssel működő nonprofit
szervezettel létesített munkaviszonyt –, a 24. hónapig hátralévő időre járó juttatást, de legfeljebb a prémiumévek
programba történő belépés időpontjában őt megillető felmentési időből a munkavégzés alóli mentesítés
időtartamára járó díjazás és végkielégítés együttes összegét a részére legkésőbb a foglalkoztatási jogviszony
megszűnésekor ki kell fizetni.”

33. A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását,
illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá
az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény módosítása
58. §

(1) A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag
ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló
2004. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) 1. § (2) bekezdés 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„3. foglalkoztatásra irányuló jogviszony: a magyar jog hatálya alá tartozó munkaviszony, közszolgálati jogviszony,
kormányzati szolgálati jogviszony, állami szolgálati jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, bírói és igazságügyi,
valamint ügyészségi szolgálati viszony, a hivatásos nevelőszülői jogviszony, a fegyveres és rendvédelmi szervek
hivatásos és szerződéses állományú tagjának szolgálati viszonya;”
(2) A Pftv. 1. § (2) bekezdés 6–8. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E törvény alkalmazásában)
„6. ösztöndíjas foglalkoztatott: az a személy, aki az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony létesítésének időpontjában
– a 30. életévét még nem töltötte be,
– akinek a diplomája a jogviszony létesítését megelőző két éven belül került kiadásra, és
– munkaviszonyban – ide nem értve az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény szerinti
jogviszonyt és az adórendszeren kívüli foglalkoztatásnak minősülő háztartási munkára irányuló munkaviszonyt –,
közalkalmazotti jogviszonyban, közszolgálati vagy kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati
jogviszonyban, szolgálati jogviszonyban (a továbbiakban együtt: munkaviszony) nem áll;
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7. foglalkoztató: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 1. § e) pontja és 2. §-a, az állami tisztviselőkről
szóló törvény (a továbbiakban: Áttv.) 1. §-a, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
(a továbbiakban: Kjt.) hatálya alá tartozó természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet és egyéni cég;
8. munkaügyi törvény: az Mt., a Kttv., az Áttv. és a Kjt.;”

34. Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény módosítása
59. §		
Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 1. melléklet 3.1. pont a) alpontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(A szakmai gyakorlati idő igazolása)
„a) munkaviszony, közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati, közalkalmazotti, hivatásos szolgálati
jogviszony keretében végzett tevékenység esetén a munkáltató vagy a korábbi munkáltató,”
[által kiállított olyan igazolás, amely tartalmazza
– a kérelmező nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakcímét,
– a kérelmező által betöltött munkakör megnevezését és részletes leírását,
– a jogviszony fennállásának pontos naptári időtartamát (naptári év, hónap, nap szerinti megjelöléssel),
– a d) pont szerinti kérelmező esetén az igazságügyi szakértői intézmény vezetőjének nyilatkozatát arról, hogy
a kérelmező legalább napi 6 órás időtartamban végzi a tevékenységét.]

35. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása
60. §

(1) A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 67/V. § (1) bekezdés a) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(A VPSZ vezető tisztségviselője, felügyelőbizottságának tagja, vezető állású munkavállalója, valamint a díjszabási vagy
kapacitáselosztási feladatait ellátó munkavállalója)
„a) a vasúti igazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyt, állami szolgálati jogviszonyt, vasúti társasággal
vagy annak kapcsolt vállalkozásával munkaviszonyt, valamint munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt nem
létesíthet,”
(2) A Vtv. 67/V. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A VPSZ vezető tisztségviselőjének, felügyelőbizottsága tagjának, vezető állású munkavállalójának, valamint
a díjszabási vagy kapacitáselosztási feladatait ellátó munkavállalójának a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli
hozzátartozója]
„a) a vasúti igazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyt, állami szolgálati jogviszonyt nem létesíthet,”

61. §		
A Vtv. 72. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„72. § A vasúti igazgatási szerv vezetője gyakorolja a vasúti igazgatási szervvel kormányzati szolgálati, állami
szolgálati jogviszonyban vagy munkaviszonyban álló alkalmazottak feletti munkáltatói jogkört.”
62. §		
A Vtv. „A VASÚTI IGAZGATÁSI SZERV KORMÁNYTISZTVISELŐJE” alcíme helyébe a következő alcím lép:
„A VASÚTI IGAZGATÁSI SZERV KORMÁNYTISZTVISELŐJE, ÁLLAMI TISZTVISELŐJE
73. § (1) A vasúti igazgatási szerv vasúti igazgatási feladatot ellátó kormánytisztviselője, állami tisztviselője
részére nem engedélyezhető további munkaviszony vagy munkavégzéssel járó egyéb jogviszony létesítése vasúti
társasággal.
(2) A vasúti igazgatási szerv vasúti igazgatási feladatot ellátó kormánytisztviselője, állami tisztviselője az öröklés
kivételével vasúti társaságban tulajdoni részesedést nem szerezhet.
(3) A vasúti igazgatási szerv vasúti igazgatási feladatot ellátó kormánytisztviselője, állami tisztviselője kinevezése
előtt vagy öröklés útján szerzett tulajdoni részesedését a kinevezésétől vagy a szerzéstől számított három hónapon
belül köteles elidegeníteni.
(4) A (3) bekezdésben foglalt kötelezettsége teljesítéséig a vasúti igazgatási szerv vasúti igazgatási feladatot ellátó
kormánytisztviselője, állami tisztviselője nem vehet részt olyan döntés előkészítésében és meghozatalában, amely
az összeférhetetlenségi okkal érintett társaságra vonatkozik.
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(5) A vasúti igazgatási szerv vasúti igazgatási feladatot ellátó kormánytisztviselője, állami tisztviselője felmentésére
kizárólag a vasúti igazgatási szerv döntéséhez nem kapcsolódó ok miatt kerülhet sor.
74. § (1) A 73. § (4) bekezdésében foglaltakon túl a vasúti igazgatási szerv vasúti igazgatási feladatot ellátó
kormánytisztviselője, állami tisztviselője nem vehet részt döntés előkészítésében és meghozatalában az olyan
vállalkozásokat érintő esetekben, amelyekkel az eljárás megkezdését megelőző egy év során kapcsolatban állt.
(2) A vasúti igazgatási szerv vasúti igazgatási feladatot ellátó kormánytisztviselője, állami tisztviselője kinevezésekor,
valamint évente nyilatkozik a munkáltatói jogkör gyakorlójának a 73. § (1) és (2) bekezdésében foglalt rendelkezések
teljesüléséről.
75. § A vasúti igazgatási szerv kormánytisztviselője, állami tisztviselője ezen jogviszonya megszűnését követően
egy évig sem pályahálózat-működtetővel, sem vállalkozó vasúti társasággal, sem a vasúti pályakapacitás-elosztó
szervezettel nem létesíthet munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt. A vasúti igazgatási
szerv e korlátozás alapján ellenértéket köteles fizetni a kormánytisztviselőnek, állami tisztviselőnek, amelynek
mértékére a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény versenytilalmi megállapodásra vonatkozó szabályait
kell alkalmazni.”
63. §		
A Vtv. 79/E. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A vasúti igazgatási szerv a (2) és (3) bekezdés szerinti tevékenysége során szakértőt vehet igénybe. A szakértőre
a vasúti igazgatási szerv kormánytisztviselőjére, állami tisztviselőjére vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat
kell alkalmazni.”

36. Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény módosítása
64. §		
Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Ekt.) 10. §
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A hivatalvezető csak közigazgatási szakvizsgával vagy közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettséggel
vagy kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettséggel rendelkező személy lehet. Ettől eltérően
hivatalvezetői feladatokkal olyan felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező személy is megbízható, aki
közigazgatási alapvizsgával rendelkezik, feltéve, hogy a kinevezéstől számított három éven belül vállalja
közigazgatási szakvizsga, vagy a közigazgatási szakvizsga alóli – teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített
tudományos fokozat alapján – mentesítés megszerzését. A határidő eredménytelen eltelte esetén a hivatalvezető
munkaviszonya a törvény erejénél fogva szűnik meg.”
65. §		
Az Ekt. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Kamarai tisztséget nem viselhet, ügyintéző szerv nem tisztségviselő tagja nem lehet a Kormány tagja, a központi
államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti állami
vezető, az egészségügy irányításában vagy finanszírozásában ügydöntő jelleggel részt vevő kormánytisztviselő,
állami tisztviselő, országgyűlési képviselő, politikai párt vagy az egészségügy területén működő más érdekvédelmi
szervezet tisztségviselője, polgármester.”
66. §		
Az Ekt. 14/A. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Aki egészségügyi tevékenységet közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati jogviszony keretében
eljárva, nem kizárólag egészségügyi képesítéshez kötött munkakörben végez, kérheti kamarai tagsága
szüneteltetését, vagy – amennyiben kamarai tagsággal nem rendelkezik – e jogviszonya keretében az egészségügyi
tevékenységet kamarai tagság nélkül is végezheti. Ha a közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati
jogviszonyban álló személy további – nem közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati – jogviszonyban
is egészségügyi tevékenységet végez vagy kíván végezni, e további jogviszonyában az egészségügyi tevékenység
végzésének feltétele a kamarai tagság. Ez utóbbi esetben a közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati
jogviszony keretében végzett egészségügyi tevékenységgel összefüggésben valamennyi kamarai tagságból eredő
jog és kötelezettség szünetel.
(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően az, akinek közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati
jogviszonyban munkaköri feladatai körébe tartozik a szakmai kamara véleményezési jogával érintett jogszabály,
illetve egyéb döntés meghozatala vagy érdemi előkészítése, e jogviszonya fennállása alatt kamarai tagsága
e törvény erejénél fogva szünetel.”
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67. §		
Az Ekt. 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati vagy igazságügyi
alkalmazotti szolgálati jogviszonyban álló (a továbbiakban együtt: foglalkoztatott) kamarai tag által elkövetett
etikai vétség gyanúja esetén a területi szervezet etikai bizottsága a munkáltatót írásban értesíti. A munkáltató
az álláspontjáról, valamint a megtett intézkedéséről a kamarát köteles 30 napon belül, de legkésőbb – ha annak
külön törvény szerint helye van – a fegyelmi eljárás lefolytatására irányadó határidő lejártát követő 5 napon belül
tájékoztatni.”

37. A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény módosítása
68. §		
A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény 2. § 23. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„23. munkaviszony: a munka törvénykönyvéről szóló törvény (a továbbiakban: Mt.) szerinti munkaviszony,
továbbá minden olyan, munkavégzésre irányuló jogviszony, amelyre külön törvény szerint az Mt. rendelkezéseit
is alkalmazni kell; munkaviszony e törvény alkalmazásában továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény
szerinti kormányzati szolgálati jogviszony és a közszolgálati jogviszony, az állami tisztviselőkről szóló törvény szerinti
állami szolgálati jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti közalkalmazotti
jogviszony, az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény szerinti ügyészségi szolgálati viszony, a bírák jogállásáról
és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény szerinti szolgálati viszony, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati
jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény szerinti szolgálati jogviszony, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek
hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti szolgálati viszony, a honvédek jogállásáról
szóló törvény szerinti szolgálati viszony; e törvény alkalmazásában az egyházi személyt is munkaviszonyban állónak
kell tekinteni;”

38. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény módosítása
69. §		
Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vnyt.) 2. § a) pont
4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában
közszolgálatban álló személy:)
„4. aki közszolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati, állami szolgálati jogviszonyban áll,”
70. §		
A Vnyt. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Annak, aki vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a teljesítését megtagadja, a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettséget megalapozó megbízatását vagy jogviszonyát – az arra vonatkozó, külön jogszabályban
meghatározott megszüntetési okoktól függetlenül – meg kell szüntetni, és a jogviszony megszűnésétől számított
három évig közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati jogviszonyt nem létesíthet, valamint az e törvény
szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó munkakört, feladatkört, tevékenységet vagy beosztást
nem láthat el.”

39. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény módosítása
71. §		
A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 22. § (1), (1a) és (4) bekezdése, valamint a 23. § alkalmazása szempontjából szakmai gyakorlatként vehető
figyelembe
a) befektetési vállalkozásnál,
b) pénzügyi intézménynél,
c) értéktőzsdén, árutőzsdén,
d) befektetési alapkezelőnél,
e) kockázati tőkealap-kezelőnél,
f ) az MNB-nél,
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g) az ÁKK Zrt.-nél, a kincstárnál,
h) közigazgatási szervnél,
i) árutőzsdei szolgáltatónál,
j) központi értéktárnál, vagy
k) központi szerződő félnél,
l) biztosítónál vagy nyugdíjpénztárnál
tisztségviselőként, köztisztviselőként, kormánytisztviselőként, állami tisztviselőként, vagy alkalmazottként
befektetési vagy pénzügyi szakterületen eltöltött idő.”

40. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása
72. §		
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 38/D. § (4) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a törvény vagy kormányrendelet valamely közigazgatási hatósági feladat ellátására az ÉBC-t jelöli ki,
az eljárásában ügyintéző, illetve döntéshozó csak olyan személy lehet, aki a közszolgálati tisztviselőkről szóló
törvény alapján kormánytisztviselőnek, az állami tisztviselőkről szóló törvény alapján állami tisztviselőnek
– nyilvántartás vezetése esetén kormányzati ügykezelőnek, állami ügykezelőnek – kinevezhető lenne.
A döntéshozóra és az ügyintézőre a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény összeférhetetlenségi szabályait kell
alkalmazni.”

41. A pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvény
módosítása
73. §		
A pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvény 13/G. (3) bekezdés
a) pontja a helyébe a következő rendelkezés lép:
(Összeférhetetlen a Pálinka Nemzeti Tanácsban tisztség viselésével, ha a tisztségviselő)
„a) államigazgatási szervnél folytat főállásban közszolgálati tisztviselői vagy állami tisztviselői tevékenységet;”

42. A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény módosítása
74. §		
A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény 3. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(Csak fizetési meghagyás útján vagy a Pp. 127. §-ában meghatározott módon vagy a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv
szakvéleményére alapított perben érvényesíthető a kizárólag pénz fizetésére irányuló olyan lejárt követelés, amelynek
a Pp. 24. és 25. §-a szerint számított összege az egymillió forintot nem haladja meg, feltéve, hogy)
„b) a pénzkövetelés nem munkaviszonyból, közalkalmazotti jogviszonyból, közszolgálati jogviszonyból, kormányzati
szolgálati jogviszonyból, állami szolgálati jogviszonyból, szolgálati jogviszonyból, szövetkezeti tag munkaviszony
jellegű jogviszonyából és a bedolgozói jogviszonyból (a továbbiakban együtt: munkaviszony) ered.”

43. A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben
alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény módosítása
75. §		
A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen
forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
„(3) Az eljáró hatóság helyszíni ellenőrzésre feljogosított kormánytisztviselője, állami tisztviselője az e törvényben
foglaltak ellenőrzése, valamint a tényállás tisztázásához szükséges bizonyíték fellelése érdekében jogosult
a) az ellenőrzött helyiségbe, illetve létesítménybe belépni;
b) az ellenőrzés tárgyát képező vagy azzal kapcsolatos iratokat, dokumentációt, adathordozókat
– az adatvédelemre, valamint a titoktartásra vonatkozó külön jogszabályok figyelembevételével – megismerni és
azokról másolatot, illetve kivonatot készíteni;
c) eljárása dokumentálására a helyszínen kép-, illetve hangfelvételt készíteni;
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d) a lezárt terület felnyitásával, az ott tartózkodó személyek akarata ellenére is a lezárt ingatlanok területére,
üzlethelyiségbe, üzemi helyiségbe belépni akkor is, ha azok egyidejűleg lakás céljára szolgálnak, továbbá
szállítóeszközöket, dokumentációt ellenőrizni;
e) az eljárás alá vont kereskedőt, vagy az eljárásban érintett beszállítót – az általa kezelt adatokból – meghatározott
adattartalmú kimutatás készítésére határidő tűzésével felhívni.”

44. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása
76. §		
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 4. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az anyakönyvbe adatot)
„b) az anyakönyvvezető számára e törvény által biztosított jogokat gyakorolva és kötelezettségeket teljesítve
az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter által rendeletben kijelölt szerv vezetője által kijelölt, kormányrendeletben
meghatározott képesítési feltételekkel rendelkező kormánytisztviselője vagy állami tisztviselője (a továbbiakban:
hazai anyakönyvezést végző hatóság),”
(jegyezhet be.)

45. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása
77. §		
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: NAV. tv.) 19/A. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Vezetői kinevezést csak szakirányú felsőfokú iskolai végzettségű, jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy
a szakvizsga alól adott, a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium teljes körű mentesítésével, vagy kormányzati
tanulmányok szakirányú szakképzettséggel rendelkező kormánytisztviselő kaphat.”
78. §		
A NAV. tv. 31/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Szakmai tanácsadói cím annak az I. besorolási osztályba tartozó, legalább ötéves szakmai gyakorlattal és
– kormánytisztviselő esetén – közigazgatási vagy jogi szakvizsgával, közigazgatási tanulmányok szakirányú
szakképzettséggel vagy kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettséggel, illetve teljeskörűen közigazgatási
jellegűnek minősített tudományos fokozattal rendelkező kormánytisztviselőnek, illetve pénzügyőrnek;
szakmai főtanácsadói cím annak az I. besorolási osztályba tartozó, legalább tízéves szakmai gyakorlattal és
– kormánytisztviselő esetén – közigazgatási vagy jogi szakvizsgával, közigazgatási tanulmányok szakirányú
szakképzettséggel vagy kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettséggel, illetve teljeskörűen közigazgatási
jellegűnek minősített tudományos fokozattal rendelkező kormánytisztviselőnek, illetve pénzügyőrnek
adományozható, aki „kivételes” minősítésű.”
79. §		
A NAV. tv. 53. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben foglaltak teljesítésére a NAV a természetes személyekkel, a jogi személyekkel vagy a jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel titkos együttműködési megállapodást köthet. Ennek keretében
a NAV kezdeményezheti a bűnüldözés szempontjából különleges fontosságú ilyen szervezetek munkatársával
hivatásos szolgálati, kormányzati szolgálati jogviszony, állami szolgálati jogviszony, közszolgálati jogviszony, illetve
munkaviszony létesítését.”

46. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok
kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi
CXXVI. törvény módosítása
80. §		
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és
a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 13. § (3) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Igazgatói munkakörbe az nevezhető ki, aki felsőfokú igazgatásszervezői, okleveles jogász képesítéssel vagy
okleveles közigazgatási menedzser, illetve egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdász szakképesítéssel, valamint jogi
vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettséggel és legalább 5 év
közigazgatási szakmai gyakorlattal rendelkezik.”
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47. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosítása
81. §		
A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.)
118. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Elnök, az elnökhelyettes, a főigazgató, a főigazgató-helyettes nem lehet)
„c) helyi vagy megyei önkormányzati képviselő, kormánytisztviselő, állami tisztviselő, párt országos vagy területi
szervezetének tisztségviselője vagy politikai párttal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személy,”
82. §		
Az Mttv. 120. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az NHIT elnöke, alelnöke és tagja lehet kormánytisztviselő, állami tisztviselő vagy köztisztviselő.”

48. A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok
kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosítása
83. §		
A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló
2011. évi LXXV. törvény 1. § (1) bekezdés 7a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvényben és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban:)
„7a. közszférában dolgozó:
a) a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatott,
b) a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény hatálya alá tartozó közszolgálati tisztviselő,
c) az állami tisztviselőkről szóló törvény hatálya alá tartozó állami tisztviselő, állami ügykezelő,
d) a közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállaló,
e) a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény
hatálya alá tartozó szakmai vezető,
f ) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény hatálya
alá tartozó hivatásos állomány tagja,
g) a honvédek jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerződéses állomány tagja,
h) a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatott,
i) az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló törvény hatálya alá tartozó alkalmazott,
j) a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló
törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatott,
k) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 66/A. § (1) bekezdése szerinti
nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban álló személy,
l) a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló törvény
hatálya alá tartozó főállású polgármester,
m) az állam többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságnál munkavégzésre irányuló jogviszonyban
foglalkoztatott személy.”

49. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosítása
84. §		
A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló
2011. évi CVI. törvény 1. § (2) bekezdés záró szövegrészében a „közszolgálati vagy kormányzati szolgálati” szövegrész
helyébe a „közszolgálati, kormányzati szolgálati, vagy állami szolgálati” szöveg lép.

50. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
módosítása
85. §		
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 51. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Hatóság elnöke a Hatóság köztisztviselői létszámának legfeljebb húsz százalékáig vizsgálót nevezhet ki,
a Hatóság azon köztisztviselői közül, akik felsőfokú informatikai vagy jogász végzettségűek és legalább három
évet adatvédelmi szakértő vagy adatvédelmi felelős munkakörben töltöttek, valamint közigazgatási vagy jogi
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szakvizsgával, vagy közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettséggel vagy kormányzati tanulmányok
szakirányú szakképzettséggel rendelkeznek.”

51. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosítása
86. §

(1) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló
2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 26. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A megyei védelmi bizottság elnöke a védelmi igazgatási feladatait a Kormány általános hatáskörű területi
államigazgatási szervének közreműködésével látja el. A honvédelmi feladatok ellátása érdekében, a szükséges
mértékben, munkaidő-korlátozás nélkül a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének
kormánytisztviselője, kormányzati ügykezelője, állami tisztviselője, állami ügykezelője és munkavállalója rendkívüli
munkavégzésre kötelezhető.”
(2) A Hvt. 29. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A polgármester a védelmi igazgatási feladatait a járási hivatal közreműködésével látja el. A honvédelmi
feladatok ellátása érdekében, a szükséges mértékben, munkaidő-korlátozás nélkül a járási hivatal minden állami
tisztviselője, állami ügykezelője és munkavállalója rendkívüli munkavégzésre kötelezhető.”

52. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai
felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény módosítása
87. §		
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi
CXXXII. törvény (a továbbiakban: NKE tv.) 3. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„1. államtudományi és közigazgatási felsőoktatás: a kormánytisztviselői, állami tisztviselői és a köztisztviselői
életpályára felkészítő államtudományi és alapképzési szakok, valamint a hozzájuk kapcsolódó mesterképzési szakok,
ideértve az államtudományi doktori cím használatára jogosító osztatlan szakot is;”
88. §		
Az NKE tv. 13. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Egyetemen munkakört, vezetői beosztást)
„d) közszolgálati tisztviselő, állami tisztviselő”
(tölthet be.)
89. §		
Az NKE tv. 23/A. § i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Egyetemre történő felvétel, illetve hallgatói jogviszony létesítésének feltétele lehet – az államtudományi és
közigazgatási, a rendészeti, a katonai, a nemzetbiztonsági, valamint a nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatás
sajátosságaira figyelemmel –)
„i) végzettség, szakképzettség, szakképesítés, képesítés, szaktanfolyami vizsga, közigazgatási vizsga, közigazgatási
tanulmányok szakirányú szakképzettség vagy kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettség megléte vagy
megkezdése, továbbá”

53. Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi
CLVI. törvény módosítása
90. §		
Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 466. § 7. pont
c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E fejezet alkalmazásában:
munkaviszony:)
„c) a közszolgálati jogviszony, az állami szolgálati jogviszony, a kormányzati szolgálati viszony,”
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54. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosítása
91. §		
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 4. § (2) bekezdés
g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem nevezhető ki bíróvá az a személy,)
„g) akit bíróként, ügyészként, kormánytisztviselőként, állami tisztviselőként, köztisztviselőként, közjegyzőként,
ügyvédként, végrehajtóként, közalkalmazottként, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának tagjaként, igazságügyi alkalmazottként, alügyészként, ügyészségi fogalmazóként, ügyvédjelöltként,
közjegyzőhelyettesként fegyelmi eljárásban a legsúlyosabb fegyelmi büntetéssel sújtottak, mindaddig, amíg
a fegyelmi büntetés hatálya alatt áll,”
92. §		
A Bjt. 184. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A jubileumi jutalomra jogosító idők számítása során a bírói szolgálati viszonyban eltöltött időn kívül
az ügyészségi szolgálati viszonyban, az igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszonyban, az Alkotmánybíróság
tagjaként, az országgyűlési biztosként, illetve az alapvető jogok biztosaként, az országgyűlési képviselőként,
a nemzetiségi szószólóként, a főállású polgármesterként vagy főállású alpolgármesterként, az állami vezetőként,
a kormányzati szolgálati jogviszonyban, az állami szolgálati jogviszonyban, a közszolgálati jogviszonyban,
a közalkalmazotti jogviszonyban, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati
jogviszonyáról szóló törvény szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél és a Magyar Honvédségnél szolgálati
viszonyban, továbbá a foglalkoztatásra irányuló más jogviszonyban (munkaviszonyban, 1992. január 20-át követően
szövetkezetnél munkaviszony jellegű jogviszonyban stb.) eltöltött időt is figyelembe kell venni.”
93. §		
A Bjt. 221. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A munkaviszonyban, kormányzati szolgálati, állami szolgálati, közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban,
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti
rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél és a Magyar Honvédségnél szolgálati viszonyban, vagy foglalkoztatásra
irányuló más jogviszonyban (szövetkezetnél munkaviszony jellegű jogviszonyban stb.) álló ülnököt ülnöki
működésének időtartamára a távolléti díja illeti meg.”

55. A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi
életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosítása
94. §

(1) A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló
2011. évi CLXIV. törvény 11. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben foglalt feltételeken túl az a személy nevezhető ki ügyésszé, aki a jogi szakvizsga letételét követően]
„b) a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény (a továbbiakban: Kttv.) 1. § a)–c) pontjában és 2. §-ában
meghatározott, valamint az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálya alá tartozó szervnél
közigazgatási, illetve jogi szakvizsgához kötött munkakörben legalább egy évig ténylegesen dolgozott,”
(2) A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló
2011. évi CLXIV. törvény 11. § (4) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem választható meg legfőbb ügyésznek, illetve nem nevezhető ki ügyésznek az a személy,)
„g) akit ügyészként, bíróként, kormánytisztviselőként, állami tisztviselőként, köztisztviselőként, végrehajtóként,
közalkalmazottként, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról
szóló törvény szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának tagjaként, igazságügyi
alkalmazottként, alügyészként és fogalmazóként, ügyvédként, ügyvédjelöltként, közjegyzőként, közjegyző
helyettesként a legsúlyosabb fegyelmi büntetéssel sújtottak, mindaddig, amíg a fegyelmi büntetés hatálya alatt áll,”
(3) A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló
2011. évi CLXIV. törvény 154. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A jubileumi jutalomra jogosító idők számítása során és a fizikai alkalmazott alapszabadságának
megállapításakor az ügyészségi szolgálati viszonyban töltött idő számításánál – az (1) bekezdésben említetten
kívül – az Alkotmánybíróságnál és a bíróságnál szolgálati viszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami
szolgálati jogviszonyban, közszolgálati jogviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, továbbá más foglalkoztatási
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jogviszonyban (szolgálati viszonyban, munkaviszonyban), valamint 1992. január 20-át követően szövetkezetnél
munkaviszony jellegű jogviszonyban töltött időt is figyelembe kell venni.”

56. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosítása
95. §		
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 91. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az e törvény előírásait a Magyar Honvédség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a rendvédelmi szervek
keretében folyó szakképzés, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény, az állami tisztviselőkről szóló
törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozók tekintetében az eltérő sajátosságok
figyelembevételével kell alkalmazni. A Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek keretében szolgálati beosztás
betöltésére jogosító szakképesítésre irányuló szakképzés megkezdéséhez a szakképesítésért felelős miniszter
engedélye szükséges.”

57. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása
96. §		
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 36. § (1) bekezdés c) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzati képviselő, valamint a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja nem folytathat olyan
tevékenységet, amely a feladatainak ellátásához szükséges közbizalmat megingathatja, továbbá nem lehet)
„c) állami tisztviselő, kormánytisztviselő olyan államigazgatási szervnél, amelynek illetékességi területén az adott
önkormányzat működik;”

58. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása
97. §		
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. § A Tanács elnökének nem nevezhető ki olyan személy, aki tagja az Országgyűlésnek, a Kormánynak, illetve
állami vezető, bíró, ügyész, kormánytisztviselő, állami tisztviselő vagy köztisztviselő, továbbá aki szolgálati
jogviszonyban áll.”

59. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása
98. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11/F. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az állami feladat átvétele miatt bekövetkező jogállásváltozás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban:
jogállásváltozás) esetén, ha a munkavállaló a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, a közszolgálati
tisztviselőkről szóló törvény, az állami tisztviselőkről szóló törvény, a honvédek jogállásáról szóló törvény vagy
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény (ezen
alcím alkalmazásában a továbbiakban: jogállási törvény) hatálya alá tartozó átvevő költségvetési szervhez kerül,
a munkaviszonya – a (3)–(4), (6) és a (10) bekezdésben foglalt kivétellel – az állami feladat átvételének időpontjában
(ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: jogállásváltozás időpontja) közalkalmazotti, kormányzati szolgálati,
állami szolgálati, hivatásos szolgálati vagy szerződéses szolgálati jogviszonnyá alakul át.”

60. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása
99. §		
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 71. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A MAB-nak húsz tagja van. Kilenc tagot delegál a miniszter, kettő tagot a Magyar Tudományos Akadémia,
egy tagot a Magyar Művészeti Akadémia, három tagot a Magyar Rektori Konferencia, kettő tagot a felsőoktatási
intézményt fenntartó egyházi jogi személyek, egy tagot a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, egy tagot a Hallgatói
Önkormányzatok Országos Konferenciája, egy tagot a Doktoranduszok Országos Szövetsége. A tagoknak
– a Doktoranduszok Országos Szövetsége és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája által delegált
tag kivételével – tudományos fokozattal kell rendelkezniük. A delegálók a delegálás során egyeztetni kötelesek
a nagyobb tudományterületek arányos képviselete érdekében. Nem lehet a MAB tagja, aki a Felsőoktatási Tervezési
Testület tagja, rektor, kancellár, közszolgálati tisztviselő, kormánytisztviselő vagy állami tisztviselő.”
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61. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény módosítása
100. §		
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi
II. törvény 39. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdés g)–i) pontja esetén feltétel, hogy a helyszíni bírságot kiszabó személy a közigazgatási szerv
alkalmazottja vagy önkormányzati köztisztviselő, közalkalmazott, kormánytisztviselő vagy állami tisztviselő legyen.”

62. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát
vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény
módosítása
101. §		
A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról,
valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 1. § (2) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(2) A prémiumévek programban részt vevő kormánytisztviselőre, köztisztviselőre és kormányzati, illetve
közszolgálati ügykezelőre, ha az erről szóló törvény másként nem rendelkezik, a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.), az állami tisztviselőre és az állami ügykezelőre az állami tisztviselőkről
szóló törvény rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.”

63. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása
102. §		
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ogytv.) 96. § (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(3) Ha a képviselő a megválasztása napján ügyész, kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati
jogviszonyban, közszolgálati jogviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban álló személy, közigazgatási szerv
munkavállalója, a honvédek jogállásáról szóló törvény, vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti jogviszonyban álló személy volt, a képviselői
megbízatásának megszűnésétől számított harminc napon belül benyújtott írásbeli kérelmére őt képzettségének,
végzettségének megfelelő munkakörbe kell helyezni.”
103. §		
Az Ogytv. 97. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselői megbízatás időtartama – ideértve a képviselői megbízatás megszűnését követően biztosított
ellátás időtartamát is – a társadalombiztosítás ellátásaira való jogosultság szempontjából heti 40 órás
foglalkoztatással járó munkaviszonyban töltött időnek, illetve nyugdíjra jogosító szolgálati időnek számít.
A munkaviszonyt a kormányzati szolgálati, állami szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti, valamint bírói
és ügyészségi szolgálati jogviszony számításánál e jogviszonyban töltött szolgálati időnek kell beszámítani.
A munkaviszonyt a honvédek jogállásáról szóló törvény, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti szolgálati jogviszony számításánál e szolgálati
jogviszonyban töltött szolgálati időnek kell beszámítani.”

64. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosítása
104. § (1) A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: 2012. évi XLI. törvény) 37. §
(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A menetkedvezményt biztosító országos, regionális vagy elővárosi vasúti személyszállítási közszolgáltatást
végző vasúti társaság jogosult az utazási kedvezményre jogosult munkavállaló, kormánytisztviselő, állami
tisztviselő, köztisztviselő, közalkalmazott, nyugdíjas, valamint ezek igényjogosult hozzátartozója (5) bekezdésben
meghatározott adatainak a kezelésére.”
(2) A 2012. évi XLI. törvény 37. § (5) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az adatkezelés a következő adatokra terjed ki:)
„c) a munkaviszony, kormányzati szolgálati, állami szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti jogviszony, szakmai
gyakorlat kezdete, illetve vége, valamint”
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65. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény
módosítása
105. §		
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 30. § (2) bekezdés
a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Összeférhetetlen az agrárkamarai tisztség viselésével, ha a tag)
„a) vezetői munkakört betöltve kormányzati szolgálati, állami szolgálati, vagy közszolgálati jogviszonyban áll,
b) olyan államigazgatási szervnél folytat főállásban (legalább heti 36 órás) közszolgálati tisztviselői, állami tisztviselői
tevékenységet, amely államigazgatási szerv illetékességi területe részben vagy egészben egybeesik az adott területi
szervezet illetékességi területével,”

66. A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosítása
106. §		
A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 4. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem postai szolgáltatás)
„b) ha bármely személy saját maga vagy szervezet a saját gazdasági vagy egyéb tevékenységével összefüggő
tartalmú küldeményét a vele munkaviszonyban, kormányzati szolgálati, állami szolgálati, közszolgálati,
közalkalmazotti jogviszonyban, igazságügyi alkalmazotti vagy egyéb szolgálati viszonyban álló személlyel vagy
tagsági jogviszonyban álló magánszeméllyel (ide nem értve a részvényest) kézbesíti vagy kézbesítteti (saját
kézbesítés);”

67. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása
107. § (1) A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 34/A. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„34/A. § Az üres tiszti, altiszti szolgálati beosztás betöltésénél – ha az a honvédségi szervezetek állományából nem
biztosítható – a szolgálati beosztás betöltéséhez előírt szakmai végzettséggel, szakképzettséggel, szakképesítéssel,
szakmai tapasztalattal egyformán rendelkezők közül előnyben kell részesíteni a rendvédelmi szervek hivatásos
állományából, továbbá a kormányzati szolgálati, állami szolgálati, közszolgálati jogviszonyból tartalékállományba
helyezetteket.”
(2) A Hjt. 38. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdéstől eltérően, ha a szolgálati viszony]
„b) kormányzati szolgálati jogviszonyból, állami szolgálati jogviszonyból, közszolgálati, közalkalmazotti
jogviszonyból vagy igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszonyból történő áthelyezéssel jön létre, legfeljebb hat
hónapig terjedő próbaidő köthető ki.”
(3) A Hjt. 59. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szolgálati viszony megszüntethető)
„c) áthelyezéssel közalkalmazotti, kormányzati szolgálati, állami szolgálati, közszolgálati, vagy a rendvédelmi
feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti rendvédelmi
feladatokat ellátó szervnél fennálló hivatásos szolgálati jogviszonyba,”
(4) A Hjt. 92. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A felmentési idő, a végkielégítés, a nyugdíj előtti rendelkezési állomány, a pótszabadság mértéke és a jubileumi
jutalom szempontjából
a) a 2002. január 1-je előtt a fegyveres szervek állományában szolgálati viszonyban eltöltött, és a korábbi szabályok
szerint beszámítható szolgálati időt, és
b) a 2012. január 1-je előtt hatályos szabályok szerint rögzített szolgálati időt
tényleges szolgálati viszonyban töltött időnek kell elismerni. A jubileumi jutalomra való jogosultság, valamint
a felmentési idő számítása szempontjából a kormányzati szolgálati, az állami szolgálati, a közszolgálati és
a közalkalmazotti jogviszonyban, valamint a 2013. június 30-ig közszolgálati jogviszonyban eltöltött, vagy ilyennek
minősített időket, a pótszabadság mértéke szempontjából pedig ezek mellett a munkaviszonyban eltöltött időt is
figyelembe kell venni.”
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(5) A Hjt. 197. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A fedőbeosztásban foglalkoztatott hivatásos állományú katonákra a fedőbeosztásuk alatt fennálló jogviszonyuk
megszűnése esetén a 76. § rendelkezéseit alkalmazni kell, amennyiben a megszűnést követő naptári napon
áthelyezésre kerülnek kormányzati szolgálati, állami szolgálati, közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyba.”

68. A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosítása
108. §		
A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény 40. § (8) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Hegybíró csak olyan személy lehet, aki)
„c) a közigazgatási alapvizsgát letette, vagy közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettséggel vagy
kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettséggel rendelkezik, vagy vállalja, hogy kinevezése esetén
a közigazgatási alapvizsgát a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára által meghatározott határidőn – de
megválasztásától számított legkésőbb egy éven – belül leteszi.”

69. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosítása
109. §		
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 11. § (1) bekezdés b) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az elnök, az elnökhelyettes nem lehet)
„b) helyi vagy megyei önkormányzati képviselő, kormánytisztviselő, állami tisztviselő, párt országos vagy területi
szervezetének tisztségviselője vagy politikai párttal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személy,”

70. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosítása
110. § (1) A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 18. § (2) bekezdés d) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
[Nem lehet a választási bizottság választott tagja az (1) bekezdésben foglaltakon túl]
„d) a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény
szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező
egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy
más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, állami vezető.”
(2) A Ve. 68. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A választási iroda tagjává közszolgálati tisztviselő, állami tisztviselő és közalkalmazott bízható meg.”

71. A honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos
katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény módosítása
111. §		
A honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási
feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 7. melléklet k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az állomány tagjára vonatkozó adatok:)
„k) közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga és közigazgatási versenyvizsga, valamint közigazgatási
tanulmányok szakirányú szakképzettség, kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettség megszerzésének
időpontja, oklevél száma, egyenértékűként elismert vizsga megszerzésének időpontja, oklevél száma, vagy
a vizsgák alóli mentesség oka,”

72. A támogatott döntéshozatalról szóló 2013. évi CLV. törvény módosítása
112. § (1) A támogatott döntéshozatalról szóló 2013. évi CLV. törvény (a továbbiakban: 2013. évi CLV. törvény) 7. §
(3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A gyámhatóság hivatásos támogatóul)
„a) hivatásos támogatói feladatokat ellátó, a Kormány által kijelölt szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban,
állami szolgálati jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott személyt,”
(rendelhet ki.)
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(2) A 2013. évi CLV. törvény 7. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A hivatásos támogató egyidejűleg 30 támogatott személy érdekében járhat el, kivéve, ha)
„b) a hivatásos támogatói feladatokat kormányzati szolgálati jogviszonyban vagy állami szolgálati jogviszonyban
álló személy látja el.”

73. A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény módosítása
113. §		
A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 33. § (2) bekezdés d) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szellemitulajdon-kezelési szabályzatnak ki kell terjednie különösen)
„d) ha a vonatkozó jogszabályok a felek eltérő rendelkezését lehetővé teszik, a kutatóhellyel kormányzati szolgálati,
állami szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban, valamint polgári jogi jogviszonyban álló, a szellemi alkotás létrehozásában közreműködő
kutatók jogaira és kötelezettségeire a hasznosítás folyamatában,”

74. A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény módosítása
114. §		
A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) 389. § (3) bekezdés b) pont
ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A (2) bekezdésben meghatározott biztosításközvetítői tevékenység irányításáért felelős természetes személy az lehet, aki
az alábbi szakmai követelmények valamelyikének megfelel:]
„ba) felsőfokú végzettséggel rendelkezik és biztosítónál, biztosításközvetítői tevékenységet folytató gazdálkodó
szervezetnél, az államigazgatás pénzügyi vagy gazdasági területén vagy a megfelelő szakmai érdekképviseleti
szervnél legalább három évig biztosításszakmai vezető beosztást töltött be vagy biztosítónál, biztosításközvetítői
tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnél, az államigazgatásban pénzügyi, illetve gazdasági területen
vagy a megfelelő szakmai érdek-képviseleti szervnél összesen ötéves, biztosításszakmai beosztásban eltöltött
munkaviszonnyal, közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati jogviszonnyal vagy munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonnyal rendelkezik, vagy”
115. §		
A Bit. 395. § (2) bekezdés c) pont cc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Vezérügynöki tevékenységet végző természetes személy és a vezérügynöki tevékenység irányítója kizárólag olyan
természetes személy lehet, aki
az alábbi szakmai gyakorlattal rendelkezik)
„cc) a ca)–cb) alpontban meghatározott szervnél összesen ötéves szakmai munkaviszonnyal, közszolgálati,
kormányzati szolgálati, állami szolgálati jogviszonnyal vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal
rendelkezik.”
116. §		
A Bit. 400. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A (2) bekezdésben meghatározott biztosításközvetítői tevékenysége irányításáért felelős természetes személy az lehet, aki
az alábbi szakmai követelmények valamelyikének megfelel:]
„ba) felsőfokú végzettséggel rendelkezik és biztosítónál, biztosításközvetítői tevékenységet folytató gazdálkodó
szervezetnél, az államigazgatás pénzügyi vagy gazdasági területén vagy a megfelelő szakmai érdek-képviseleti
szervnél legalább három évig biztosításszakmai vezető beosztást töltött be vagy biztosítónál, biztosításközvetítői
tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnél, az államigazgatásban pénzügyi, illetve gazdasági területen
vagy a megfelelő szakmai érdek-képviseleti szervnél összesen ötéves, biztosításszakmai beosztásban eltöltött
munkaviszonnyal, közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati jogviszonnyal vagy munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonnyal rendelkezik; vagy”

6536

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 86. szám

75. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény módosítása
117. § (1) A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 34. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a szolgálati viszony létesítése kormányzati szolgálati jogviszonyból, állami szolgálati jogviszonyból vagy
a Magyar Honvédség hivatásos katonai állományából áthelyezéssel történik, próbaidő kikötésére nem kerül sor.”
(2) A Hszt. 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„35. § Ha a rendvédelmi szervnél megüresedő szolgálati beosztást a rendvédelmi szerv állományából az e törvény
szerinti előmenetel alapján nem lehet betölteni, előnyben kell részesíteni a rendvédelmi szerv vagy más
rendvédelmi szerv hivatásos állományából, a Magyar Honvédség hivatásos katonai állományából, továbbá
a kormányzati szolgálati, állami szolgálati, közszolgálati jogviszonyból tartalékállományba kerülteket.”
(3) A Hszt. 80. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szolgálati viszony megszüntethető:)
„e) kormányzati szolgálati, állami szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban vagy igazságügyi
alkalmazotti szolgálati jogviszonyba történő áthelyezéssel,”
(4) A Hszt. 91. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A hivatásos állomány tagját kérelmére a szolgálati viszony megszűnése után is tartalékállományban kell tartani
a továbbfoglalkoztatás megkezdéséig, de legfeljebb egy évig, ha)
„b) az (1) bekezdés szerinti tartalékállomány tartama alatt részére a rendvédelmi szervnél, más rendvédelmi vagy
egyéb költségvetési szervnél a képzettségének, végzettségének, egészségi, pszichikai és fizikai állapotának
megfelelő hivatásos, kormányzati szolgálati, állami szolgálati, közalkalmazotti jogviszony vagy munkaviszony alá
tartozó munkakör nem volt biztosítható, és”
(5) A Hszt. 95. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„95. § A rendvédelmi szervek hivatásos állományából tartalékállományba helyezetteket és a tartalékállományban
tartottakat a közszolgálatban történő továbbfoglalkoztatásuk érdekében a kormányzati szolgálati jogviszonyban,
állami szolgálati jogviszonyban, közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban vagy igazságügyi alkalmazotti
szolgálati jogviszonyban foglalkoztató költségvetési szerveknél, valamint a Magyar Honvédségnél a megüresedő
munkakörök betöltésénél előnyben kell részesíteni.”
(6) A Hszt. 57. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„57. Kormányzati szolgálati, állami szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti, igazságügyi alkalmazotti
szolgálati jogviszonyba történő áthelyezés
96. § A hivatásos állomány tagja, valamint
a) az állományilletékes parancsnok,
b) az állományilletékes parancsnok és a rendvédelmi szerv másik szervezeti egységének munkáltatói jogkört
gyakorló elöljárója, vagy
c) az állományilletékes parancsnok és a kormányzati szolgálati, állami szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti vagy
igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszony létrehozására feljogosított munkáltatói szerv vezetője
megállapodhatnak a hivatásos állomány tagjának kormányzati szolgálati, állami szolgálati, közszolgálati,
közalkalmazotti vagy igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszonyba történő áthelyezésében.”
(7) A Hszt. 280. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ahol e törvény hivatásos szolgálati időről rendelkezik, szolgálati időként kell figyelembe venni:)
„e) az a) és b) pont alá nem tartozó költségvetési szervnél kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati
jogviszonyban vagy közszolgálati jogviszonyban töltött időt, ha a szolgálati viszony e jogviszonyok valamelyikéből
áthelyezéssel vagy közvetlenül kinevezéssel jött létre,”
(8) A Hszt. 283. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„283. § Akinek a szolgálati viszonyát megszüntették, annak a 280. § (1) bekezdése szerint számított hivatásos
szolgálati idejét – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – kormányzati szolgálati, állami szolgálati, közszolgálati,
közalkalmazotti, igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszony, bírói vagy ügyészségi szolgálati viszony vagy
közigazgatási szervnél munkaviszony létesítése esetén a létesítendővel azonos jellegű jogviszonyban eltöltött
időnek kell elismerni.”
(9) A Hszt. 334. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a szolgálati viszony létesítése kormányzati szolgálati jogviszonyból, állami szolgálati jogviszonyból,
közszolgálati jogviszonyból, közalkalmazotti jogviszonyból, igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszonyból,
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a Magyar Honvédség hivatásos katonai állományából vagy más rendvédelmi szervnél fennálló szolgálati viszonyból
áthelyezéssel történik, próbaidő a 49. § (1)–(3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kiköthető.”
A Hszt. 335. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A 130. § (1) bekezdésétől eltérően a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állománya esetében
a miniszter által meghatározott szolgálati beosztásokban a rendészeti alapvizsga helyett közigazgatási alapvizsga,
vagy közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettség vagy kormányzati tanulmányok szakirányú
szakképzettség, továbbá rendészeti szakvizsga helyett közigazgatási szakvizsga, vagy közigazgatási tanulmányok
szakirányú szakképzettség vagy kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettség teljesítése írható elő.”
A Hszt. 340. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben:)
„3. meghatározza a kormányzati szolgálati, állami szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti, igazságügyi alkalmazotti
szolgálati jogviszonyba történő áthelyezésre, a más rendvédelmi szervhez történő áthelyezésre, valamint
a rendvédelmi szervek és a Magyar Honvédség közötti áthelyezésre vonatkozó eljárási szabályokat és az áthelyezett
foglalkoztatásával, jogaival és kötelezettségeivel összefüggő kérdéseket,”
A Hszt. 4. melléklet II. pont 8. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A hivatásos állomány tagja)
„8. közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga, közigazgatási versenyvizsga, közigazgatási tanulmányok
szakirányú szakképzettség, kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettség megszerzésének időpontja,
oklevélszáma”
A Hszt. 34. § (2) és (3) bekezdésében a „köztisztviselői” szövegrész helyébe a „közszolgálati” szöveg lép.

76. A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosítása
118. §		
A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C törvény 9. § (8) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(8) A Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt
betöltött és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerzett közalkalmazotti, kormányzati
szolgálati vagy állami szolgálati jogviszonyban állók jogviszonyának megszüntetéséből eredő kiadási
megtakarításaikat – a 2016. évi költségvetésbe már beépült megtakarítások kivételével – kötelesek befizetni
a Magyar Államkincstár A zárolt álláshelyekhez kapcsolódó megtakarítások befizetései megnevezésű, 1003200001034286-00000000 számú számlájára, a központi költségvetés javára.”

77. A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosítása
119. § (1) A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény (a továbbiakban: Are. tv.) 12. §
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Családi vagyonfelügyelő az a legalább kétéves szakmai gyakorlattal rendelkező kormánytisztviselő, állami
tisztviselő vagy büntetlen előéletű tartós megbízási jogviszonyban álló személy lehet, aki rendelkezik jogi vagy
közgazdasági végzettséggel, valamint közigazgatási vizsgával, jogi szakvizsgával vagy közigazgatási tanulmányok
szakirányú szakképzettséggel vagy kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettséggel.”
(2) Az Are. tv. 104. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Családi vagyonfelügyelő 2018. január 1-jéig olyan kormánytisztviselő, állami tisztviselő vagy büntetlen előéletű,
munkavégzésre irányuló vagy tartós megbízási jogviszonyban álló személy is lehet, aki jogi vagy közgazdasági
végzettséggel rendelkezik, és 2018. január 1-jéig közigazgatási vizsgát vagy jogi szakvizsgát tesz, vagy közigazgatási
tanulmányok szakirányú szakképzettséget vagy kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettséget szerez.”

78. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása
120. §		
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 9. § (8) bekezdés g) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(E törvényt – ha a beszerzés tárgya szolgáltatás megrendelése – nem kell alkalmazni az alábbi esetekben:)
„g) munkaszerződés, közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati, vagy közalkalmazotti jogviszony,
a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony, ügyészségi szolgálati
jogviszony, bírói szolgálati jogviszony, igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszony, a rendvédelmi feladatokat
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ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonya, valamint a Magyar Honvédség hivatásos, szerződéses
és önkéntes tartalékos állományának szolgálati viszonya;”
121. §		
A Kbt. 147. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közbeszerzési ügyben nem járhat el az a közbeszerzési biztos, akinek a közös háztartásban élő hozzátartozója)
„d) olyan szervezettel áll közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati jogviszonyban, amely
az ügyfélszervezet felügyelő szervezete vagy az ügyfélszervezet által felügyelt szervezet, illetve amely
az ügyfélszervezet részére támogatást vagy kizárólagos jogot biztosít.”
122. §		
A Kbt. 193. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Közbeszerzési biztos az lehet, aki felsőfokú végzettséggel és legalább hároméves szakmai gyakorlattal, valamint
közigazgatási, illetve jogi szakvizsgával, vagy közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettséggel, vagy
kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettséggel rendelkezik.”

79. Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról
szóló 2016. évi XXXIII. törvény módosítása
123. §		
Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi
XXXIII. törvény (a továbbiakban: 2016. évi XXXIII. törvény) 1. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(Állami projektértékelői jogviszony létesíthető azzal, aki)
„a) központi államigazgatási szervnél, illetve annak területi és helyi szervénél [ideértve a fővárosi és megyei
kormányhivatalt, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalt] kormánytisztviselőként, állami tisztviselőként vagy
köztisztviselőként,”
([az a)–d) pont továbbiakban együtt: állami alkalmazott] foglalkoztatott és projektértékelési feladatok ellátására sikeres
pályázóként kiválasztásra került.)
124. §		
A 2016. évi XXXIII. törvény 2. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„1. alapjogviszony: fennálló kormányzati szolgálati, állami szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti jogviszony,
valamint többségi állami befolyás alatt álló gazdasági társasággal fennálló munkaviszony;”

80. Záró rendelkezések
126. §		
Ez a törvény 2016. július 1-jén lép hatályba.
127. §		
E törvény
a)
8. és 13. alcíme, valamint 79. §-a az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján,
b)
47. alcíme az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése és 23. cikke alapján,
c)
50. alcíme az Alaptörvény VI. cikk (3) bekezdése alapján,
d)
51. alcíme az Alaptörvény 45. cikk (5) bekezdése alapján,
e)
91. §-a és 92. §-a az Alaptörvény 25. cikk (8) bekezdése, valamint 26. cikk (1) és (2) bekezdése alapján,
f)
55. alcíme az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése alapján,
g)
57. alcíme az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján,
h)
63. alcíme az Alaptörvény 4. cikk (2) és (5) bekezdése alapján,
i)
69. alcíme az Alaptörvény 23. cikke alapján,
j)
70. alcíme az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése, 2. cikk (1) bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése alapján,
sarkalatosnak minősül.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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III.

Kormányrendeletek

A Kormány 160/2016. (VI. 14.) Korm. rendelete
a RÁC Beruházó Befektető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „felszámolás alatt” stratégiailag
kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről
A Kormány a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Kormány a RÁC Beruházó Befektető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „felszámolás alatt”
(cégjegyzékszám: 01-09-724096, székhely: 1013 Budapest, Lánchíd utca 19.) gazdasági társaságot (a továbbiakban:
Társaság) a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 65. §-a
alapján stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősíti.
2. §		
A Kormány megállapítja, hogy a Társaság, mint stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet
vonatkozásában a Cstv. 65–67. §-át kell alkalmazni.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 161/2016. (VI. 14.) Korm. rendelete
a RÁC NOSZTALGIA Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „felszámolás alatt” stratégiailag
kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről
A Kormány a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Kormány a RÁC NOSZTALGIA Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „felszámolás alatt”
(cégjegyzékszám: 01-09-695525, székhely: 1013 Budapest, Hadnagy utca 8–10.) gazdasági társaságot
(a továbbiakban: Társaság) a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban:
Cstv.) 65. §-a alapján stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősíti.
2. §		
A Kormány megállapítja, hogy a Társaság, mint stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet
vonatkozásában a Cstv. 65–67. §-át kell alkalmazni.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 187/2016. (VI. 14.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a
alapján – a belügyminiszter BM/8626-2/2016. számú előterjesztésére – Moldovan Liviu Vasile (születési hely, idő:
Máramarossziget [Románia], 1986. május 4.) magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2016. május 30.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2016. június 6.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/03335-3/2016.

A köztársasági elnök 188/2016. (VI. 14.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
9. §-a alapján – a belügyminiszter BM/8408-2/2016. számú előterjesztésére – Trohimcsuk Viktória (névmódosítás
előtti neve: Trohimcsuk Viktórijá Ántonivná; születési hely, idő: Munkács [Szovjetunió], 1978. március 25.) magyar
állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2016. május 30.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2016. június 6.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/03272-3/2016.
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A köztársasági elnök 189/2016. (VI. 14.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a
alapján – a belügyminiszter BM/8408-2/2016. számú előterjesztésére – Ratnikova Anna (névmódosítás előtti neve:
Rátniková Ánná Olehivná; születési hely, idő: Munkács [Ukrajna], 2001. augusztus 10.) magyar állampolgárságát
visszavonom.
Budapest, 2016. május 30.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2016. június 6.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/03272-4/2016.

A köztársasági elnök 190/2016. (VI. 14.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a
alapján – a belügyminiszter BM/8408-2/2016. számú előterjesztésére – Ratnikov Krisztián (névmódosítás előtti neve:
Rátnikov Krisztián Olehovics; születési hely, idő: Munkács [Ukrajna], 2003. április 28.) magyar állampolgárságát
visszavonom.
Budapest, 2016. május 30.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2016. június 6.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/03272-5/2016.
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A köztársasági elnök 191/2016. (VI. 14.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
9. §-a alapján – a belügyminiszter BM/8408-2/2016. számú előterjesztésére – Ratnikova Annamária (névmódosítás
előtti neve: Rátniková Ánná Márijá Olehivná; születési hely, idő: Munkács [Ukrajna], 2006. december 22.) magyar
állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2016. május 30.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2016. június 6.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/03272-6/2016.

A köztársasági elnök 192/2016. (VI. 14.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a
alapján – a belügyminiszter BM/8491-2/2016. számú előterjesztésére – Orbán Mihály (névmódosítás előtti neve:
Orbán Mihájlo Mihájlovics; születési hely, idő: Pisztraháza [Szovjetunió], 1962. március 11.) magyar állampolgárságát
visszavonom.
Budapest, 2016. május 30.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2016. június 6.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/03273-3/2016.
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