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II. Törvények

2016. évi LXXI. törvény
a Montenegrónak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről*

1. §  Az  Országgyűlés e  törvénnyel felhatalmazást ad a  Montenegrónak az  Észak-atlanti Szerződéshez való 
csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Csatlakozási Jegyzőkönyv) kötelező hatályának elismerésére.

2. §  Az Országgyűlés a Csatlakozási Jegyzőkönyvet e törvénnyel kihirdeti.

3. §  A Csatlakozási Jegyzőkönyv hiteles angol nyelvű szövege és hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„PROTOCOL TO THE NORTH ATLANTIC TREATY ON THE ACCESSION OF MONTENEGRO

The Parties to the North Atlantic Treaty, signed in Washington on April 4, 1949,
Being satisfied that the security of the North Atlantic area will be enhanced by the accession of Montenegro to that 
Treaty,

Agree as follows:

Article I
Upon entry into force of this Protocol, the Secretary General of the North Atlantic Treaty Organisation shall, on 
behalf of all Parties, communicate to the Government of Montenegro an invitation to accede to the North Atlantic 
Treaty. In accordance with article 10 of the Treaty, Montenegro shall become a Party on the date when it deposits its 
instrument of accession with the Government of the United States of America

Article II
The Present Protocol shall enter into force when each of the Parties to the North Atlantic Treaty has notified the 
Government of the United States of America of its acceptance thereof. The Government of the United States of 
America shall inform all Parties to the North Atlantic Treaty of the date of receipt of each such notification and of the 
date of the entry into force of the present Protocol.

Article III
The present Protocol, of which the English and French texts are equally authentic, shall be deposited in the Archives 
of the Government of the United States of America. Duly certified copies thereof shall be transmitted by that 
Government to the Governments of all the Parties to the North Atlantic Treaty.

In witness whereof, the undersigned plenipotentiaries have signed the present Protocol.

Signed at Brussels on the    day of     2016.

JEGYZŐKÖNYV MONTENEGRÓNAK AZ ÉSZAK-ATLANTI SZERZŐDÉSHEZ VALÓ CSATLAKOZÁSÁRÓL

A Washingtonban 1949. április 4-én aláírt Észak-atlanti Szerződés részes Felei,
meggyőződve arról, hogy az észak-atlanti térség biztonságát növeli Montenegró csatlakozása jelen Szerződéshez,
megállapodnak a következőkben:

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. június 13-i ülésnapján fogadta el.
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1. Cikk
Jelen Jegyzőkönyv hatálybalépésével egyidejűleg, az  Észak-atlanti Szerződés Szervezetének főtitkára, minden 
részes Felet képviselve, az  Észak-atlanti Szerződéshez történő csatlakozásra szóló meghívást juttat el Montenegró 
Kormányának. A  Szerződés 10. Cikkének megfelelően, Montenegró azon a  napon válik részes Féllé, amikor 
a csatlakozási okiratát letétbe helyezi az Amerikai Egyesült Államok Kormányánál.

2. Cikk
Jelen Jegyzőkönyv akkor lép hatályba, amikor az  Észak-atlanti Szerződés részes Feleinek mindegyike annak 
elfogadásáról értesítette az  Amerikai Egyesült Államok Kormányát. Az  Amerikai Egyesült Államok Kormánya 
az Észak-atlanti Szerződés részes Feleinek mindegyikét tájékoztatja minden egyes értesítés beérkezéséről és a jelen 
Jegyzőkönyv hatálybalépésének napjáról.

3. Cikk
Jelen Jegyzőkönyvet, melynek angol és francia nyelvű szövege egyaránt hiteles, az  Amerikai Egyesült Államok 
Kormányának levéltárában kell elhelyezni. E Kormány az Észak-atlanti Szerződésben részes minden Fél Kormányának 
megfelelően hitelesített másolatot juttat el.

Fentiek tanúbizonyságául, az alulírott Megbízottak jelen Jegyzőkönyvet aláírásukkal látták el.

Aláírásra került Brüsszelben, 2016. „     ’-án.

4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § és a 3. § a Csatlakozási Jegyzőkönyv 2. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba.
 (3) A Csatlakozási Jegyzőkönyv, illetve a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter 

annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.
 (4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

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

2016. évi LXXII. törvény
Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel 
rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás kihirdetéséről*

1. §  Az  Országgyűlés e  törvénnyel felhatalmazást ad Magyarország Kormánya és a  Ghánai Köztársaság Kormánya 
között a  diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás 
(a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. §  Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. §  A Megállapodás hiteles angol és magyar nyelvű szövege a következő:

Agreement
Between the Government of Hungary
and the Government of the Republic of Ghana
on the Mutual Visa Exemption for Holders of
Diplomatic and Service Passports

The Government of Hungary and the Government of the Republic of Ghana, hereinafter referred to as “Party” or the 
“Parties”;

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. június 13-i ülésnapján fogadta el.
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Wishing to facilitate the travel of their nationals, holders of diplomatic and service passports in the territory of the 
other Party;
Desiring to strengthen the friendly relations between both countries;

Have agreed to the following:

Article 1
The provisions of this Agreement apply to holders of any of the following passports:
1. Valid diplomatic and foreign service and service (hereinafter: service) passports of the Government of 

Hungary.
2. Valid diplomatic and service passports of the Government of the Republic of Ghana.

Article 2
Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in Article 1, may enter into, exit from, transit 
through the territory of the other Party without a visa requirement and stay there without a  residence permit for 
a period not exceeding thirty (30) days in any one hundred and eighty (180) day period, which entails considering 
the one hundred and eighty (180) day period preceding each day of stay.

Article 3
Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in Article 1, must not undertake any paid 
activity that requires a work permit during their stay in the territory of the other Party.

Article 4
Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in Article 1, shall abide by the laws and 
regulations in force during their stay in the territory of the other Party.

Article 5
The passports mentioned in Article 1, belonging to nationals of either Party, shall be valid for a period of at least six 
(6) months on their entry into the territory of the other Party.

Article 6
Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in Article 1, may enter and exit the territory of 
the other Party via official border-crossing points. While crossing borders, nationals of each Party shall comply with 
the rules and procedures set forth in the national legislation of the other Party.

Article 7
1. Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in Article 1, who are appointed to 

a  diplomatic or consular mission or international organization in the territory of the other Party, and their 
family members forming part of their household, holding any of the passports mentioned in Article 1, may 
also enter without a visa into the territory of the other Party and stay there for a period not exceeding the 
one described in Article 2. If their period of stay exceeds the length described in Article 2, they shall be 
required to obtain an appropriate entry visa prior to their entry.

2. The Parties shall notify each other of the arrival of their above mentioned nationals through diplomatic 
channels.

Article 8
1. This Agreement does not affect the right of the competent authorities of either Party to refuse entry of the 

nationals of the other Party, holders of any of the passports mentioned in Article 1, into their respective 
territories, reduce their period of stay or terminate it, where the nationals in question are considered non 
grata or where they may present a  risk to national security, public order or public health, or where their 
presence within the respective territory is illegal.

2. Where a national of the other Party has been affected by the provisions of this Article, the Party responsible 
for the aforementioned measure shall notify the other Party in writing through diplomatic channels without 
delay.
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Article 9
1. In the case of loss, theft, damage or invalidity of any of the passports mentioned in Article 1 by a national 

of either Party in the territory of the other Party, the diplomatic or consular mission to which the holder of 
the passport in question belongs to, shall provide him with the documents that enable him to return to the 
territory of the Party of which he is a national.

2. The aforementioned diplomatic or consular mission shall promptly notify the competent authorities of the 
other Party of such incidents through diplomatic channels.

Article 10
1. The Parties shall exchange personalized specimens of the passports mentioned in Article 1, through 

diplomatic channels, within thirty (30) days from the date of signature of this Agreement.
2. In case one of the Parties introduces a  new diplomatic or service passport, the personalized specimens of 

the said passport shall be transmitted to the other Party through diplomatic channels at least thirty (30) days 
prior to the date of their introduction.

Article 11
The Parties may amend the provisions of this Agreement by mutual written consent. Any amendment shall be made 
in the form of a protocol constituting an integral part of the Agreement. The amendments shall enter into force in 
accordance with the provisions of paragraph (1) of Article 16 of this Agreement.

Article 12
1. This Agreement does not prejudice obligations arising out of any bilateral agreements concluded between 

both Parties.
2. This Agreement shall in no way prejudice the obligations of Hungary deriving from its membership in the 

European Union.

Article 13
The Parties shall implement this Agreement in accordance with the laws and regulations in force in both countries.

Article 14
The Parties shall amicably settle any disputes arising out of the implementation or interpretation of the provisions of 
this Agreement by consultation through diplomatic channels.

Article 15
1. Either Party may temporarily suspend, partly or entirely, the implementation of this Agreement for reasons of 

public security, public order or public health. The other Party must be notified through diplomatic channels 
within three (3) days about the suspension and about the termination thereof.

2. The suspension of the application of this Agreement does not affect the legal status of the nationals of either 
Party, holders of any of the passports mentioned in Article 1, that are located in the territory of the other 
Party.

Article 16
1. This Agreement shall enter into force on the thirtieth (30th) day after receiving the last written notification 

through diplomatic channels by which the Parties have confirmed that their respective internal legal 
procedures required for the entry into force of this Agreement have been completed.

2. This Agreement shall be valid for an indefinite period of time, unless one of the Parties notifies the other in 
writing of its intention to terminate the Agreement in accordance with Article 17.

Article 17
Either Party may, at any time, notify the other Party in written form through diplomatic channels of its intention 
to terminate this Agreement. The termination shall take effect ninety (90) days after the date of receiving the said 
notification.
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This Agreement is signed in Accra, on 9 May 2016 in two originals, each in the Hungarian and English languages, all 
texts being equally authentic. In case of discrepancy in interpretation, the English text shall prevail.

 For the Government of Hungary For the Government of the Republic of Ghana

Megállapodás
Magyarország Kormánya
és a
Ghánai Köztársaság Kormánya
között
a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik
vízummentességéről

Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: „Fél” illetve „Felek”),
azzal a szándékkal, hogy elősegítsék a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraiknak a másik Fél 
területére történő beutazását,
attól a szándéktól vezérelve, hogy erősítsék a két ország közötti baráti kapcsolatokat,
az alábbiakban állapodnak meg:

1. Cikk
A Megállapodás rendelkezései az alábbi útlevelek birtokosaira terjednek ki:
1. Magyarország Kormányának az  érvényes diplomata, külügyi szolgálati és szolgálati (a  továbbiakban: 

szolgálati) útlevelei,
2. a Ghánai Köztársaság Kormányának az érvényes diplomata és szolgálati útlevelei.

2. Cikk
A Felek azon állampolgárai, akik az  1. Cikkben meghatározott útlevelekkel rendelkeznek, vízum nélkül 
utazhatnak be a másik Fél területére, hagyhatják azt el, utazhatnak rajta át, valamint tartózkodási engedély nélkül 
tartózkodhatnak ott, bármely beutazástól számított száznyolcvan (180) napon belül harminc (30) napot meg nem 
haladó időtartamban.

3. Cikk
A Feleknek az  1. Cikkben meghatározott útlevelekkel rendelkező állampolgárai a  másik Fél területén történő 
tartózkodásuk során nem végezhetnek munkavállalási engedélyhez kötött jövedelemszerző tevékenységet.

4. Cikk
A Feleknek az  1. Cikkben meghatározott útlevelekkel rendelkező állampolgárainak a  másik Fél területén történő 
tartózkodásuk során tiszteletben kell tartaniuk az ott hatályban lévő jogszabályokat és rendelkezéseket.

5. Cikk
A Felek állampolgárainak az  1. Cikkben meghatározott útleveleinek a  másik Fél államának területére történő 
beutazás időpontjától számított legalább hat (6) hónapig érvényesnek kell lenniük.

6. Cikk
A Feleknek az  1. Cikkben meghatározott útlevelekkel rendelkező állampolgárai a  nemzetközi határforgalom 
számára kijelölt határátkelőhelyeken léphetnek be a  másik Fél állama területére és utazhatnak ki onnan. 
A határátlépés során a Felek állampolgárai tiszteletben tartják a másik Fél nemzeti jogszabályaiban meghatározott 
rendelkezéseket és eljárásokat.

7. Cikk
1. Az egyik Fél államának azon állampolgárai, akik az  1. Cikkben meghatározott útlevelekkel rendelkeznek, 

és a  másik Fél államában működő diplomáciai vagy konzuli képviselet vagy az  ott működő nemzetközi 
szervezethez akkreditált képviselet tagjai, valamint a velük közös háztartásban élő családtagjaik, amennyiben 
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az  utóbbiak is az  1. Cikkben meghatározott útlevelekkel rendelkeznek, ugyancsak vízummentesen 
utazhatnak a  másik Fél területére és tartózkodhatnak ott a  2. Cikkben meghatározottat meg nem haladó 
időtartamig. Amennyiben a tartózkodásuk időtartama meghaladja a 2. Cikkben írtat, akkor beutazó vízumot 
kell beszerezniük a másik Fél területére történő beutazást megelőzően.

2. A Felek diplomáciai úton tájékoztatják egymást a fent említett állampolgáraik érkezéséről.

8. Cikk
1. Ez a Megállapodás nem érinti a Felek hatáskörrel rendelkező hatóságainak azon jogát, hogy a másik Félnek 

az 1. Cikkben meghatározott útlevéllel rendelkező állampolgára belépését megtagadják, vagy a tartózkodása 
tartamát lerövidítsék illetőleg megszakítsák, amennyiben az érintett állampolgár tartózkodása nemkívánatos, 
vagy a  nemzetbiztonságot, a  közrendet vagy a  közegészségügyet veszélyezteti, illetőleg ha az  érintett 
jogellenesen tartózkodik a területén.

2. Amennyiben a másik Fél állampolgárával szemben a  jelen cikk szerint intézkednek, az  intézkedésért felelős 
Fél erről haladéktalanul, diplomáciai úton, írásban értesíti a másik Felet.

9. Cikk
1. Amennyiben az  egyik Fél állampolgárának az  1. Cikkben meghatározott útlevele a  másik Fél államának 

területén elvész, azt ellopják vagy az megrongálódik illetve érvénytelenné válik, az érintett diplomáciai vagy 
konzuli képviselet az  említett személynek az  állampolgársága szerinti Fél területére történő hazatérésre 
jogosító úti okmányt állít ki.

2. A fent említett diplomáciai vagy konzuli képviselet diplomácia úton azonnal tájékoztatja az  ilyen esetekről 
a másik Fél hatáskörrel rendelkező hatóságait.

10. Cikk
1. A Felek a  Megállapodás aláírásától számított harminc (30) napon belül diplomáciai úton megküldik 

egymásnak az 1. Cikkben meghatározott útlevelek specimen adatokkal megszemélyesített mintapéldányait.
2. Amennyiben az egyik Fél új diplomata vagy szolgálati útlevelet bocsát ki, ezen útlevél specimen adatokkal 

megszemélyesített mintapéldányait legalább harminc (30) nappal a  kibocsátást megelőzően diplomáciai 
úton eljuttatja a másik Fél részére.

11. Cikk
A Felek kölcsönös írásbeli megegyezéssel módosíthatják a  Megállapodás rendelkezéseit. Bármilyen módosítást 
a  Megállapodás elidegeníthetetlen részét képező jegyzőkönyv formájában kell elkészíteni. A  módosítás 
e Megállapodás 16. Cikk (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően lép hatályba.

12. Cikk
1. A Megállapodás nem befolyásolja a  Felek között létrejött kétoldalú megállapodásokból fakadó 

kötelezettségeket.
2. A Megállapodás nem befolyásolja azokat a  kötelezettségeket, amelyek Magyarország Európai Uniós 

tagságából fakadnak.

13. Cikk
A Felek a  Megállapodást az  országaikban hatályban lévő jogszabályokkal és rendelkezésekkel összhangban 
alkalmazzák.

14. Cikk
A Megállapodás értelmezéséből vagy alkalmazásából eredő vitáikat a Felek konzultációk útján rendezik, harmadik 
állam vagy nemzetközi bírói fórum bevonása nélkül.

15. Cikk
1. Közbiztonsági, közrendi vagy közegészségügyi okból a  Felek bármelyike, részben vagy egészben, 

ideiglenesen felfüggesztheti a  Megállapodás alkalmazását. A  felfüggesztésről és annak feloldásáról három  
(3) napon belül diplomáciai úton értesíteni kell a másik Felet.
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2. A Megállapodás alkalmazásának a  felfüggesztése nem érinti a  Feleknek az  1. Cikkben meghatározott 
útlevelekkel rendelkező állampolgárai jogállását a másik Fél területén.

16. Cikk
1. A Megállapodás a  Feleknek a  hatálybalépéshez szükséges belső jogi követelményeik teljesítéséről szóló 

írásbeli, diplomáciai úton küldött értesítései közül az  utolsónak a  kézhezvételétől számított harmincadik  
(30.) napon lép hatályba.

2. A Megállapodás hatályban marad mindaddig, amíg az egyik Fél írásban értesíti a másikat a Megállapodásnak 
a 17. Cikk szerinti felmondására irányuló szándékáról.

17. Cikk
Bármelyik Fél jogosult, bármely időpontban, a  jelen Megállapodást diplomáciai úton, írásban felmondani. 
A Megállapodás a felmondásról szóló értesítés kézhezvételétől számított kilencvenedik (90.) napot követően veszti 
hatályát.

Készült Accrában, 2016. május 9-én két eredeti példányban, magyar és angol nyelven, mindkét szöveg egyaránt 
hiteles. Értelmezésbeli különbségek esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

 Magyarország Kormánya nevében a Ghánai Köztársaság Kormánya nevében

4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 16. Cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
 (3) A  Megállapodás, illetve a  2.  § és a  3.  § hatálybalépésének naptári napját a  külpolitikáért felelős miniszter annak 

ismertté válását követően, a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.
 (4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

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

2016. évi LXXIII. törvény
a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról*

A magyar külpolitika elsődleges feladata kedvező külső feltételek megteremtése Magyarország társadalmi és gazdasági 
fejlődéséhez. A  nemzeti érdekek külföldön történő megjelenítésében, a  kedvező Magyarország-kép kialakításában, a  magyar 
álláspontok megjelenítésében, valamint a magyar gazdaság külső forrásból történő fejlesztésének elősegítésében Magyarország 
külképviseletei, a  magyar diplomácia jelentős szerepet játszanak. Az  Országgyűlés erre tekintettel a  külképviseleti hálózat 
hatékonyságának, rugalmasságának és reagálóképességének fokozása, a  Magyarország és más államok közötti gazdasági, 
társadalmi és politikai együttműködés további erősítése, az Európai Unióban a nemzeti érdekek hatékony képviselete, valamint 
egy átlátható, egységes és stabil tartós külszolgálati rendszer megteremtése érdekében, ezáltal a  magyar diplomácia kiemelt 
jelentőségének elismeréseképpen a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Hatály

1. § (1) E törvény hatálya
a) Magyarország diplomáciai és konzuli képviseleteire, a  nemzetközi szervezetek mellett működő állandó 

képviseleteire, Magyarország kereskedelmi képviseleteire, továbbá az oda kihelyezett kormánytisztviselőkre 
és kormányzati ügykezelőkre,

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. június 13-i ülésnapján fogadta el.
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b) a III. fejezetben meghatározott eltérésekkel Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletére, 
továbbá az oda kihelyezett kormánytisztviselőkre és kormányzati ügykezelőkre, valamint

c) a 4. § és 9. § tekintetében a külképviselet által foglalkoztatott munkavállalókra
terjed ki.

 (2) E törvényt a  honvédelemért felelős miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó külképviseleti szervezeti 
egységeknél tartós külszolgálatot ellátó kormánytisztviselőkre és kormányzati ügykezelőkre akkor kell alkalmazni, 
ha jogszabály másként nem rendelkezik. A  honvédelemért felelős miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó 
külképviseleti szervezeti egységeknél tartós külszolgálatot ellátó kormánytisztviselőknek és kormányzati 
ügykezelőknek e törvényben biztosított garanciális jogait elvonni, csorbítani vagy azok gyakorlását korlátozni nem 
lehet.

 (3) Az  e  törvényben nem szabályozott kérdésekben a  közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény rendelkezéseit kell 
megfelelően alkalmazni.

2. Értelmező rendelkezések

2. §  E törvény alkalmazásában
  1. adminisztratív és technikai személyzet tagja: az  a  kihelyezett, aki a  külképviselet funkcionális feladatainak 

ellátásában vesz részt;
  2. állomáshely: az a külföldi település, amelyen a külképviselet földrajzilag található;
  3. biztonsági szolgálat: – a  Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletére (a  továbbiakban:  

EU ÁK) kihelyezettek kivételével – a  kihelyezett munkaköri leírásában meghatározott olyan szolgálat, 
amely a  külképviselet személyzete és a  személyzet családtagjai életének, testi épségének és egészségének 
védelmét, a  külképviselet működőképességének fenntartását, valamint a  külképviselet vagyonának 
megóvását, biztonságának védelmét biztosítja;

  4. diplomata: az  a  diplomáciai rangot viselő kormánytisztviselő, aki a  külpolitikáért felelős miniszter vagy 
az  európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat 
belföldön a kihelyező szervnél vagy Magyarország külképviseletén végzi;

  5. ENSZ-szorzó: az Egyesült Nemzetek Szervezete Nemzetközi Közszolgálat Bizottsága által közzétett arányszám, 
amely – a  helyi fizetőeszköz és az  USD közötti átváltási arányok változását és az  infláció mértékét is alapul 
véve – a megélhetés költségeit hasonlítja össze egy adott állomáshely és New York tekintetében;

  6. élhetőség: az  állomáshelyre vonatkozó, különösen éghajlati, biztonsági, légszennyezettségi, egészségügyi, 
terrorfenyegetettségi, infrastrukturális szempontok összessége;

  7. hivatali érdek: a külpolitikáért felelős miniszter vagy az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter, 
valamint a szakmai irányítást ellátó központi államigazgatási szerv vezetőjének feladat- és hatásköréről szóló 
jogszabályban megállapított feladatok végrehajtásával kapcsolatos érdek;

  8. hozzátartozó: a kihelyező okiratban szereplő, a kihelyezett írásbeli nyilatkozata alapján a kihelyezettel közös 
háztartásban, életvitelszerűen a  tartós külszolgálat helyén tartózkodó házastársa, közjegyző által vezetett 
Élettársi Nyilatkozatok Elektronikus Nyilvántartásába vett élettársa vagy bejegyzett élettársa (a továbbiakban 
együtt: házastárs), valamint kiskorú vagy középiskolai tanulmányokat folytató nagykorú gyermeke, örökbe 
fogadott, mostoha- és nevelt gyermeke (a továbbiakban együtt: gyermeke);

  9. kihelyezett: kihelyező okirat alapján tartós külszolgálatot ellátó kormánytisztviselő és kormányzati ügykezelő;
10. kihelyezés: munkáltatói intézkedés, amellyel a  kihelyező vezető a  kormánytisztviselőt vagy a  kormányzati 

ügykezelőt határozott időre tartós külszolgálat ellátására rendeli;
11. kihelyező szerv: a  külpolitikáért, illetve az  EU ÁK esetében az  európai uniós ügyek koordinációjáért felelős 

miniszter által vezetett minisztérium, amely az  általa foglalkoztatott kormánytisztviselőt vagy kormányzati 
ügykezelőt tartós külszolgálat ellátására, kihelyező okirattal kihelyezi;

12. kihelyező vezető: a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatali szervezetének vezetője, 
az EU ÁK tekintetében az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter;

13. konzuli személyzet: ágazati jogszabályok alapján, külképviseleten konzuli tevékenységet végző – adott 
esetben hivatásos konzuli ranggal is bíró – diplomata, valamint kormányzati ügykezelő, továbbá 
külképviselet által foglalkoztatott munkavállaló;

14. külképviselet: a külpolitikáért – az EU ÁK esetében az európai uniós ügyek koordinációjáért – felelős miniszter 
által vezetett minisztérium hivatali szervezetének – a  Kormány döntése alapján létrehozott – külföldön, 
a 3. § (1) bekezdésében meghatározott formákban működő önálló szervezeti egysége, amelynek jogállását, 
feladat- és hatáskörét általános jelleggel a nemzetközi jog és a magyar jog normái határozzák meg.
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15. külképviselet által foglalkoztatott munkavállaló: a fogadó államban állandó lakóhellyel rendelkező és a fogadó 
államban munkavállalásra jogosult, a  külképviselet által munkaszerződéssel foglalkoztatott természetes 
személy, akinek elsődleges feladata a  külképviselet funkcionális működésében való közreműködés, és akit 
az e törvényben szabályozott jogok nem illetnek meg és kötelezettségek nem terhelnek;

16. szakdiplomata: az  a  diplomata, akit központi államigazgatási szerv egy ágazati szakmai feladat 
külképviseleten történő ellátására, határozott időre helyez át a kihelyező szervhez;

17. tartós külszolgálat: a  külpolitikáért felelős miniszter, illetve az  európai uniós ügyek koordinációjáért 
felelős miniszter által vezetett minisztérium kormánytisztviselője, kormányzati ügykezelője – ideértve 
az  ágazati szakmai feladat ellátására e  szervhez meghatározott időre áthelyezett kormánytisztviselőt 
is – által a  kihelyező vezető döntése alapján külképviseleten teljesített, határozott időre szóló speciális 
közszolgálat, amely a közigazgatás általános munkafeltételeitől eltérő, a diplomáciai tevékenység nemzetközi 
gyakorlatának és normáinak megfelelő körülmények és feltételek közt végzett tevékenységre irányul, és 
amelynek időtartama 90 napnál hosszabb;

18. válsághelyzet: az  állomáshelyet is magában foglaló földrajzi térségben bekövetkező közvetlen életveszélyt 
okozó természeti vagy ipari katasztrófa, súlyos járvány, terrorfenyegetettség, fegyveres zavargás, 
polgárháború vagy háború, illetve ezek közvetlen veszélye.

II. FEJEZET
A KÜLKÉPVISELET, VALAMINT A KORMÁNYTISZTVISELŐK ÉS KORMÁNYZATI ÜGYKEZELŐK TARTÓS 
KÜLSZOLGÁLATA

3. A külképviselet jogállása, személyzete, vezetése

3. § (1) Külképviselet
a) Magyarország diplomáciai képviseleteként,
b) Magyarország konzuli képviseleteként,
c) Magyarország nemzetközi szervezet mellett működő állandó képviseleteként, valamint
d) Magyarország kereskedelmi képviseleteként
működhet.

 (2) A  külképviselet részeként – a  Kormány erre irányuló külön döntése esetén, a  fogadó állam egyetértésével – 
alkonzulátus, valamint konzuli iroda működhet. Az  alkonzulátus és a  konzuli iroda önálló költségvetéssel és 
vezetéssel nem rendelkezik.

 (3) A külképviselet részeként – a Kormány erre irányuló külön döntése esetén a  (2) bekezdésben meghatározottakon 
túl – külföldi magyar kulturális intézet vagy kulturális szolgálat működhet. A kulturális intézet és a kulturális szolgálat 
szakmai vezetője tanácsosi rangot viselő diplomata (a  továbbiakban: kulturális tanácsos). A  kulturális tanácsos 
munkáját kulturális attasék segíthetik.

 (4) A  külképviseletek működtetésének pénzügyi fedezetét a  mindenkori költségvetési törvényben a  külpolitikáért 
felelős miniszter által vezetett minisztérium „külképviseletek igazgatása” elnevezésű címe tartalmazza.

4. §  A külképviselet tagjai:
a)  a külképviselet vezetője,
b)  a diplomáciai és hivatásos konzuli személyzet tagjai,
c)  a szakdiplomáciai személyzet tagjai,
d)  az adminisztratív és technikai személyzet tagjai, valamint
e)  a külképviselet által foglalkoztatott munkavállalók.

5. §  A külképviselet irányítását a külpolitikáért felelős miniszter, vezetését
a) a rendkívüli és meghatalmazott nagykövet,
b) a főkonzul,
c) az állandó ügyvivő, valamint
d) a kereskedelmi képviselet-vezető
(a továbbiakban együtt: külképviselet-vezető) látja el.
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4. A külképviselet tagjának funkcionális feladatai, munkaköre

6. § (1) A külképviselet vezetője
a) a külképviselet személyzete tekintetében gondoskodik a nemzetközi jogi normák, valamint a fogadó állam és 

Magyarország jogszabályai és egyéb normái betartásáról és az azoknak megfelelő külképviseleti működésről, 
továbbá azok megsértése esetén gondoskodik a  jogsértés kivizsgálásáról és megteszi a  jogkörébe tartozó 
egyéb szükséges intézkedéseket,

b) írásban – a  közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel, valamint a  Munka Törvénykönyvéről szóló 
törvénnyel és a  fogadó állam munkajogi szabályozásával összhangban – meghatározza a  külképviselet 
munkarendjét és a  munkavégzés különleges szabályait, gyakorolja a  külpolitikáért felelős miniszter által 
vezetett minisztérium hivatali szervezetének vezetője által átruházott munkáltatói jogokat,

c) a  külpolitikáért felelős miniszter által meghatározott körben dönt a  külképviselet feladatkörébe tartozó 
ügyekben,

d) felel a külképviselet eszközeivel és pénzügyi forrásaival való jogszerű gazdálkodásért,
e) a külképviselet tevékenységéről és működéséről folyamatosan beszámol a külpolitikáért felelős miniszternek,
f ) ellátja a  jogszabályban és a  kihelyezési okiratban, valamint a  munkaköri leírásban meghatározott további 

feladatokat.
 (2) A  diplomáciai képviselet vezetője – a  nemzetközi szervezet mellett működő állandó képviselet kivételével – 

az  (1)  bekezdésben foglaltakon túl összehangolja a  fogadó államban működő valamennyi magyar külképviselet 
diplomáciai tevékenységét.

 (3) A  külképviselet-vezető feladata az  általa kezelt előirányzatok vonatkozásában az  általa szükségesnek vélt 
takarékossági intézkedések megtétele, azok következetes végrehajtása, a  vezetése alá tartozó külképviselet 
személyzete munkavégzésének folyamatos ellenőrzése.

7. § (1) Külképviselet-vezető távollétében vagy akadályoztatása esetén a  külképviselet-vezető jogkörében és 
feladatkörében a  külképviselet-vezető eltérő utasítása hiányában helyettesként az  első beosztott diplomata, 
konzuli képviselet esetében az első beosztott konzul jár el. Ha a külképviselet-vezető munkaköre átmenetileg nincs 
betöltve, a  külképviselet-vezető jogkörében és feladatkörében a  kihelyező szerv hivatali szervezete vezetőjének 
eltérő utasítása hiányában helyettesként az első beosztott diplomata, konzuli képviselet esetében az első beosztott 
konzul jár el. A  külképviselet-vezető helyettesére a  külképviselet-vezetőre vonatkozó szabályok megfelelően 
alkalmazandóak.

 (2) Ha a külképviselet-vezető helyettese az (1) bekezdésben meghatározott helyettesítési rend alapján – váratlan, külső 
körülmények miatt – nem állapítható meg, az eljáró helyettest a kihelyező szerv hivatali szervezetének vezetője jelöli 
ki. A kijelölésig a külképviselet rangban soron következő diplomatája jár el.

 (3) A 3. § (1) bekezdése a) és b) pontja szerinti külképviselet külképviselet-vezetője a döntési jogkörébe tartozó ügyekre 
nézve – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – az első beosztott diplomatát, illetve az első beosztott konzult döntési 
jogkörrel ruházhatja fel.

 (4) Ha nemzetközi szerződés, nemzetközi szokásjogi szabály, jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, 
protokolláris norma vagy a  fogadó állam joga a  külképviselet vezetőjének személyes eljárását írja elő, 
a külképviselet-vezető nem helyettesíthető.

8. § (1) A  külképviseleten diplomataként foglalkoztatott kormánytisztviselő a  kihelyezési okiratában és a  munkakörében 
meghatározott feladatok, továbbá a  külképviselet-vezető által feladatkörébe rendelt egyéb feladatok ellátására 
a megszabott hivatali út betartásával köteles.

 (2) Vezető konzul azon diplomáciai képviseletre nevezhető ki, ahol – a  vezető konzult is beleértve – legalább két 
konzul vagy legalább öt, konzuli feladatokat ellátó kihelyezett vagy külképviselet által foglalkoztatott munkavállaló 
tevékenységének összehangolása céljából szükséges. Vezető konzullá nem önálló alkonzulátus vagy konzuli iroda 
vezetője is kinevezhető.

 (3) A szakdiplomáciai személyzet tagjainak feladatköre elsősorban az adott szakágazati feladatok ellátása, ugyanakkor 
munkakörük és a külképviselet-vezető utasítása alapján egyéb feladatot is elláthatnak.

 (4) Az adminisztratív és technikai személyzet tagjainak alapvető feladata a külképviselet funkcionális működtetésének 
elősegítése, valamint az  azzal összefüggő, kihelyezési okiratukban és a  munkaköri leírásukban meghatározott 
feladatok ellátása.
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9. § (1) A külképviselet a 2. § 15. pontja szerinti természetes személyt foglalkoztathat.
 (2) A  külképviselet által foglalkoztatott munkavállalókkal a  külképviselet-vezető a  külpolitikáért felelős miniszter 

által vezetett minisztérium hivatali szervezetének vezetője által átruházott hatáskörben munkaszerződést köt. 
A  külképviselet által foglalkoztatott munkavállalóval kötendő munkaszerződésre vonatkozó részletes szabályokat 
miniszteri rendelet tartalmazza.

5. A kihelyezésre kerülő személyek felkészítése, irányítása

10. § (1) A  diplomata-álláshelyet a  külpolitikáért felelős miniszter – a  (2)  bekezdésben meghatározott kivétellel – pályázat 
útján meghirdeti.

 (2) A  kihelyező szerv vezetője külpolitikai szempontok alapján, hivatali érdekből kivételesen az  (1)  bekezdés szerinti 
pályázati út mellőzésével, kijelölés útján is dönthet diplomata, valamint adminisztratív és technikai álláshely 
betöltéséről.

 (3) A pályáztatással összefüggő részletes szabályokat a külpolitikáért felelős miniszter rendeletben határozza meg.

11. § (1) A  kihelyezésre kerülő személy – alapvető európai uniós elemeket is tartalmazó – diplomáciai felkészítését 
a  külpolitikáért felelős miniszter, az  európai uniós szakpolitikai munkakörök betöltéséhez szükséges átfogó 
európai uniós felkészítését az  európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter irányítja. Külföldi magyar 
kulturális intézetet és kulturális szolgálatot vezető kulturális tanácsos, az intézetekben tartós külszolgálatot teljesítő 
diplomata, a kulturális és oktatási szakdiplomaták szakmai felkészítése, valamint szakmai irányítása a szakminiszter 
bevonásával történik. A  kihelyezésre kerülő személy diplomáciai, illetve európai uniós felkészítésének időtartama  
– a kihelyező vezető döntése alapján – legalább egy, legfeljebb hat hónap.

 (2) A kihelyező vezető az (1) bekezdés szerinti döntés meghozatala során mérlegeli az adott külképviselet politikai és 
gazdasági jelentőségét, az ellátandó feladatok összetettségét, valamint a diplomata felkészültségét.

 (3) A  diplomata irányítását a  külképviselet-vezető útján – a  szakdiplomata tekintetében a  szakminiszter feladat- és 
hatáskörébe tartozó kérdésben a szakminiszterrel egyeztetve – a kihelyező szerv vezetője végzi.

 (4) A  diplomata, valamint az  adminisztratív és technikai személyzet (1)  bekezdés szerinti felkészítésének és szakmai 
irányításának, valamint a szakdiplomata és a feladat- és hatáskörében érintett miniszter, illetve a Nemzeti Kutatási, 
Fejlesztési és Innovációs Hivatal vezetője (a  továbbiakban együtt: szakminiszter) által vezetett tárca vagy hivatal 
(a továbbiakban együtt: szaktárca) közötti kapcsolattartás részletes szabályait a Kormány rendeletben szabályozza.

6. Rangadományozás, ranghasználat

12. § (1) A külképviseleten diplomáciai vagy hivatásos konzuli feladatokat ellátó kormánytisztviselőnek tartós külszolgálatát 
megelőzően – amennyiben ilyen ranggal még nem rendelkezik – a  külpolitikáért felelős miniszter diplomáciai 
rangot adományoz.

 (2) A szaktárcától a kihelyező szerv állományába határozott időre áthelyezett kormánytisztviselő esetében az első rang 
adományozására – a  külpolitikáért felelős miniszter a  rangadományozás és a  ranghasználat részletes szabályairól 
szóló rendeletében foglaltak alapján – a szakminiszter tesz javaslatot.

 (3) A  diplomata rangját, valamint a  kihelyezés időpontját – szakdiplomata esetén a  szakminiszter javaslata alapján 
a külpolitikáért felelős miniszter által rendeletben meghatározott kereteken belül – a kihelyező vezető állapítja meg.

13. § (1) A  köztársasági elnök a  külpolitikáért felelős miniszter javaslatára a  kormánytisztviselőnek rendkívüli követ és 
meghatalmazott miniszteri, valamint rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti rangot adományozhat.

 (2) A külpolitikáért felelős miniszter a kormánytisztviselő részére
a) segédattasé,
b) attasé,
c) III., II. vagy I. osztályú titkár,
d) II. vagy I. osztályú tanácsos
diplomáciai rangot adományozhat.

 (3) A külpolitikáért felelős miniszter a konzuli feladatokat ellátó kormánytisztviselőnek, diplomáciai rangja megtartása 
mellett,
a) alkonzul,
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b) konzul vagy
c) főkonzul
hivatásos konzuli rangot adományozhat.

 (4) A kihelyezett e törvény szerinti díjazásának megállapítása során diplomáciai rangját kell figyelembe venni.

14. § (1) Diplomáciai vagy konzuli rangját a  kormánytisztviselő hivatalos tevékenysége során a  protokolláris szabályoknak 
megfelelően külföldön és belföldön egyaránt szabadon használhatja. A kormánytisztviselő diplomáciai vagy konzuli 
rangját hivatalos tevékenységén kívül csak akkor használhatja, ha az a rang rendeltetésével és a kormánytisztviselő 
hivatali funkciójával összhangban történik.

 (2) Az első diplomáciai rang adományozásának általános feltételei:
a) felsőfokú iskolai végzettség,
b) miniszteri rendeletben szabályozott külügyi szakmai alapvizsga legalább „megfelelt” eredménnyel történő 

letétele,
c) egy felsőfokú általános, „C” típusú és egy középfokú általános „C” típusú állami – vagy jogszabály alapján azzal 

egyenértékű – nyelvvizsga, amelyekből az egyik minden esetben angol nyelvből szükséges.
 (3) Az  első diplomáciai vagy konzuli rangot – ide nem értve a  13.  § (1)  bekezdésében meghatározottakat – 

a  külpolitikáért felelős miniszter adományozza az  (2)  bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő 
kormánytisztviselőnek.

 (4) A  kihelyező szerv vezetője – kivételesen indokolt esetben, hivatali érdekből – a  (2)  bekezdésben meghatározott 
feltételek hiányában is adományozhat diplomáciai rangot a külszolgálat idejére, illetve indokolt esetben magasabb 
ranghasználatot biztosíthat.

 (5) A rangadományozás és a ranghasználat részletes szabályait a külpolitikáért felelős miniszter – az EU ÁK tekintetében 
az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter egyetértésével – rendeletben szabályozza.

7. A tartós külszolgálat létesítése és megszüntetése, tartalma, ideiglenes hazarendelés

15. § (1) A  külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium kormánytisztviselője és kormányzati ügykezelője  
– ideértve az ágazati szakmai feladat ellátására e szervhez meghatározott időre áthelyezett kormánytisztviselőt és 
kormányzati ügykezelőt is – a kihelyező vezető döntése szerint kihelyezhető tartós külszolgálatra.

 (2) A  munkakörébe tartozó feladatai alapján kizárólag európai uniós kérdésekért felelős diplomata az  európai uniós 
ügyek koordinációjáért felelős miniszter egyetértésével helyezhető ki tartós külszolgálatra. Külföldi magyar 
kulturális intézetet és kulturális szolgálatot vezető kulturális tanácsos és az  intézetekben tartós külszolgálatot 
teljesítő diplomata a kultúráért felelős miniszter egyetértésével helyezhető ki tartós külszolgálatra.

 (3) A  szakdiplomata felett a  munkáltatói jogokat felkészítése és tartós külszolgálatának ideje alatt a  kihelyező vezető 
gyakorolja.

 (4) A  kormánytisztviselő és kormányzati ügykezelő tartós külszolgálatra való kihelyezéséhez a  kihelyezendő személy 
hozzájárulása szükséges.

16. § (1) Tartós külszolgálat ellátására az a kormánytisztviselő és kormányzati ügykezelő helyezhető ki, aki
a) Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Magyarországon él,
b) a tartós külszolgálat során ellátott munkakörhöz jogszabályban, továbbá a kihelyező szerv által előírt iskolai 

végzettséggel, valamint szakképesítéssel rendelkezik,
c) a kihelyező szervnél működő foglalkozás-egészségügyi szolgálat által elvégzett orvosi vizsgálat eredménye 

alapján a kijelölt állomáshelyen tartós külszolgálatra alkalmas,
d) a kihelyező szerv által előírt, a tartós külszolgálat során ellátandó munkakörének megfelelő szintű, az adott 

külképviselet vonatkozásában releváns idegennyelv-ismerettel, valamint – diplomata munkakörök 
vonatkozásában – a 14. § (2) bekezdés c) pontja szerinti nyelvvizsgával rendelkezik,

e) a kihelyező szerv által jogszabályban előírt szakmai vizsgakövetelményeknek eleget tett,
f ) érvényes és kockázatmentes nemzetbiztonsági szakvéleménnyel rendelkezik,
g) nem állampolgára a fogadó államnak, valamint
h) egyéb módon nem biztosított házastársa részére – amennyiben a  kihelyezett családi állapota indokolja – 

a  társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről 
szóló törvény szerinti, nyugellátásra jogosító szolgálatiidő- és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzését 
célzó megállapodás megkötésére kötelezettséget vállal.
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 (2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott feltételek alól kizárólag az  e  bekezdésben foglaltak szerint meghatározott 
halasztás és felmentés adható. Az  (1)  bekezdés d)  pontjában foglalt, az  adott külképviselet vonatkozásában 
releváns idegennyelv-ismeret teljesítésére – indokolt esetben – a  kihelyező vezető legfeljebb egy év halasztást 
engedélyezhet. Külképviselet-vezető esetében az  (1)  bekezdés a) és g)  pontjában foglalt feltétel alól indokolt 
esetben – a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok és a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszter 
egyetértésével – a kihelyező szerv vezetője felmentést adhat.

 (3) A  kihelyező vezető a  tartós külszolgálatra történő kihelyezés feltételeként a  külképviseleti munkakörre vonatkozó 
pályázati kiírásban – az  (1)  bekezdésben foglaltakon túl – további szakmai, valamint az  adott külképviselet 
viszonyaival összefüggő, illetve a  tartós külszolgálat során ellátandó munkakörhöz szükséges egyéb feltételeket 
írhat elő.

 (4) A  tartós külszolgálati munkakörök vonatkozásában a  kihelyező vezető a  pályázatban az  orvosi alkalmasságon túl 
pszichológiai alkalmasságot is előírhat feltételként.

17. § (1) A tartós külszolgálat időtartama legfeljebb négy év. A tartós külszolgálat várható időtartamát a pályázati kiírásban 
meg kell jelölni. A  pályázati kiírásban foglalt tájékoztatás tartalmazza különösen a  kihelyezés várható kezdő 
időpontját és a tartós külszolgálat befejezésének naptári évét.

 (2) A kihelyező vezető – szakdiplomaták esetében a szakminiszter egyetértésével – a  tartós külszolgálat (1) bekezdés 
szerint megállapított időtartamát hivatali érdekből, valamint különös méltánylást érdemlő ok miatt, a  kihelyezett 
egyetértésével, egy alkalommal, legfeljebb egy évvel meghosszabbíthatja.

18. § (1) A  tartós külszolgálat időtartama alatt a  kihelyezett a  fogadó államot – hivatalos és magáncélból egyaránt – 
a  külképviselet-vezető engedélyével hagyhatja el. A  külképviselet-vezető az  állomáshely egyedi körülményeinek 
megfelelően a  hivatali érdek figyelembevételével határozza meg a  fogadó állam magáncélú elhagyása 
engedélyezésének rendjét. A külképviselet-vezető tekintetében az engedélyt a kihelyező vezető adja meg.

 (2) A kihelyező vezető a kihelyezettet
a) válsághelyzetben vagy a kihelyező szerv működési körén kívül eső egyéb elháríthatatlan okból;
b) hazai gyógykezelése vagy soron kívüli munkaköri alkalmassági vizsgálat elvégzése miatt, valamint
c) hivatali érdekből
ideiglenesen – legfeljebb 90 napos időtartamra – hazarendelheti (a továbbiakban: ideiglenes hazarendelés).

 (3) Az  ideiglenesen hazarendelt kihelyezett tartós külszolgálatának folytatásáról vagy megszüntetéséről az  ideiglenes 
hazarendelés időtartama alatt a  kihelyező vezető a  (2)  bekezdésben meghatározott esetek fennállásának alapos 
mérlegelésével dönt.

 (4) A  (2)  bekezdés a)  pontjában foglalt esetben a  kihelyező vezető az  ideiglenes hazarendelés időtartamát egy 
alkalommal, legfeljebb 90 napos időtartammal hosszabbíthatja meg.

 (5) Ha az  ideiglenes hazarendelésre a  (2)  bekezdés b)  pontja alapján került sor, a  munkaköri alkalmassági vizsgálat 
eredményéről, valamint a  hazai gyógykezelés – tartós külszolgálat folytatása vagy megszüntetése szempontjából 
lényeges – körülményeiről a kihelyezett a kihelyező vezetőt a hazaérkezéstől számított 60 napon belül tájékoztatja.

 (6) Ha a  tartós külszolgálatot a  kihelyező vezető a  (3)  bekezdés alapján megszünteti, a  kihelyezett az  állomáshelyen 
folytatott életvitelének megszüntetéséről, így különösen lakhatására vonatkozó szerződéses viszonyok rendezéséről 
és ingóságainak hazaszállításáról a kihelyező szerv saját költségére gondoskodik.

19. § (1) A kihelyezett a kihelyező vezető döntése alapján – hivatali érdekből, a döntés közlésétől számított 30 napon belül 
közölt egyetértésével – más külképviseletre helyezhető át. Az  áthelyezésre vonatkozó döntés meghozatala során 
a kihelyező vezető mérlegeli és figyelembe veszi a kihelyezett szakmai kompetenciáit, az általa ellátott munkakör 
jellegét és külképviseletének körülményeit. A  kihelyezett hivatali érdekből történő áthelyezése esetén a  tartós 
külszolgálatot folyamatosnak kell tekinteni.

 (2) A kihelyezett más külföldi külképviseletre történő áthelyezéséről és annak időpontjáról a kihelyezettet a kihelyező 
vezető lehetőleg hat hónappal, de legkésőbb két hónappal az áthelyezés időpontját megelőzően írásban értesíti.

 (3) A kihelyezett a tartós külszolgálata alatt harmadik országban ideiglenes kiküldetést teljesíthet, amelynek részletes 
szabályait a külpolitikáért felelős miniszter rendeletben határozza meg.

20. § (1) A tartós külszolgálat
a) a  kihelyező okiratban megállapított naptári évben, a  kihelyező vezető által a  naptári évben írásban adott 

tájékoztatás szerinti napon,



6898 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 90. szám 

b) a kihelyező okiratban meghatározott feltétel bekövetkeztével,
c) a kormányzati szolgálati jogviszony megszűnésével vagy 90 napot meghaladó szünetelésével,
d) a 33. § (3) bekezdésében meghatározott esetben, valamint
e) a kihelyezett halálával
szűnik meg.

 (2) A  kihelyezés (1)  bekezdés a)  pontja szerinti megszűnésének évéről – a  kihelyező okiratban foglaltakkal 
megegyezően, emlékeztető jelleggel – a kihelyező vezető a kihelyezettet a megszűnés évének kezdetét megelőző 
legkésőbb hat hónappal, a  megszűnés pontos dátumáról pedig az  azt megelőző legkésőbb két hónappal 
tájékoztatja.

 (3) A tartós külszolgálat
a) a kihelyezett és a kihelyező vezető közös megegyezésével,
b) a kihelyezés visszavonásával,
c) a kihelyezett kérelmére,
d) nemzetközi jogi ok fennállása esetén,
e) a 18. § (3) bekezdése szerinti esetben, valamint
f ) a 32. § (1) bekezdése szerinti esetben,
szüntethető meg.

 (4) A  (3)  bekezdés d)  pontjában foglalt nemzetközi jogi ok fennállása tekintetében a  külpolitikáért felelős miniszter 
dönt.

 (5) A tartós külszolgálatot a kihelyezés visszavonásával a kihelyező vezető megszünteti, ha a kihelyezett
a) a 16. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek már nem felel meg, vagy
b) az  illetékes foglalkozás-egészségügyi szolgálat által végzett kötelező időszaki, illetve soron kívüli orvosi 

vizsgálaton – neki felróhatóan – nem jelenik meg,
c) a (7) bekezdésében foglaltak alapján ezt kéri.

 (6) Ha a  tartós külszolgálatra kihelyezés visszavonására vonatkozó döntés közlésétől számított öt napon belül 
a  kormánytisztviselő vagy kormányzati ügykezelő írásban úgy nyilatkozik, hogy nem kíván a  megváltoztatott 
feltételek szerint munkát végezni, a  nyilatkozatát a  kormányzati szolgálati jogviszonyról történő lemondásnak 
kell tekinteni azzal, hogy a  lemondási idő tartamára a  munkavégzés alól mentesíteni kell. A  lemondási időre járó 
illetmény összegének, valamint az  egyéb kifizetések összegének meghatározása szempontjából a  munkakör 
megváltoztatása előtti devizailletményt kell figyelembe venni.

 (7) A  kihelyezett írásban kérheti a  kihelyezés megszüntetését és a  külképviseletről történő hazarendelését. Az  erre 
vonatkozó kérelmet a  kihelyező vezető annak kézhezvételétől számított 30 napon belül elbírálja és a  kihelyezett 
hazarendelését elrendeli.

 (8) A  kihelyezett tartós külszolgálatát a  kihelyező vezető rendkívüli esetben, hivatali érdekből, azonnali hatályú 
hazarendeléssel is visszavonhatja.

21. § (1) A  tartós külszolgálat megszűnésével a  kihelyező vezető – a  szakdiplomata kivételével – gondoskodik 
a  kormánytisztviselő, kormányzati ügykezelő eredeti vagy más, a  végzettségének megfelelő munkakörbe történő 
helyezéséről, ide nem értve a  kizárólag a  külszolgálat idejére, határozott időre kinevezett kormánytisztviselőt, 
kormányzati ügykezelőt.

 (2) A kormánytisztviselő, kormányzati ügykezelő a kihelyező szerv vagy a kihelyező szerv irányítása vagy felügyelete alá 
tartozó központi államigazgatási szerv állományába is visszahelyezhető, annak vezetője egyetértésével.

 (3) A  (2)  bekezdés szerinti esetben a  közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény kinevezés-módosításra vonatkozó 
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

8. A kihelyező, a kihelyezést módosító, az áthelyező és az értesítő okirat

22. § (1) A  kihelyezésről, a  kihelyezés módosításáról, a  tartós külszolgálat megszűnéséről vagy megszüntetéséről, továbbá 
a más külföldi állomáshelyre történő áthelyezésről szóló munkáltatói intézkedést írásba kell foglalni.

 (2) A kihelyezésre és a más külföldi állomáshelyre történő áthelyezésre vonatkozó okiratnak tartalmaznia kell a tartós 
külszolgálattal kapcsolatos minden lényeges adatot, így különösen a kihelyezett
a) 1. melléklet szerinti rangját, munkakörét, munkaköri szorzóját,
b) állomáshelyét,
c) deviza-alapilletmény összegét, a deviza-illetménypótlékát,
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d) átalány-költségtérítésének összegét,
e) költségtérítés-kiegészítésre jogosító személyek nevét, családi jogállását,
f ) állomáshelyére és visszautazásához, valamint a  szabadságra történő hazautazásához biztosított utazási 

napok számát,
g) tartós külszolgálatának kezdő időpontját (kihelyezés napja), valamint a tartós külszolgálat megszüntetésének 

naptári évét, vagy a más külföldi állomáshelyre történő áthelyezés napját,
h) biztonsági szolgálat ellátására vonatkozó kötelezettségét,
i) egyéb jogosultságait és kötelezettségeit, valamint
j) tartós külszolgálata ellátásával kapcsolatos egyéb feltételeket.

 (3) A kihelyezés megszűnéséről vagy megszüntetéséről szóló okiratnak tartalmaznia kell
a) a külszolgálat megszűnésének napját,
b) a szolgálat átadásával, valamint a hazautazással kapcsolatos kötelezettségeket.

 (4) A  kihelyező okirathoz csatolni kell a  kihelyezett részletes munkaköri leírását, amely tartalmazza a  helyettesítés 
rendjét is.

 (5) A kihelyezett tartós külszolgálatának megszűnéséről vagy megszüntetéséről értesítő okiratban értesül. Az értesítő 
okiratban meg kell határozni a végleges hazautazás napját.

 (6) A  kihelyezett kihelyezési okirata – a  (7)  bekezdésben foglaltak kivételével – a  kihelyezett egyetértésével 
módosítható. A  kihelyező okirat tartalmának módosítására a  kihelyezésre és a  kihelyezéshez való hozzájárulásra 
vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

 (7) Nem szükséges a kihelyezett beleegyezése a kinevezés módosításához, ha a kihelyezett
a) munkakörének megváltoztatását a tartós külszolgálatra történő kihelyezés visszavonása indokolja,
b) a 25. § (5)–(8) bekezdésében meghatározott személy után költségtérítés-kiegészítésre válik jogosulttá,
c) rangemelésben részesül,
d) személyi adatai módosulnak.

9. Járandóságok

23. § (1) A  kihelyezett a  tartós külszolgálatának időtartama alatt havonta devizailletményre és átalány-költségtérítésre 
(a  továbbiakban: díjazás) jogosult. A  díjazás euróban kerül megállapításra, majd átváltással száz forintra kerekítve 
számfejtésre, ezt követően euróban kerül folyósításra a  kihelyezett részére. A  kerekítés nem minősül munkáltatói 
intézkedésen alapuló, az  általánostól eltérő devizailletmény-megállapításnak. A  kihelyezett részére a  tartós 
külszolgálata idejére a  közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti besorolása alapján megállapított belföldi 
illetménye – 1.  § (2)  bekezdésében foglalt kivétellel – nem jár, azonban tartós külszolgálatának időtartama alatti, 
a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti besorolási fokozatban bekövetkezett változásokról folyamatosan 
értesítésre kerül.

 (2) A  kihelyezett munkaköri osztályokba (a  továbbiakban: fizetési fokozat) kerül besorolásra. Az  egyes fizetési 
fokozatokhoz rang és a munkakör szerint növekvő szorzószámok tartoznak, amelyeket az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Több munkakör tartós, egyidejű betöltése esetén az  1.  melléklet szerinti fizetési fokozatokhoz tartozó magasabb 
szorzót kell alapul venni a  kihelyezett devizailletményének megállapítása során. Több adminisztratív-technikai 
munkakör tartós, egyidejű ellátása esetén az  azokat ellátó kihelyezett számára a  kihelyező vezető az  1.  melléklet 
szerinti, magasabb fizetési fokozathoz tartozó szorzónál – a  létrejött munkakör összetettségét figyelembe véve –  
0,1 vagy 0,2 értékkel magasabb szorzót állapíthat meg.

 (4) A devizailletmény
a) illetményből, valamint
b) deviza-illetménypótlékból
áll.

 (5) Az illetményt
a) az adott állomáshelyre megállapított deviza-alapilletmény, valamint
b) a fizetési fokozathoz tartozó szorzó
szorzata határozza meg.

 (6) Az adott állomáshelyre vonatkozó deviza-alapilletményt
a) a deviza-illetményalap, valamint
b) az adott állomáshelyre megállapított ENSZ-szorzó
szorzata határozza meg.
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 (7) A  deviza-illetményalap összegét évente a  központi költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy, hogy az  nem 
lehet alacsonyabb, mint az előző évi deviza-illetményalap.

 (8) Az  egyes állomáshelyekre vonatkozó, a  következő költségvetési évre vonatkozó deviza-alapilletményt 
a külpolitikáért felelős miniszter a költségvetési törvény elfogadásától számított 45 napon belül rendeletben teszi 
közzé, az ENSZ által utoljára közzétett szorzószámok figyelembevételével.

 (9) A kihelyező szerv – a kihelyezett kérelmére, a külképviseletre történő első kiutazást megelőzően – egy alkalommal, 
a  külpolitikáért felelős miniszter által megállapított rendelet szerinti mértékben és feltételekkel kamatmentes 
illetményelőleget nyújt.

 (10) Külföldi magyar kulturális intézetet és kulturális szolgálatot vezető kulturális tanácsos és az  intézetekben tartós 
külszolgálatot teljesítő diplomata rangjának megfelelő illetmény megállapításához a  kultúráért felelős miniszter 
egyetértése szükséges.

24. § (1) A kihelyezett devizailletményében megjelenő deviza-illetménypótlékok mértéke
a) a külképviselet külpolitikai viszonyrendszerben elfoglalt helyétől,
b) az állomáshely élhetőségétől, valamint
c) a kihelyezett családi állapotától
függ.

 (2) A külképviseleteket a külpolitikáért felelős miniszter rendeletben a külpolitikai viszonyrendszerben elfoglalt helyük, 
valamint élhetőségük szempontjából kategóriákba sorolja.

 (3) A kihelyezett az adott külképviselet külpolitikai viszonyrendszerben elfoglalt helye szerinti besorolásától függően
a) „A plusz” kategória esetén a deviza-alapilletménye 30%-ának
b) „A” kategória esetén a deviza-alapilletménye 15%-ának
c) „B” kategória esetén a deviza-alapilletménye 5%-ának
d) „C” kategória esetén a deviza-alapilletménye 0%-ának
megfelelő deviza-illetménypótlékra jogosult.

 (4) „A plusz” kategóriába legfeljebb húsz, kiemelt fontosságú külképviselet sorolható.
 (5) A  kihelyezett a  (3)  bekezdésben meghatározott deviza-illetménypótlékon túl az  adott külképviselet élhetőségi 

besorolásától függően
a) „A” kategória esetén a deviza-alapilletménye 0%-ának,
b) „B” kategória esetén a deviza-alapilletménye 5%-ának,
c) „C” kategória esetén a deviza-alapilletménye 15%-ának,
d) „C mínusz” kategória esetén a deviza-alapilletménye 40%-ának
megfelelő deviza-illetménypótlékra jogosult.

 (6) „C mínusz” kategóriába azon külképviseletek kerülnek besorolásra, amelyek háborús vagy polgárháborús 
helyzetben lévő államban vagy mindennapi és közvetlen terrorfenyegetés alatt működnek.

 (7) Ha írásbeli nyilatkozata alapján a  kihelyezett házastársa is a  kihelyezettel tartózkodik, és nem folytat 
jövedelemszerző tevékenységet, a kihelyezett illetménye 12,5%-ának megfelelő deviza-illetménypótlékra jogosult. 
A nyilatkozatra vonatkozó részletes szabályokat a külpolitikáért felelős miniszter rendeletben szabályozza.

25. § (1) A  kihelyezettet a  devizailletményén túl a  maga és hozzátartozói külföldi életvitelével kapcsolatos kiadásainak 
fedezésére, minden külképviselet vonatkozásában eltérő mértékben megállapított, havonta euróban folyósított 
átalány-költségtérítés (a  továbbiakban: átalány-költségtérítés) illeti meg, kivéve, ha a  16.  § (1)  bekezdés a)  pontja 
szerinti feltételnek nem felel meg és a kihelyező vezető őt e feltétel alól a 16. § (2) bekezdése alapján mentesítette.

 (2) Az átalány-költségtérítés
a) lakhatási költségtérítésből,
b) vegyes költségtérítésből, valamint
c) a kihelyezett családi élethelyzetére tekintettel megállapított

ca) óvodáztatási és iskoláztatási költségtérítésből (a továbbiakban: iskoláztatási költségtérítés), valamint
cb) az a) és b) pontokhoz kapcsolódó költségtérítés-kiegészítésekből

áll.
 (3) A (2) bekezdés a) és b) pontja, valamint c) pont ca) alpontja szerinti költségtérítés mértékét az egyes költségtérítések 

vonatkozásában megállapított költségtérítés-alapok, valamint az  adott állomáshely tekintetében megállapított 
költségtérítés-szorzók szorzata adja.
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 (4) A  (2)  bekezdés a) és b)  pontja, valamint c)  pont ca)  alpontja szerinti költségtérítéshez kapcsolódó 
költségtérítés-alapok összegét évente a központi költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy, hogy az nem lehet 
alacsonyabb, mint az előző évi költségtérítés-alap.

 (5) A kihelyezettet a kihelyezettel közös háztartásban, életvitelszerűen a tartós külszolgálat állomáshelyén tartózkodó, 
a 2. § 8. pont szerint hozzátartozónak minősülő minden
a) gyermek után a (2) bekezdés a) pont szerinti költségtérítés 10%-ának, fogyatékkal élő vagy sajátos nevelési 

igényű gyermek esetén 15%-ának megfelelő költségtérítés-kiegészítés,
b) gyermek után a  (2)  bekezdés b)  pontja szerinti költségtérítés 100%-ának, fogyatékkal élő vagy sajátos 

nevelési igényű gyermek esetén 150%-ának megfelelő költségtérítés-kiegészítés, valamint
c) az  alap- és középfokú tanulmányait folytató, harmadik életévét meghaladó, de huszonegyedik életévét be 

nem töltött gyermek után iskoláztatási költségtérítés
illeti meg.

 (6) A  kihelyezettet a  kihelyezettel közös háztartásban, életvitelszerűen a  tartós külszolgálat helyén tartózkodó 
nagykorú, tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeke után, aki a  családok támogatásáról szóló 
törvény alapján saját jogán emelt összegű családi pótlékra jogosult, vagy a  fogyatékos személyek jogairól és 
esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény alapján fogyatékossági támogatásban vagy a  vakok személyi 
járadékában részesül,
a) a (2) bekezdés a) pont szerinti költségtérítés 15%-ának megfelelő költségtérítés-kiegészítés,
b) a (2) bekezdés b) pontja szerinti költségtérítés 150%-ának megfelelő költségtérítés-kiegészítés, valamint
c) iskoláztatási költségtérítés
illeti meg.

 (7) Ha a  kihelyezett részére az  (5)  bekezdés c)  pontja és (6)  bekezdés c)  pontja szerint megállapított iskoláztatási 
költségtérítés egy évre vonatkoztatott összegének másfélszerese nem éri el az  adott állomáshelyen elérhető  
– a magyar átlagszínvonalnak megfelelő – angol, francia, német vagy spanyol nyelvű és oktatási rendszerű óvoda, 
illetve alap- és középfokú képzési intézmények tandíjának éves mértékét, a  kihelyezett részére a  kihelyező szerv 
vezetője mérlegelési jogkörben az  iskoláztatási költségtérítés összegét kiegészítheti. A kihelyezett a  tanév közben 
történő kihelyezést követő harminc napon belül, illetve minden tanév kezdetekor iskolalátogatási igazolással 
igazolja, hogy gyermeke iskolalátogatási kötelezettségének az állomáshelyen tesz eleget.

 (8) Ha írásbeli nyilatkozata alapján a kihelyezett házastársa is a kihelyezettel tartózkodik, a kihelyezett a  (2) bekezdés 
b) pontja szerinti költségtérítés 100%-ának megfelelő költségtérítés-kiegészítésre jogosult.

 (9) Az egyes külképviseletekhez tartozó lakhatási, vegyes, valamint iskoláztatási költségtérítés-szorzókat a külpolitikáért 
felelős miniszter rendeletben állapítja meg, amelynek mértékét szükség szerint, de legalább évente felülvizsgálja.

 (10) Az  átalány-költségtérítés összege a  kihelyezett által tetszőlegesen meghatározott arányban és mértékben 
használható fel bárminemű költségének fedezésére, ilyen különösen az állomáshelyén való lakhatás, Magyarország 
és a  külképviselet közötti utazások, ingóságainak szállítása, mobiltelefon-költsége, gépjármű-használattal 
kapcsolatban felmerülő költségek, valamint más jogszabályokban a  kormányzati szolgálati jogviszonyban álló 
személyekre nézve juttatott egyéb munkáltatói kedvezmények.

 (11) A  kihelyezett lakásbérleti szerződése a  külképviselet-vezető hozzájárulásával köthető meg, amennyiben 
az a külképviselet-vezető megítélése szerint a reprezentációs, valamint biztonsági szempontoknak megfelel.

 (12) A külképviselet-vezető lakhatási költségtérítésre nem jogosult, a külképviselet-vezető részére a külpolitikáért felelős 
miniszter által vezetett minisztérium biztosítja a lakhatásra szánt rezidenciát.

 (13) Ha a  külképviselet rendelkezik olyan lakóingatlannal, amely a  kihelyezett és hozzátartozói számára méretben 
megfelelő, és a kihelyezett munkaköre indokolja, a külképviselet-vezető döntése értelmében a kihelyezett köteles 
a rendelkezésre álló, a számára lakhatás céljából felajánlott lakóingatlant elfogadni. Ebben az esetben a kihelyezett 
lakhatási költségtérítésre nem jogosult.

 (14) A kihelyező szerv a kihelyezett kérelmére – kizárólag gépkocsivásárlás céljára – a külpolitikáért felelős miniszter által 
kiadott rendeletben megállapított feltételekkel kölcsönt nyújthat, a kihelyezéstől számított egy éven belül.

26. § (1) A kihelyezettet megillető díjazás kifizetése főszabály szerint a kihelyezett által választott fizetési számlára euróban 
történő utalással, vagy több fizetési számla esetén az  általa meghatározott arányban több számlára euróban 
történő átutalással történik. A kihelyezett forintszámlát is megjelölhet. Ha az adott állomáshely szerinti országban 
nincs, vagy olyan alacsony fejlettségű bankrendszer működik, ami a  számlamozgásokat veszélyezteti, a  kifizetés 
pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés útján történik. A  munkáltató viseli a  díjazás fizetési számlára 
történő átutalásának vagy készpénzben történő kifizetésének a költségét.
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 (2) A külpolitikáért felelős miniszter
a) rendeletben határozza meg a  devizailletmény, valamint a  költségtérítés számításának e  törvényben nem 

rendezett részletes szabályait, valamint
b) szükség szerint, de legalább évente felülvizsgálja az  egyes külképviseletek külpolitikai viszonyrendszerben 

elfoglalt helye, továbbá életminőség szerinti besorolását, és ennek alapján a  devizailletmény és 
a költségtérítés mértékét.

10. A kihelyezettre vonatkozó különleges munkajogi, biztonsági és a külképviselet működését érintő 
egyéb szabályok

27. § (1) A kihelyezett a külképviselet-vezető írásbeli utasítása alapján és a kihelyező vezető jóváhagyásával 15 naptári napot 
meghaladóan eredeti munkaköre helyett vagy eredeti munkaköre mellett ideiglenesen más munkakörbe tartozó 
feladatokat is elláthat (a továbbiakban: helyettesítés).

 (2) Az (1) bekezdés szerinti helyettesítéssel az adott munkakör legfeljebb egy évig látható el. Egy éven túl a munkakört 
pályázat vagy kijelölés útján be kell tölteni vagy meg kell szüntetni.

 (3) Külön díjazás kizárólag a  90 napot meghaladó helyettesítési időre jár, amelynek mértéke legfeljebb a  kihelyezett 
devizailletményének 20%-a. A helyettesítésre egyebekben a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény átirányításra 
vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

28. § (1) A tartós külszolgálat ellátásának idején a kihelyezett biztonsági szolgálatot is ellát, amelyért külön díjazás nem jár. 
A biztonsági szolgálat részletes szabályait a külpolitikáért felelős miniszter rendeletben határozza meg.

 (2) A külképviselet vezetője válsághelyzet esetén biztonsági okból elrendelheti a kihelyezett és hozzátartozói, valamint 
a  kihelyezettel együtt tartózkodó egyéb személyek a  külképviselet hivatalos helyiségeibe történő azonnali 
berendelését és ellenkező utasításig való ott tartózkodását vagy biztonságos helyre történő menekítését.

 (3) A válsághelyzetben a kihelyező vezető dönt a (2) bekezdésben meghatározott személyek hazaszállításáról. Az ebből 
eredő, előre nem tervezett többletköltségeket a kihelyező szerv viseli.

29. § (1) A  kihelyezett munkarendjét a  külképviselet-vezető határozza meg, valamint szükség esetén rendkívüli 
munkavégzést, ügyeletet és készenlétet rendelhet el. A  munkarendre, a  rendkívüli munkavégzésre, az  ügyeletre, 
a  készenlétre, valamint ezek nyilvántartására és elszámolására, továbbá a  szabadság kiadására vonatkozó 
szabályokat a külpolitikáért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.

 (2) A  külképviseleten a  munkaidő beosztása a  külképviselet-vezető által a  közszolgálati tisztviselőkről szóló 
törvény szerint megállapított általános munkarendtől és munkaidő-beosztástól eltérően is megállapítható. 
A  külképviseleten a  munkaszüneti napok megegyeznek a  belföldön jogszabályban meghatározott munkaszüneti 
napokkal. A  munkaszüneti napot más napon kiadni vagy összevonni csak különösen indokolt esetben lehet. 
A  kihelyezettet hetenként két egymást követő pihenőnap illeti meg, amelyeket a  külképviselet-vezető a  helyi 
viszonyokra tekintettel állapít meg.

30. § (1) A kihelyezett és hozzátartozói a tartós külszolgálat alatt a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény és 
kapcsolódó jogszabályok külföldön történő gyógykezelésre vonatkozó szabályai szerint jogosultak az állomáshelyen 
egészségügyi ellátás igénybevételére, amelynek részletszabályait – az  egészségügyért felelős miniszterrel 
egyetértésben – a külpolitikáért felelős miniszter rendeletben szabályozza.

 (2) A  hozzátartozó a  fogadó államban – a  kihelyező vezető előzetes hozzájárulásával – szabadon vállalhat munkát. 
A kihelyező vezető a mérlegelés során különösen nemzetbiztonsági szempontokat mérlegel.

 (3) A kihelyezett és hozzátartozói a  tartós külszolgálat időtartamára a külföldre utazásról szóló törvény rendelkezései 
alapján jogosultak diplomata- vagy külügyi szolgálati útlevél igénybevételére.

31. § (1) A  kihelyezett a  tartós külszolgálatának időtartama alatt a  kihelyezését megelőzően meglévő szabadságaival nem 
rendelkezhet. A tartós külszolgálat időtartamára járó alap- és pótszabadságot a kihelyezettnek tartós külszolgálata 
időtartama alatt igénybe kell vennie. A tartós külszolgálat kezdetét megelőzően fennálló szabadnapokat a kihelyező 
szervnek a  tartós külszolgálat megszűnését követően, közvetlenül egybefüggően kell kiadnia. A  kihelyező szerv 
szakdiplomaták esetében csak a tartós külszolgálat időtartama alatt keletkező, időarányos szabadságot adja ki.

 (2) A  tartós külszolgálat idejére a  kihelyezett részére a  közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti besorolása 
alapján, a  tárgyévben időarányosan megállapított mennyiségű alap- és pótszabadság kerül megállapításra. 
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A  közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben foglaltaktól eltérően a  külképviselet-vezetőt 10, helyettesét 5 nap 
pótszabadság illeti meg.

 (3) A (2) bekezdésen túl a kihelyezettet évente összesen
a) Európán belüli állomáshely esetében két, Európán kívüli állomáshely esetében négy, Ausztrália és Óceánia 

esetében hat utazási nap, valamint
b) állomáshelytől függetlenül két, egészségügyi vizsgálat céljából igénybe vehető szabadnap illeti meg.

 (4) A  szabadság kiadásának időpontját – a  kihelyezett előzetes meghallgatása után – az  éves szabadságolási terv 
alapján a  külképviselet-vezető határozza meg. A  külképviselet-vezető tekintetében a  szabadság kiadásának 
időpontját a kihelyező szerv határozza meg.

 (5) Az  éves szabadságolási tervet – a  kihelyezett igényének megismerése után – a  külképviselet-vezető készíti el, 
amelyről a kihelyezettet tájékoztatja.

 (6) Ha a  kihelyezett kormányzati szolgálati jogviszonya tartós külszolgálata időtartama alatt szűnik meg, számára 
a  végkielégítés, továbbá a  szabadságmegváltás összege a  közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti 
besorolása szerinti mértékben kerül megállapításra.

32. § (1) A  külképviselet vezetője a  tárgyévet megelőző három év teljesítményértékelése alapján a  tárgyévre vonatkozóan 
javasolhatja a  kihelyező vezetőnek a  kihelyezett rangban történő előléptetését. A  külképviselet vezetője 
kezdeményezheti továbbá a kihelyező vezetőnél a kihelyezett idő előtti végleges hazarendelését, ha a kihelyezett 
kihelyezés időtartama alatti minősítése átlag alatti teljesítményszintet ér el.

 (2) A  kihelyező vezető az  (1)  bekezdésben foglaltak alapján mérlegelési jogkörben eljárva – szakdiplomata esetén 
a  szakminiszterrel való egyeztetést követően – dönt a  kihelyezett rangban történő előléptetése vagy idő előtti 
berendelése tárgyában.

33. § (1) A  kihelyezett a  közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti jubileumi jutalomra tartós külszolgálatának 
időtartama alatt besorolás szerinti illetménye alapulvételével megállapított mértékben jogosult.

 (2) A  kihelyezettet a  keresőképtelenséggel járó betegsége időtartamára legfeljebb 90 napig, állomáshelyén a  havi 
devizailletmény 60%-a, belföldön 30%-a illeti meg. A 90. napot követően a kihelyezettet – ha szállítható állapotban 
van – további gyógykezelésre haza kell szállítani. A 90. napot meghaladó – további legfeljebb 90 nap – időtartamra 
a kihelyezett a devizailletménye 30%-ára jogosult függetlenül a tartózkodás helyétől.

 (3) A  kihelyezett tartós külszolgálata a  keresőképtelensége kezdetét követő 180. napot követő napon megszűnik, 
a  külszolgálat időtartamára létesített határozott idejű kormányzati szolgálati jogviszonya azonban 
keresőképtelensége fennállásáig, de legfeljebb 365 napig továbbra is fennáll.

 (4) A  kihelyezettet beteg gyermekének ápolása miatti keresőképtelenségének időtartamára – legfeljebb 90 napig – 
az (4) bekezdésben meghatározott mértékű devizailletmény illeti meg.

 (5) A kihelyezett halála esetén a halál bekövetkeztéig járó díjazásán felül a kihelyezettel az állomáshelyen tartózkodó 
hozzátartozói együttesen a kihelyezett további egyhavi díjazására jogosultak.

34. §  Az  a  külképviselet, amelynek keretében a  3.§ (3)  bekezdése szerinti kulturális intézet vagy kulturális szolgálat 
működik, kulturális, oktatási és tudományos tevékenysége körében a  fogadó ország előzetes hozzájárulása  
– amennyiben arra szükség van –, és a külpolitikáért felelős miniszter előzetes engedélye alapján, a hozzájárulásban, 
illetve az  engedélyben meghatározott keretek között vállalkozási tevékenységet folytathat. A  vállalkozási 
tevékenységhez kapcsolódó bevételekkel és kiadásokkal a  külképviselet-vezető az  előirányzatok felhasználásának 
általános szabályai alapján számol el a  külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatali 
szervezetének vezetője felé.

35. §  A  külképviselet-vezető indokolt esetben, az  állami vagyonnal és költségvetési előirányzatokkal való felelős 
gazdálkodás elvének tiszteletben tartásával, a  külképviselet a  kiadási előirányzatai terhére a  külpolitikáért felelős 
miniszter által vezetett minisztérium hivatali szervezetének vezetője előzetes engedélyével, az engedélyben foglalt 
feltételek szerint támogatást, adományt és más ellenérték nélküli kötelezettséget vállalhat és kifizetést teljesíthet.

11. A szakdiplomatákra vonatkozó különös rendelkezések

36. § (1) A szakdiplomatára a diplomatára vonatkozó rendelkezéseket az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
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 (2) Szakdiplomata-álláshely létesítése érdekében a  külpolitikáért felelős miniszter a  szakminiszterrel történő 
egyeztetést követően együttes előterjesztést nyújt be (a továbbiakban: előterjesztés) a Kormánynak. A Kormánynak 
benyújtandó előterjesztésre vonatkozó részletes szabályokat a Kormány rendeletben állapítja meg.

 (3) A  szakdiplomata-álláshelyre vonatkozó pályázatot a  szakminiszter hirdeti meg és bírálja el. A  szakdiplomata 
személyére a  pályázat eredménye vagy kivételesen kijelölés alapján a  szakminiszter tesz javaslatot a  kihelyező 
vezetőnek. Kihelyezésre akkor kerül sor, ha a szakminiszter személyi javaslatával a kihelyező vezető egyetért.

 (4) A  kihelyezésre kerülő személy a  felkészülés, valamint a  tartós külszolgálat idejére – a  közszolgálati tisztviselőkről 
szóló törvény szerinti határozott idejű áthelyezéssel – a kihelyező szerv állományába kerül.

 (5) A szakdiplomata munkaköri leírását a szakminiszterrel egyeztetve a kihelyező szerv készíti el.
 (6) A szakdiplomata a külképviselet munkájában a külképviselet-vezető utasításai szerint vesz részt, szakmai irányítását 

a  szakminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó kérdésben a  szakminiszterrel egyeztetve, a  külképviselet-vezetőn 
keresztül a kihelyező vezető végzi.

 (7) A  (6)  bekezdés rendelkezéseitől eltérően az  EU ÁK Kül- és Biztonságpolitikai Hivatalánál külszolgálatot teljesítő 
szakdiplomata szakmai irányítását a szakminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó kérdésben a szakminiszter végzi, 
az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter által vezetett minisztérium egyidejű tájékoztatása mellett.

 (8) A  szakdiplomata tartós külszolgálata a  kihelyező vezető kezdeményezésére csak a  szakminiszter egyetértésével 
szüntethető meg. A  szakdiplomata tartós külszolgálatának megszüntetését a  szakminiszter is kezdeményezheti 
a kihelyező vezetőnél azzal, hogy a szakminiszter döntése a kihelyező szervre nézve kötelező.

 (9) A  szakdiplomata kihelyezésének meghiúsulása vagy tartós külszolgálatának megszűnése vagy megszüntetése 
esetén a szakdiplomata a szaktárca vagy a szaktárca irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi államigazgatási 
szerv állományába is visszahelyezhető, annak vezetője egyetértésével. A  visszahelyezésről a  kihelyező szerv 
vezetője, a szakminiszterrel egyeztetve intézkedik.

 (10) A  szakdiplomata ideiglenes hazarendelésének a  kihelyező szerv mellett a  szaktárca működési körén kívül eső 
elháríthatatlan ok is alapját képezheti.

 (11) Szakdiplomata tartós külszolgálatának a  kihelyezés visszavonásával történő megszüntetéséről a  kihelyező szerv 
haladéktalanul értesíti a szakminisztert.

III. FEJEZET
AZ EU ÁK-RA VONATKOZÓ ELTÉRŐ RENDELKEZÉSEK

37. §  A 19. § és a 28. § (1) bekezdése az EU ÁK tekintetében nem alkalmazható.

12. Az EU ÁK jogállása, irányítása, működtetése

38. § (1) Az  EU ÁK az  Európai Unió melletti, a  3.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerinti, az  Európai Uniós tagságból eredő jogok 
gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, a  magyar érdekek hatékony képviselete szempontjából központi 
külképviselet, amelynek elsődleges feladata az  Európai Unió döntéshozatali eljárásai tekintetében a  magyar 
álláspont kialakításában és képviseletében való részvétel.

 (2) Az EU ÁK az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter által vezetett minisztérium jogi személyiséggel 
rendelkező szervezeti egységeként működik, költségvetése az  európai uniós ügyek koordinációjáért felelős 
miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében önálló címet képez. Az  EU ÁK költségvetésének 
tervezésével, az  előirányzatok átcsoportosításával és a  beszámoló jóváhagyásával kapcsolatos feladatokat 
az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter látja el.

 (3) Az 5. §-tól eltérően az EU ÁK irányítását – beleértve az EU ÁK funkcionális működtetését is – az európai uniós ügyek 
koordinációjáért felelős miniszter látja el.

 (4) Az  EU ÁK szervezetére és működésére vonatkozó szabályokat a  külképviselet-vezető javaslatára az  európai uniós 
ügyek koordinációjáért felelős miniszter utasításban állapítja meg.

13. A külképviselet vezetőjének feladatai, helyettesítésének rendje

39. §  A 6. §-tól és a 9. § (2) bekezdésétől eltérően a külképviselet vezetője
a) a  külképviselet tagjai tekintetében gondoskodik a  nemzetközi jogi normák, valamint a  fogadó állam és 

Magyarország jogszabályai és egyéb normái betartásáról és az azoknak megfelelő külképviseleti működésről, 
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továbbá azok megsértése esetén gondoskodik a  jogsértés kivizsgálásáról és megteszi a  jogkörébe tartozó 
egyéb szükséges intézkedéseket,

b) írásban – a  közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel, valamint a  munka törvénykönyvéről szóló 
törvénnyel és a  fogadó állam munkajogi szabályozásával összhangban – meghatározza a  külképviselet 
munkarendjét és a munkavégzés különleges szabályait,

c) gyakorolja a diplomaták és szakdiplomaták, valamint az adminisztratív és technikai személyzet tekintetében 
az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter által átruházott munkáltatói jogokat,

d) az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter által átruházott hatáskörben munkaszerződést köt 
a külképviselet által foglalkoztatott munkavállalóval és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat,

e) az  európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter által meghatározott körben dönt a  külképviselet 
feladatkörébe tartozó ügyekben,

f ) a  kihelyező vezető által meghatározott keretek között irányítja, ellenőrzi a  külképviselet működését, 
felelősséggel tartozik, különösen a  külképviselet eszközeivel és pénzügyi forrásaival való jogszerű 
gazdálkodásért a  rendelkezésre álló költségvetési kereteken belül, valamint a  folyamatba épített, illetve 
időszakonkénti ellenőrzésért

g) folyamatosan ellenőrzi a külképviselet tagjainak munkavégzését,
h) a  külképviselet tevékenységéről és működéséről folyamatosan beszámol az  európai uniós ügyek 

koordinációjáért felelős miniszternek, a  közös kül- és biztonságpolitika tekintetében a  külpolitikáért felelős 
miniszternek,

i) ellátja a  jogszabályban és a  kihelyezési okiratban, valamint a  munkaköri leírásban meghatározott további 
feladatokat.

40. § (1) A  7.  § (1)  bekezdésétől eltérően a  képviselet-vezető COREPER II. nagykövet távollétében, vagy akadályoztatása 
esetén a  COREPER I. nagykövet jár el. A  COREPER I. nagykövet hiányában, távollétében, illetve akadályoztatása 
esetén helyettesként az  EU ÁK Kül- és Biztonságpolitikai Hivatalát rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti 
rangban vezető diplomatája jár el. Ha a  COREPER II. nagykövet-munkakör átmenetileg nincs betöltve, a  COREPER  
II. nagykövet jogkörében és feladatkörében – a  kihelyező vezető eltérő utasítása hiányában – helyettesként 
a COREPER I. nagykövet jár el.

 (2) Az EU ÁK helyettesítési rendjének részletes szabályairól az EU ÁK szervezetére és működésére vonatkozó szabályok 
rendelkeznek.

14. Kihelyezésre kerülő személyek felkészítése, irányítása

41. § (1) A  10.  § (1)  bekezdésétől eltérően az  EU ÁK tekintetében a  diplomata-álláshelyet az  európai uniós ügyek 
koordinációjáért felelős miniszter hirdeti meg pályázat útján.

 (2) A miniszter hivatali érdekéből kivételesen az  (1) bekezdés szerinti pályázat mellőzésével, kijelölés útján is dönthet 
diplomata-álláshely betöltéséről.

 (3) A  10.  § (3)  bekezdésétől eltérően a  pályáztatással összefüggő részletes szabályokat az  európai uniós ügyek 
koordinációjáért felelős miniszter határozza meg.

15. Rangadományozás, ranghasználat

42. § (1) A 12. § (1) bekezdésétől eltérően az EU ÁK-n diplomáciai feladatokat ellátó kormánytisztviselőnek az európai uniós 
ügyek koordinációjáért felelős miniszter adományozza a  diplomáciai rangot, a  külpolitikáért felelős miniszterrel 
történő egyeztetést követően.

 (2) A 13. § (1) bekezdésétől eltérően az EU ÁK-ra nagykövetként kihelyezésre kerülő kormánytisztviselők tekintetében 
az  európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter tesz javaslatot a  köztársasági elnöknek a  rendkívüli és 
meghatalmazott nagyköveti rang adományozására, illetve a nagykövetek helyettesei (az Antici-, Mertens-, Nicolaidis 
diplomaták) tekintetében a rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter rang adományozására.

 (3) Az (1) bekezdés alapján az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter a kormánytisztviselő részére
a) segédattasé,
b) attasé,
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c) III., II. vagy I. osztályú titkár,
d) II. vagy I. osztályú tanácsos
diplomáciai rangot adományozhat.

 (4) A 14. § (3) bekezdésétől eltérően az első diplomáciai rangot – ide nem értve a (2) bekezdésben meghatározottakat – 
az  európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter adományozza a  14.  § (2)  bekezdésében meghatározott 
feltételeknek megfelelő kormánytisztviselőnek.

16. A tartós külszolgálat létesítése, megszüntetése

43. §  A 15. § (1) bekezdésétől eltérően az EU ÁK-ra az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium kormánytisztviselője és kormányzati ügykezelője – ideértve az  ágazati szakmai feladat ellátására 
e  szervhez meghatározott időre áthelyezett kormánytisztviselőt – helyezhető ki tartós külszolgálatra a  kihelyező 
vezető döntése szerint. A kihelyezett felett a munkáltatói jogokat a kihelyező vezető gyakorolja.

44. §  A 17. § (2) bekezdésétől eltérően, az EU ÁK-ra kihelyezettek esetében, a tartós külszolgálat megállapított időtartama 
hivatali érdekből, valamint különös méltánylást érdemlő ok miatt, a kihelyezett egyetértésével meghosszabbítható.

45. §  A  19.  § (3)  bekezdését azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy az  EU ÁK-ra kihelyezettek ideiglenes kiküldetésére 
vonatkozó szabályokat az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter állapítja meg rendeletben.

46. §  A  20.  § (4)  bekezdését azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy az  EU ÁK-ra kihelyezettek esetében a  20.  § 
(3)  bekezdés d)  pontjában foglalt nemzetközi jogi ok fennállása tekintetében az  európai uniós ügyek 
koordinációjáért felelős miniszter dönt.

17. Kihelyező okirat

47. §  A  22.  § (2)  bekezdésétől eltérően a  kihelyezésre vonatkozó okiratnak nem kell tartalmaznia a  biztonsági szolgálat 
ellátására vonatkozó kötelezettséget.

18. Járandóságok

48. § (1) A  23.  § (7)  bekezdésétől eltérően az  EU ÁK tekintetében a  központi költségvetésről szóló törvény magasabb 
deviza-illetményalapot is megállapíthat.

 (2) A  23.  § (8)  bekezdését azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy az  EU ÁK tekintetében a  következő költségvetési 
évre vonatkozó deviza-alapilletményt – a 23. § (8) bekezdés szabályainak alkalmazásával – az európai uniós ügyek 
koordinációjáért felelős miniszter teszi rendeletben közzé.

49. §  A 24. § (2) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az EU ÁK-t a külpolitikai viszonyrendszerben elfoglalt 
helye, valamint az  élhetőség szempontjából az  európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter sorolja be 
rendeletben kategóriába, amely az EU ÁK-ra kihelyezettek deviza-illetménypótlékának meghatározása tekintetében 
irányadó.

50. § (1) A kihelyező vezető az EU ÁK kimagasló teljesítményt nyújtó, illetve jelentős diplomáciai, vagy európai uniós szakmai 
tapasztalattal rendelkező diplomatája és szakdiplomatája részére a  23–24.  § szerinti deviza-illetmény helyett, 
a 23–24. § szerinti számított deviza-illetménynél magasabb összegű deviza személyi illetményt állapíthat meg.

 (2) A deviza személyi illetmény határozott időre, legfeljebb egy naptári évre kerül megállapításra, amely a határozott 
idő letelte előtt is visszavonható, illetve a határozott idő letelte után ismét megállapítható.

 (3) A 22. § (7) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a deviza személyi illetmény megállapításához, illetve 
visszavonásához nem szükséges a kihelyezett beleegyezése.

 (4) A  27.  § (3)  bekezdése és a  33. § (2)  bekezdése alkalmazásában a  kifizetés alapja akkor is a  kihelyezett havi 
devizailletménye, ha a kihelyező vezető a kihelyezett részére deviza személyi illetményt állapított meg.

51. § (1) Az  EU ÁK diplomatája és szakdiplomatája részére – tevékenysége kiemelt jelentőségére, összetettségére 
tekintettel – a 23–24. § szerinti devizailletményen felül állandó képviseleti devizapótlék fizethető.
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 (2) Az  állandó képviseleti devizapótlék megállapításának további feltételeire, mértékére vonatkozó részletes 
szabályokat az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.

52. § (1) A  25.  § (1)–(6)  bekezdésétől eltérően az  EU ÁK-ra kihelyezett lakhatási költségtérítésre és ahhoz kapcsolódó 
költségtérítés-kiegészítésre nem jogosult.

 (2) A 25. § (9) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az EU ÁK-ra vonatkozó vegyes, valamint iskoláztatási 
költségtérítés szorzókat az  európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter állapítja meg rendeletben, 
amelynek mértékét szükség szerint, de legalább évente felülvizsgálja.

 (3) A  25.  § (10)–(13)  bekezdésétől eltérően a  kihelyező szerv köteles a  kihelyezett számára a  feladatkörének, a  vele 
együtt élő hozzátartozói összetételének, létszámának, valamint a  reprezentációs és biztonsági követelményeknek 
megfelelő berendezett lakást, a külképviselet-vezető esetében rezidenciát biztosítani.

 (4) A  (3)  bekezdés szerinti lakás, rezidencia bérleti díját, illetve – ideiglenes szállodai elhelyezés esetén – a  szállodai 
elhelyezés költségeit a kihelyező szerv viseli.

 (5) A  (3)  bekezdés szerinti lakás, rezidencia fenntartásával kapcsolatos valamennyi számlázott vagy a  bérleti 
szerződésben szereplő költség (többek között a  közös költség, a  közüzemi és telekommunikációs szolgáltatások 
díja) megfizetése, továbbá az  igénybe vett, de számla ellenében nem fizethető szolgáltatások, költségek 
ellentételezése – a kapott átalány-költségtérítés terhére – a kihelyezettet terheli.

 (6) A  25.  § (14)  bekezdését azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy az  EU ÁK-ra kihelyezettek esetében 
a  gépkocsivásárlás céljára nyújtható kölcsön feltételeit az  európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter 
állapítja meg rendeletben.

53. §  A  26.  § (2)  bekezdését azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy a  (2)  bekezdés a)  pontja szerinti szabályokat 
az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter állapítja meg rendeletben, illetve a (2) bekezdés b) pontja 
szerinti felülvizsgálatot az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter végzi el.

19. Sajátos munkajogi szabályok

54. §  A  29.  § (1)  bekezdését azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy az  EU ÁK esetében a  munkarendre, a  rendkívüli 
munkavégzésre, az ügyeletre, a készenlétre, valamint ezek nyilvántartására és elszámolására, továbbá a szabadság 
kiadására vonatkozó szabályokat az  európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter állapítja meg 
rendeletben.

55. §  A  35.  §-t azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy az  EU ÁK külképviselet-vezetője az  európai uniós ügyek 
koordinációjáért felelős miniszter engedélyével és az  abban foglaltak feltételek szerinti vállalhat támogatást, 
adományt és más ellenérték nélküli kötelezettséget és teljesíthet kifizetést, a 35. §-ban foglalt egyéb szempontok 
betartása mellett.

56. § (1) A  36.  § (2)  bekezdését azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy az  EU ÁK-n létesítendő szakdiplomata-álláshely 
tekintetében az  európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter nyújt be előterjesztést a  Kormányhoz 
a szakminiszter kezdeményezését, illetve a szakminiszterrel való egyeztetést követően.

 (2) A  36.  § (7)  bekezdését azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy az  EU ÁK-n foglalkoztatott szakdiplomata tartós 
külszolgálata a  kihelyező vezető kezdeményezésére megszüntethető. A  szakdiplomata tartós külszolgálatának 
megszüntetésére vonatkozó szakminiszteri kezdeményezés a  javaslatról a  szakminiszter és a  kihelyező vezető 
együttesen dönt.

IV. FEJEZET
A DIPLOMÁCIAI, A KONZULI ÉS A KERESKEDELMI KÉPVISELETEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE

57. § (1) A  diplomáciai képviselet vezetője összehangolja a  fogadó államban működő konzuli és kereskedelmi 
képviseleteknek a fogadó állammal fennálló politikai kapcsolatokra kiható tevékenységét.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti hatáskör megfelelő gyakorlása érdekében, ha a  konzuli, vagy kereskedelmi képviseletnél 
a  fogadó állammal fennálló politikai kapcsolatokat lényegesen érintő ügyben jár el, a  konzuli vagy kereskedelmi 
képviselet vezetője egyeztet a diplomáciai képviselet vezetőjével.
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 (3) Az  (1) és (2)  bekezdésben foglaltak figyelembevételével, a  konzuli képviselet vezetője a  konzuli kerületen belül 
önállóan jár el a  kereskedelmi, gazdasági, kulturális, tudományos és baráti kapcsolatok fejlesztésével összefüggő, 
valamint a  kihelyező szerv által közvetlenül rá bízott egyéb feladatok teljesítése és az  ezekkel kapcsolatos 
jelentőmunka során.

 (4) A  diplomáciai, konzuli vagy kereskedelmi képviselet közötti hatásköri összeütközés esetén – ha az  egyeztetés 
nem vezet eredményre – az  eljáró külképviseletet a  külpolitikáért felelős miniszter az  összeütközésről való 
tudomásszerzéstől számított 24 órán belül kijelöli.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

20. Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések

58. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben foglal kivétellel – 2016. augusztus 1-jén lép hatályba.
 (2) Az 1. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése, a 23–26. §, a 18. alcím, a 58. § (4) bekezdése, a 59. § (2) bekezdés e)–f ) 

és k) pontja, a 59. § (3) bekezdés c)–d) és f ) pontja, a 63. §, a 64. § a) pont aa) alpontja, ac)–ae) alpontja és b) pontja, 
valamint az 1. és a 2. melléklet 2017. augusztus 1-jén lép hatályba.

 (3) E  törvény rendelkezéseit a  törvény hatálybalépésekor tartós külszolgálatot ellátó kormánytisztviselők és 
kormányzati ügykezelők esetében is alkalmazni kell.

 (4) Ha az  e  törvény szerint megállapított pénzbeli és nem pénzbeli juttatás és a  jogviszonyból eredő egyéb 
jogosultságok a  törvény hatálybalépésekor tartós külszolgálatát töltő kihelyezettre nézve kedvezőtlenebbek 
a  kihelyezés időpontja szerint megállapított pénzbeli és nem pénzbeli juttatásainál és a  jogviszonyból eredő 
egyéb jogosultságainál, akkor a  folyamatban lévő tartós külszolgálatának befejezéséig a  kihelyezett a  kihelyezése 
időpontjában megállapított juttatásokra és a jogviszonyból eredő egyéb jogosultságokra jogosult.

 (5) A  14.  § (2)  bekezdés c)  pontja szerinti feltételnek meg nem felelő diplomáciai vagy konzuli rangú 
kormánytisztviselőnek e  törvény hatálybalépését követő két éven belül meg kell szereznie az  előírt szintnek 
megfelelő nyelvvizsgát.

 (6) Az  e  törvény hatálybalépésekor munkaviszony keretében tartós külszolgálatot teljesítő kihelyezett tekintetében 
e  törvény rendelkezéseit munkakörének megfelelően kell alkalmazni azzal, hogy jogviszonya nem alakul át 
kormányzati szolgálati jogviszonnyá.

 (7) A kihelyező vezető az EU ÁK kimagasló teljesítményt nyújtó, illetve jelentős diplomáciai vagy európai uniós szakmai 
tapasztalattal rendelkező diplomatája és szakdiplomatája részére 2017. július 31-ig személyi illetményt állapíthat 
meg.

 (8) A  (7)  bekezdés szerinti személyi illetmény bármikor visszavonható, ami nem minősül a  kihelyező okirat 
módosításának.

 (9) Az  EU ÁK diplomatája és szakdiplomatája részére – tevékenysége kiemelt jelentőségére, összetettségére 
tekintettel – állandó képviseleti devizapótlék fizethető.

21. Felhatalmazó rendelkezések

59. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a) a  szakdiplomata, valamint az  adminisztratív és technikai személyzet felkészítése és szakmai irányítása, 

továbbá a szakdiplomata és a szaktárca közötti kapcsolattartás, valamint
b) a szakdiplomata-álláshely létesítésére vonatkozó, a Kormánynak benyújtandó előterjesztés, továbbá
c) a külképviselet költségvetése tervezésének, pénzellátásának, előirányzat-felhasználásának, gazdálkodásának 

és nyilvántartásának az  államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott 
rendjétől, illetve az államháztartási számvitel általános előírásaitól eltérő

részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.
 (2) Felhatalmazást kap a külpolitikáért felelős miniszter, hogy

a) a kihelyezettel életvitelszerűen a tartós külszolgálat helyén tartózkodó, jövedelemszerző tevékenységet nem 
folytató házastárssal kapcsolatos nyilatkozat és annak megtételének,

b) az  EU ÁK tekintetében az  európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszterrel egyetértésben 
a rangadományozás és ranghasználat,

c) a kihelyező szerv által támasztott szakmai követelmények és azok teljesítésének,
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d) a kihelyezett tartós külszolgálata alatt harmadik országban történő ideiglenes kiküldetés teljesítésének,
e) a külképviseletek külpolitikai viszonyrendszerben elfoglalt helyük, valamint élhetőségük szempontjából való 

besorolásának, valamint a devizailletmény és a költségtérítés számításának e törvényben nem rendezett,
f ) az egyes külképviseletekhez tartozó költségtérítés-szorzók,
g) a külképviselet által foglalkoztatott munkavállalóval kötött munkaszerződés,
h) az egészségügyért felelős miniszterrel egyetértésben a kihelyezett és hozzátartozói tartós külszolgálata alatt 

az állomáshelyen való egészségügyi ellátás igénybevételének,
i) a biztonsági szolgálat,
j) a pályáztatás,
k) a költségvetésről szóló törvény kihirdetésétől számított 45 napon belül az egyes állomáshelyekre vonatkozó, 

az  ENSZ-szorzóval korrigált, a  következő költségvetési évre vonatkozó, az  ENSZ által utoljára közzétett 
szorzószámok figyelembevételével, állomáshelyenként megállapított deviza-alapilletmények,

l) a kihelyezett munkarendjének, valamint a rendkívüli munkavégzés, az ügyelet és a készenlét elrendelésének, 
nyilvántartásának és elszámolásának, továbbá a szabadság kiadásának,

m) kihelyezett részére nyújtható kamatmentes illetményelőlegnek és nyújtásának, valamint
n) kizárólag gépkocsi vásárlás céljára nyújtható kölcsön
részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.

 (3) Felhatalmazást kap az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter, hogy az EU ÁK tekintetében
a) a kihelyező szerv által támasztott szakmai követelmények és azok teljesítésének,
b) a tartós külszolgálata alatt harmadik országban történő ideiglenes kiküldetés teljesítésének,
c) az  EU ÁK külpolitikai viszonyrendszerben elfoglalt helye, az  élhetőség szempontjából való besorolása, 

valamint a devizailletmény és a költségtérítés számításának e törvényben nem rendezett,
d) a költségtérítés-szorzók,
e) a pályáztatás,
f ) a  költségvetésről szóló törvény kihirdetésétől számított 45 napon belül az  ENSZ-szorzóval korrigált, 

a következő költségvetési évre vonatkozó, az ENSZ által utoljára közzétett szorzószámok figyelembevételével 
megállapított deviza-alapilletmények,

g) a kihelyezett munkarendjének, valamint a rendkívüli munkavégzés, az ügyelet és a készenlét elrendelésének, 
nyilvántartásának és elszámolásának, továbbá a szabadság kiadásának,

h) a kizárólag gépkocsi vásárlás céljára nyújtható kölcsön, valamint
i) az állandó képviseleti devizapótlék megállapításának további feltételeire, mértékére vonatkozó
részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.

 (4) Felhatalmazást kap a honvédelemért felelős miniszter, hogy – a külpolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben – 
a  közvetlen alárendeltségébe tartozó külképviseleti szervezeti egységeknél tartós külszolgálatot ellátó 
kormánytisztviselőkre és kormányzati ügykezelőkre vonatkozó, e törvénytől eltérő szabályokat rendeletben állapítsa 
meg.

60. § (1) E  törvény alapján az  EU ÁK funkcionális működtetésével kapcsolatos, az  európai uniós ügyek koordinációjáért 
felelős miniszterhez kerülő feladat- és hatáskörök tekintetében 2016. augusztus 1-jével a  Miniszterelnökség 
a Külgazdasági és Külügyminisztérium jogutódja.

 (2) A  feladat ellátásához kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a  költségvetési megállapodás hatálybalépésének 
napjával a  Miniszterelnökség a  Külgazdasági és Külügyminisztérium jogutódja azzal, hogy amennyiben ezen 
időpont e törvény hatálybalépésének napjánál későbbi, úgy az átmeneti időszakban a feladatot a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium látja el.

 (3) Az (2) bekezdés szerinti jogutódlás kiterjed különösen az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszterhez 
kerülő feladat- és hatáskörök tekintetében a következő jogviszonyokra:
a) a vagyoni jogok és kötelezettségek,
b) a feladatokhoz tartozó ingó és ingatlan eszköz- és infrastruktúra-állomány,
c) az  EU ÁK-ra kihelyezett adminisztratív és technikai személyzet, illetve az  EU ÁK által foglalkoztatott 

munkavállalók kormányzati szolgálati jogviszonya, illetve munkaviszonya,
d) a  c)  pontban foglaltakon kívüli azon kormánytisztviselők, kormányzati ügykezelők és munkavállalók 

kormányzati szolgálati jogviszonya, illetve munkaviszonya, akik az  (1) bekezdés szerinti feladatot, e  törvény 
hatálybalépéséig a Külgazdasági és Külügyminisztériumban ellátták, valamint
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e) a d) pontban megjelölt kormánytisztviselőkkel, kormányzati ügykezelőkkel, és munkavállalókkal összefüggő 
funkcionális feladatokat ellátó kormánytisztviselők, kormányzati ügykezelők és munkavállalók kormányzati 
szolgálati jogviszonya, illetve munkaviszonya.

22. Módosító és hatályon kívül helyező rendelkezések

61. § (1) A  közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.  évi CXCIX.  törvény (a  továbbiakban: Kttv.) 6.  § 14.  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(6. § E törvény alkalmazásában)
„14. kormányzati vagy közszolgálati ügykezelő: az, aki a  közigazgatási szervnél közhatalmi, irányítási, ellenőrzési és 
felügyeleti tevékenység gyakorlásához kapcsolódó ügyviteli feladatot lát el, valamint a külképviseletekről és a tartós 
külszolgálatról szóló törvény szerinti adminisztratív és technikai személyzet tagja, kivéve, ha ezt a  tevékenységet 
az  1.  § c)  pontja szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szervnél vagy a  Honvédségnél közalkalmazotti 
jogviszonyban álló személy végzi;”

 (2) A Kttv. 54/C. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletére (a  továbbiakban: EU ÁK) diplomataként, 
szakdiplomataként tartós külszolgálatra való kihelyezés céljából az  európai uniós ügyek koordinációjáért felelős 
miniszter által vezetett minisztériumba kormánytisztviselőként kinevezett vagy az  ágazati szakmai feladat 
ellátására e  szervhez meghatározott időre áthelyezett kormánytisztviselő, az  EU ÁK-ra kihelyezésre kerülő további 
kormánytisztviselő és kormányzati ügykezelő felett a munkáltatói jogokat az európai uniós ügyek koordinációjáért 
felelős miniszter gyakorolja.”

 (3) A Kttv.
a) 57.  §-át megelőző alcím címében az „Európai Unió Intézményeiben” szövegrész helyébe az „Európai Unió 

Intézményeiben és nemzetközi szervezeteknél” szöveg,
b) 57.  § (2)  bekezdésében az „európai uniós intézmény” szövegrész helyébe „európai uniós intézmény vagy 

nemzetközi szervezet” szöveg
lép.

 (4) A Kttv. 186. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  tartós külszolgálatot teljesítő kormánytisztviselő esetében a  2.  mellékletben meghatározott adatokon túl 
a  közszolgálati alapnyilvántartásban kell nyilvántartani a  külképviselet megnevezését, a  diplomáciai vagy konzuli 
rangot, valamint az átalány-költségtérítésre vonatkozó adatokat is.”

62. § (1) A  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló  2010.  évi  
XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 63. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A külképviselet törvényben meghatározottak szerint minisztériumba tagozódik.”

 (2) A Ksztv. 63. § (3) bekezdésében az „e törvény” szövegrész helyébe a „törvény” szöveg lép.

63. §  A  személyi jövedelemadóról szóló 1995.  évi CXVII.  törvény 3. számú melléklete e  törvény 2.  melléklete szerint 
egészül ki.

64. §  Hatályát veszti
a) a Kttv.

aa) 54/A.–54/B. §-a,
ab) 54/C. § (1)–(6) bekezdése,
ac) 126. § (6) bekezdése,
ad) 259. § (1) bekezdés 3. pont d) alpontja és
ae) 259. § (4)–(4a) bekezdése, valamint

b) a  tartós külszolgálatról és az  ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet I. és  
II. Fejezete.

 Áder János s. k.,  Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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1. melléklet a 2016. évi LXXIII. törvényhez

Munkaköri és rangok szerinti besorolás

Munkakör Rang Szorzó

Vezetői munkakörök Külképviselet-vezető Nagykövet 5,0
Főkonzul 4,6

Első beosztott diplomata, első beosztott konzul – 4,2
külföldi magyar kulturális intézetet vezető 
kulturális tanácsos, vezető konzul

– 4,0

Diplomata munkakörök Beosztott diplomata rk. követ 4,0
I.o. tan. 3,9
II.o. tan 3,8

Beosztott diplomata és diplomáciai rangú 
gazdasági vezető

I.o. tit. 3,7
II. o. tit. 3,6
III. o. tit. 3,5

Beosztott diplomata, diplomáciai rangú 
gazdasági felelős, diplomáciai rangú regionális 
rendszergazda

attasé 3,4
segédattasé 3,3

Adminisztratív munkakörök Regionális rendszergazda, gazdasági felelős – 3,0

Rendszergazda, külképviselet-vezetői titkárnő, 
gazdasági ügyintéző

– 2,8

Titkárnő (titkársági referens), konzuli ügyintéző – 2,6
Technikai munkakörök Nagyköveti gépkocsivezető – 2,4

Gépkocsivezető, szakács, gondnok – 2,2
Hivatalsegéd, takarító – 2,0

2. melléklet a 2016. évi LXXIII. törvényhez

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. számú mellékletének „II. Igazolás nélkül elszámolható 
költségek” része a következő 9. ponttal egészül ki:
(Az e  törvényben elismert költségek esetében, ha törvény vagy kormányrendelet (a  továbbiakban: jogszabály) 
költségtérítésről rendelkezik, akkor a  ténylegesen felmerült és igazolt kiadás érvényesítése helyett a  jogszabályban 
meghatározott mértékig igazolás nélkül számolható el az  adott címen költség azzal, hogy akkor ezt a  költséget teljes 
egészében elszámoltnak kell tekinteni. Ilyen költségnek minősül különösen)
„9. a  külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló törvény szerint tartós külszolgálatra kihelyezett 
magánszemély, és a  honvédek jogállásáról szóló törvény hatálya alatt álló tartós külföldi szolgálatra kihelyezett 
szolgálati jogviszonyban álló személy részére a saját és hozzátartozói külföldi életvitelével kapcsolatban felmerülő 
többletköltségek fedezetére az említett törvény vagy a végrehajtására kiadott más jogszabály alapján megállapított 
átalány-költségtérítés összege.”
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2016. évi LXXIV. törvény
a településkép védelméről*

Az Országgyűlés a magyarországi települések jellegzetes és értékes arculatának megóvása, kialakítása, az épített és a természeti 
környezet egységes védelme, egyben az  építési beruházások gyors és sikeres megvalósíthatósága érdekében a  következő 
törvényt alkotja:

1. A törvény célja és a településkép-védelem elemei

1. §  E törvény célja az építési beruházások támogatása, egyúttal a hazai városok és községek sajátos településképének 
védelme és alakítása társadalmi bevonás és konszenzus által, olyan módon, hogy
a) egy önkormányzati rendeletben kerüljenek egyértelműen megállapításra a településkép védelmének elemei,
b) a településképi követelmények alkalmazásának felelősségi viszonyai egyértelműen legyenek meghatározva.
c) az  önkormányzat biztosítson széleskörű tájékoztatást a  településképi követelményekről, ezzel elősegítve 

a  településkép védelmének és alakításának eredményes érvényesülését az  építmények tervezése és 
kivitelezése során.

2. § (1) A  településkép védelme a  település vagy településrész jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti 
arculatának és szerkezetének – az  építészeti, táji érték és az  örökségvédelem figyelembevételével történő – 
megőrzését vagy kialakítását jelenti.

 (2) A települési önkormányzat, a főváros esetében a kerületi önkormányzat, a fővárosi önkormányzat által közvetlenül 
igazgatott terület tekintetében a  fővárosi önkormányzat (a  továbbiakban együtt: önkormányzat) a  településkép 
védelmét önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: településképi rendelet)
a) településképi követelmények meghatározásával,
b) településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer alkalmazásával,
c) önkormányzati településkép-érvényesítési eszközök szabályozásával
biztosítja.

 (3) A  településképi követelmények az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvénynek (a  továbbiakban: 
Étv.) a településrendezési feladatok megvalósítását biztosító egyik sajátos jogintézménye.

2. A településképi követelmények és azok meghatározása

3. § (1) A településképi rendelet
a) az  építési tevékenységgel érintett építmények – ideértve a  sajátos építményfajtákat is – településképhez 

való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek 
kialakításának módjára,

b) a  – településszerkezet, táji környezet, településkarakter vagy egyéb helyi adottság miatt – településképi 
szempontból meghatározó területekre,

c) az  Étv. szerinti helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a  védettség 
megszüntetésére,

d) a  reklámok, reklámberendezések, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására, 
illetve tilalmára

vonatkozó településképi követelményt tartalmazhat.
 (2) A településképi rendelet (1) bekezdés szerinti településképi követelményeinek részletes tartalmi kereteit – ideértve 

a helyi építészeti örökség védelmének szakmai szabályait is – kormányrendelet határozza meg.

4. § (1) A  településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében településképi arculati kézikönyv (a  továbbiakban: 
kézikönyv) készül.

 (2) A  kézikönyv a  – települések természeti és épített környezete által meghatározott – településképi jellemzők 
bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A  kézikönyv feltárja és ismerteti a  településen belül jól 
elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi 
megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.

 (3) A kézikönyv tartalmi elemeit kormányrendelet határozza meg.

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. június 13-i ülésnapján fogadta el.
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5. § (1) A  kézikönyv és a  településképi rendelet az  egy település által önállóan foglalkoztatott települési főépítész vagy 
több település által közösen foglalkoztatott térségi főépítész (a  továbbiakban együtt: önkormányzati főépítész) 
közreműködésével készül.

 (2) A  kézikönyv egyeztetése során a  Magyar Építész Kamara, a  településképi rendelet egyeztetése során az  állami 
főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal véleményét ki kell kérni. A  kézikönyv és 
a településképi rendelet elkészítésére, egyeztetésére, elfogadására és módosítására vonatkozó részletes szabályokat 
a Kormány rendeletben állapítja meg.

 (3) A kézikönyv és a településképi rendelet megalkotása során gondoskodni kell – kormányrendeletben meghatározott 
módon – a széleskörű társadalmi bevonásról és a nyilvánosság biztosításáról.

 (4) Az  építési tevékenység során a  településképi követelmények teljesítése az  építtető, a  tervező és a  kivitelező 
egyetemleges felelőssége, tervező és kivitelező hiányában az  építtető felelőssége. A  tervező mentesül 
az egyetemleges felelősség alól, ha kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a kivitelezési dokumentáció a településképi 
követelményeket figyelembe vette. A  kivitelező mentesül az  egyetemleges felelősség alól, ha kétséget kizáróan 
bizonyítja, hogy a  részére átadott kivitelezési dokumentációban foglaltak szerint járt el. Az  építtető mentesül 
az  egyetemleges felelősség alól, ha kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a  felelősség a  tervezőt vagy a  kivitelezőt 
terheli.

6. §  A világörökségi terület, valamint a  Világörökség Jegyzékbe javasolt várományos terület esetében a  világörökségi 
kezelési terv településképi követelményeit a  településképi rendeletben megállapított településképi 
követelményektől függetlenül alkalmazni kell.

3. Önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer

7. §  Az önkormányzat a  településképi követelmények megvalósulása és ennek részeként a  helyi építészeti örökség 
megóvása érdekében önkormányzati támogatási és ösztönző rendszert vezethet be és alkalmazhat, amelynek 
részletes tartalmát a településképi rendelet határozza meg.

4. Az önkormányzati településkép-érvényesítési eszközök

8. § (1) A  településképi követelményeknek az  egyedi építési beruházásoknál való alkalmazását – a  hatósági eljárásoktól 
független – önkormányzati településkép-érvényesítési eszközök segítik elő.

 (2) A településkép védelme érdekében
a) az önkormányzat tájékoztatást ad és szakmai konzultációt biztosít a településképi követelményekről, ennek 

keretében javaslatot tehet a településképi követelmények érvényesítésének módjára,
b) az  önkormányzat polgármestere (főpolgármester) az  építésügyi engedélyezési eljárást megelőzően 

véleményt adhat a jogszabályban meghatározott építésügyi hatósági engedélykérelemhez (a továbbiakban: 
településképi véleményezési eljárás),

c) az önkormányzat polgármestere (főpolgármester) településképi bejelentési eljárást folytathat le az építésügyi 
hatósági engedélyhez nem kötött és az  Étv. 33/A.  §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési 
tevékenységnek sem minősülő építési tevékenységek, reklámelhelyezések és rendeltetésmódosítások 
tekintetében (a továbbiakban: településképi bejelentési eljárás),

d) az önkormányzat polgármestere (főpolgármester) településképi kötelezést adhat ki és bírságot szabhat ki.
 (3) A  (2)  bekezdés b)–d)  pontjában szereplő településkép-érvényesítési eszközök alkalmazásának általános szabályait 

kormányrendelet, részletes szabályait az egyes önkormányzatok településképi rendelete tartalmazza.

9. § (1) Az önkormányzat polgármestere (főpolgármester) az építésügyi engedélyezési eljárást megelőzően, településképi 
véleményezési eljárásban – a megkeresés beérkezésétől számított 15 napon belül, a  településképi követelmények 
teljesítésével kapcsolatban – véleményt adhat a  8.  § (3)  bekezdése szerinti kormányrendeletben meghatározott 
építésügyi hatósági engedélykérelemhez.

 (2) A  fővárosi helyi építészeti értékvédelem alá vont építmény, illetve a  fővárosi önkormányzat által közvetlenül 
igazgatott területen lévő építmény esetében az  (1)  bekezdésben meghatározott körben és módon  
a (3)–(5) bekezdésben meghatározottak szerint a fővárosi önkormányzat főpolgármestere adhat véleményt.

 (3) A  polgármester az  (1)  bekezdés szerinti véleményének kialakításához az  önkormányzat rendeletében 
meghatározottak szerint kikéri az  önkormányzati főépítész vagy a  helyi építészeti-műszaki tervtanács szakmai 
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véleményét. Ha a polgármester az (1) bekezdésben foglalt határidőn belül nem nyilvánít véleményt, hozzájárulását 
megadottnak kell tekinteni.

 (4) A  településképi követelmények érvényesítésére és a  településkép-védelmi feladatok ellátása érdekében 
a polgármester – az Étv. végrehajtására kiadott kormányrendelet keretei között, e  tárgyban hozott önkormányzati 
rendeletben meghatározottak szerint – szakmai tanácsadó testületként helyi építészeti-műszaki tervtanácsot 
működtethet.

 (5) A helyi építészeti-műszaki tervtanács feladata
a) a településképi követelmények érvényesítése,
a) az Étv. illeszkedési szabályai érvényesülésének elősegítése.

10. § (1) Az  önkormányzat polgármestere (főpolgármester) településképi bejelentési eljárást folytathat le – a  8.  § 
(3)  bekezdése szerinti kormányrendelet keretei között, településképi rendeletben meghatározott esetekben 
és módon – hatósági engedélyhez vagy az  Étv. 33/A.  § szerinti egyszerű bejelentéshez nem kötött építési 
tevékenységek, reklámelhelyezések és rendeltetésmódosítások tekintetében.

 (2) A  településképi bejelentési eljárást az  ügyfél bejelentés formájában a  polgármesternél (főpolgármesternél) 
kezdeményezi. Az  (1)  bekezdés szerinti tevékenység a  bejelentés alapján megkezdhető, ha ahhoz más hatósági 
engedély nem szükséges, és a  polgármester (főpolgármester) a  tevékenység végzését a  bejelentést követő 
15 napon belül nem tiltja meg.

 (3) A  polgármester (2)  bekezdés szerinti önkormányzati hatósági döntésével szemben a  települési önkormányzat 
képviselő-testületéhez lehet fellebbezni.

 (4) A  településképi bejelentési eljárás során meghozott döntésben foglaltak megszegése vagy az  (1) és (2)  bekezdés 
szerinti bejelentés elmulasztása esetén a 11. § szerinti jogkövetkezmények alkalmazhatók.

11. § (1) Az  önkormányzat polgármestere (főpolgármester) településképi kötelezés formájában – önkormányzati 
hatósági döntéssel – a  településképi követelmények teljesülése érdekében az  ingatlan tulajdonosát az  építmény, 
építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására kötelezheti.

 (2) Az  önkormányzat képviselő-testülete (közgyűlése) a  településképi rendeletben az  (1)  bekezdés szerinti 
településképi követelmények megszegése vagy végre nem hajtása esetére e  magatartás elkövetőjével szemben  
1 000 000 forintig terjedő bírság kiszabását rendelheti el (településképi bírság).

5. Záró és átmeneti rendelkezések

12. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg
a) a kézikönyv és a településképi rendelet elkészítésére, egyeztetésére, elfogadására és módosítására vonatkozó 

részletes szabályokat, ideértve a  polgármester (főpolgármester) és az  önkormányzati főépítész e  körbe 
tartozó településkép-védelmi feladatait, valamint a  kézikönyv készítése során a  társadalmi bevonás és 
nyilvánosság biztosításának szabályait,

b) a  kézikönyv tartalmi elemeit és a  településképi rendelet településképi követelményeinek részletes tartalmi 
kereteit, ideértve a helyi építészeti örökség védelmének szakmai szabályait is,

c) a  településképi véleményezési, a  településképi bejelentési és a  településképi kötelezési eljárásra, illetve 
az  önkormányzatnak a  településkép-védelmi tájékoztatásra és szakmai konzultációra irányadó általános 
szabályait.

 (2) Felhatalmazást kap az  önkormányzat képviselő-testülete (közgyűlése), hogy a  településképi rendeletben állapítsa 
meg
a) a településképi követelményeket,
b) az önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer részletes tartalmát,
c) a  településképi véleményezési, a  településképi bejelentési és a  településképi kötelezési eljárásra vonatkozó 

részletes szabályokat,
d) azon – jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez kötött – építési tevékenységek körét, amelyek 

megkezdését településképi véleményezési eljáráshoz köti,
e) azon – jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez és az Étv. 33/A. § szerint egyszerű bejelentéshez nem 

kötött – építési tevékenységek, rendeltetésváltoztatások és reklámelhelyezések körét, amelyek megkezdését 
településképi bejelentési eljáráshoz köti,
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f ) a településképi kötelezettség megszegése és végrehajtása esetén alkalmazható bírság esetköreit, a törvény 
keretei közötti mértékét, kiszabásának és behajtásának módját.

 (3) Felhatalmazást kap a fővárosi önkormányzat, hogy rendeletben állapítsa meg fővárosi helyi építészeti értékvédelem 
alá vont építmények esetében a településképi véleményezési eljárás részletes szabályait.

13. §  Ez a törvény a kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.

14. § (1) A  településképi rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az  egyéb önkormányzati rendeletben szereplő e  törvény 
szerinti településképi követelményeket, településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszert, valamint 
az önkormányzati településkép-érvényesítési eszközöket e törvény erejénél fogva nem lehet alkalmazni.

 (2) A  helyi építési szabályzat – a  főváros esetében a  kerületi építési szabályzat, illetve a  fővárosi önkormányzat által 
megállapított építési szabályzat – településképi követelményeit, valamint az  építészeti örökség helyi védelméről 
szóló, a reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és 
tilalmáról szóló, és a településképi véleményezési, illetve a településképi bejelentési eljárás sajátos jogintézményekről 
szóló önkormányzati rendeletet – az (1) bekezdésben foglaltak kivételével – 2017. december 31-ig lehet alkalmazni.

 (3) E törvény hatálybalépésétől új településképi követelményt csak a településképi rendeletben lehet meghatározni.

15. § (1) Az Étv. 17. §-a a következő o) ponttal egészül ki:
(A településrendezési feladatok megvalósítását a következő sajátos jogintézmények biztosítják:)
„o) településképi követelmények.”

 (2) Azt Étv. 30/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„30/C. § A településképi véleményezési eljárásról külön törvény rendelkezik.”

 (3) Az Étv. 30/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„30/D. § A településképi bejelentési eljárásról külön törvény rendelkezik.”

 (4) Az Étv. a 30/E. §-t követően a következő alcímmel és 30/F. §-sal egészül ki:
„Településképi követelmények
30/F. § A településképi követelményekről külön törvény rendelkezik.”

 (5) Az Étv.
a) 3. § (1) bekezdés b) pontjában az „építészeti,” szövegrész helyébe az „építészeti, településképi”,
b) 13. § (2) bekezdés c) pontjában a „településképi védelemmel” szövegrész helyébe a „– településképi rendelet 

hiányában – a településképi védelemmel”
c) 31. § (5) bekezdésében a „táj- és településkép,” szövegrész helyébe a „településkép, a tájkép”,
d) 36. § (2) bekezdésében a „településképet,” szövegrész helyébe a „településképi követelményt”,
e) 52. § (4) bekezdés f ) pontjában a „fedezetkezelő” szövegrész helyébe a „fedezetkezelő, tervezői művezető”,
f ) 57. § (3) bekezdésében a „rendeletben” szövegrész helyébe a „a településképi rendeletben”
szöveg lép.

 (6) Hatályát veszti az Étv.
a) 6/A. § (1) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja,
b) 29. § (6) és (7) bekezdése,
c) 55. § (3) bekezdésében az „a településkép előnyösebb kialakítása szempontjából vagy” szövegrész,
d) 55. § (4) bekezdésében az „a településkép előnyösebb kialakítása céljából vagy” szövegrész,
e) 62.  § (1)  bekezdés 24.  pontjában a „a településképi véleményezési és a  településképi bejelentési eljárásra,” 

szövegrész,
f ) 62. § (2) bekezdés 3. pontja,
g) 62. § (6) bekezdés 1., 2., 3. és 7. pontja,
h) 62. § (7) bekezdés 2. pontja.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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2016. évi LXXV. törvény
az engedély nélkül, személygépkocsival végzett személyszállító szolgáltatáshoz kapcsolódó 
jogkövetkezményekről*

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

1. §  A közúti közlekedésről szóló 1988.  évi I.  törvény (a  továbbiakban: Kkt.) 18.  § (6)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(6) Az utánképzésen nem kell részt vennie a járművezetőnek, ha
a) az eltiltás csak járműkategóriára vagy járműfajtára terjed ki, és az a vezetői engedély visszavonásával nem jár;
b) a vezetői engedélyét az  eljáró hatóság kizárólag, a  közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000.  évi 
CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben a közigazgatási bírsággal sújtandó jogsértéshez tartozó 
9 pont megállapítására alapozottan vonta vissza.”

2. §  A Kkt. a következő 19/A. §-sal egészül ki:
„19/A.  § A  közúti árutovábbításra kötött szerződésekre a  Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerződésekre 
vonatkozó általános, továbbá a  fuvarozási szerződésekre vonatkozó rendelkezéseit az  e  törvényben, valamint 
a közúti árutovábbítási szerződésekről szóló kormányrendeletben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni.”

3. §  A Kkt. 47. §-a a következő 35. és 36. ponttal egészül ki:
(A törvény alkalmazásában:)
„35. közúti árutovábbítás: közúton tehergépjárművel végzett árufuvarozás, díj ellenében más által 
–  gépjárművezetővel együtt – rendelkezésre bocsátott tehergépjármű áruszállítás céljára való felhasználása, 
valamint díj ellenében végzett vontatás;
36. tehergépjármű: a  tehergépkocsi, a  vontató, a  lassú jármű, valamint a  tehergépkocsiból, vontatóból vagy lassú 
járműből és pótkocsiból (félpótkocsiból) álló járműszerelvény.”

2. A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása

4. §  A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Vkt.) 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. § Kereskedelmi forgalomba hozni csak a megfelelőség tanúsításával lehet:
a) a  kedvtelési célú vízi járművek és a  motoros vízi sporteszközök alapvető biztonsági követelményeiről szóló 
miniszteri rendeletben meghatározott kedvtelési célú vízi járművet és motoros vízi sporteszközt;
b) a  tengeri hajók felszereléseinek megfelelőség tanúsításáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott 
tengerészeti felszerelést.”

5. §  A Vkt. 90. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„a) a kedvtelési célú vízi járművekről és a motoros vízi sporteszközökről, valamint a 94/25/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló 2013. november 20-i 2013/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv;”

6. §  A Vkt. 90. §-a a következő m) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„m) a tengerészeti felszerelésekről és a 96/98/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. július 23-i 
2014/90/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv.”

7. §  A Vkt. 20. §-ában a „kedvtelési célú vízi járművet” szövegrész helyébe a „kedvtelési célú vízi járművet és motoros vízi 
sporteszközt” szöveg lép.

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. június 13-i ülésnapján fogadta el.
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3. A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény módosítása

8. §  A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kpt.) 4. § (1) bekezdés 
d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az 1. § (1) bekezdése alapján a szabályszegésekhez rendelhető pontok száma:]
„d) a közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés esetén 1–9 pont.”

9. §  A Kpt. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  Nyilvántartó értesíti a  járművezetőt, ha pontjainak száma a  13-at elérte, – a  9.  § (1a)  bekezdésben foglalt 
korlátozás figyelembe vételével – tájékoztatja a  pontok csökkentését eredményező önkéntes utánképzés 
lehetőségéről, továbbá figyelmezteti a felső pontérték elérésének következményeire.”

10. §  A Kpt. 8. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A 7. § (1) bekezdése alapján visszavont vezetői engedélyt annak leadásától számított hat hónapot követően vissza kell 
adni, ha)
„a) a  járművezető a  vezetői engedély visszavonását követően utánképzésen vett részt – kivéve, ha a  közúti 
közlekedésről szóló törvény alapján az utánképzési kötelezettség alól mentesül –, és”

11. § (1) A Kpt. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A járművezető nyilvántartott pontjainak számát – az (1a) bekezdésben meghatározott kivétellel – utánképzésen 
való önkéntes részvétellel csökkentheti. Az  engedély-nyilvántartásba elektronikus úton beérkezett utánképzési 
igazolás alapján, az  önkéntes utánképzés sikeres elvégzésének napján nyilvántartott pontok számát 13 pontig 
9 ponttal, 14–17 pont között 6 ponttal kell csökkenteni.”

 (2) A Kpt. 9. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Amennyiben a  nyilvántartott pontok között közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés miatt rendelt 
9  pontérték megállapítása is szerepel, a  járművezető nyilvántartott pontjainak száma az  utánképzésen való 
önkéntes részvétellel csak a  közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés miatt rendelt 9 pont feletti pontok 
tekintetében csökkenthető az (1) bekezdés szerint.”

4. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosítása

12. §  A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Sztv.)
a következő 9/B. alcímmel egészül ki:
„9/B. Személyszállítási szolgáltatást közvetítő vagy szervező szolgáltatásra vonatkozó szabályok
12/B. § (1) A közlekedési hatóság elrendeli az  ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét annak az elektronikus hírközlő 
hálózat útján közzétett adatnak (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: elektronikus adat), amelynek 
a  szolgáltatás működtetője által hozzáférhetővé tétele olyan üzletszerűen végzett személyszállítási szolgáltatást 
közvetítő vagy szervező szolgáltatás
a) igénybevételét biztosítja vagy
b) igénybevételéhez szükséges lépések bemutatásával közvetlenül népszerűsíti, elősegíti azt,
amely nem felel meg a Kormány rendeletében meghatározott diszpécserszolgálati vagy önálló diszpécserszolgálati 
tevékenységre vonatkozóan megállapított követelményeknek.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti elektronikus adat hozzáférhetetlenné tétele akkor rendelhető el, ha a  Kormány 
rendeletében meghatározott diszpécserszolgálati engedély hiánya miatt az  eljáró hatóság bírságot szabott ki és 
a megbírságolt az engedély nélküli tevékenységet tovább folytatja.
(3) Az  ideiglenes hozzáférhetetlenné tétel az  elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozása. 
Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét a közlekedési hatóság 365 napra rendeli el.
(4) Az  elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét elrendelő határozatot a  közlekedési hatóság 
hirdetményi úton közli. A hirdetményt 15 napig kell a közlekedési hatóság honlapján közzétenni.
(5) A (4) bekezdés szerinti hirdetmény tartalmazza:
a) az ügy tárgyát és rövid ismertetését,
b) az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételéhez szükséges adatokat,
c) a tájékoztatást arról, hogy az érintettek hol és mikor tekinthetnek be az ügy irataiba.
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12/C.  § (1) A  közlekedési hatóság 12/B.  § (1)  bekezdése szerinti határozatának kötelezettje – annak határozatban 
történő megjelölése nélkül – valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltató.
(2) Az  ideiglenes hozzáférhetetlenné tétel végrehajtását a  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a  továbbiakban: 
NMHH) az elektronikus hírközlésről szóló törvény alapján szervezi és ellenőrzi.
(3) A  közlekedési hatóság 50000 forinttól 200000 forintig terjedő bírsággal sújthatja azt az  (1)  bekezdés szerinti 
szolgáltatót, amely a 12/B. § szerinti kötelezettségének nem tesz eleget. A bírság a kötelezettség nemteljesítésének 
időtartama alatt ismételten is kiszabható.
12/D.  § (1) Az  ideiglenes hozzáférhetetlenné tételre vonatkozó kötelezettség az  elrendelést követő 365 nap 
elteltével megszűnik.
(2) Az ideiglenes hozzáférhetetlenné tételt a közlekedési hatóság annak megszűnése előtt megszünteti, ha
a) az elrendelés oka megszűnt, vagy
b) a  büntetőügyben eljáró bíróság vagy hatóság megkeresése, illetve az  NMHH közlése alapján valamely 
bűncselekménnyel kapcsolatban elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele kényszerintézkedés, illetve 
elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele intézkedés elrendelése vagy végrehajtása van folyamatban.
(3) A határozatra a 12/B. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
12/E.  § A  közlekedési hatóság a  jogkövető magatartás elősegítése és az  állampolgárok tájékoztatása érdekében 
honlapján a  12/B.  § szerinti intézkedés végrehajtásának időtartama alatt közzéteszi a  jogerős ideiglenes 
hozzáférhetetlenné tétel elrendelésével érintett honlap elnevezését.
12/F. § Személygépkocsival engedély nélkül végzett közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt személygépkocsit 
a  közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a  közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 
kormányrendeletben meghatározott időtartamra ki kell vonni a forgalomból.”

13. §  Az Sztv.
a) 2. § 12. pont a) alpontjában a „2005. évi CLXXXIII törvény (a továbbiakban: Vtv.) szerinti” szövegrész helyébe 

a „2005. évi CLXXXIII törvényben (a továbbiakban: Vtv.) meghatározott” szöveg,
b) 21. § (1) bekezdésében a „valamint a 35. §-ában” szövegrész helyébe az „és a 35. §-ában” szöveg,
c) 21. § (2) bekezdésében az „évente egy alkalommal” szövegrész helyébe az „évente legalább egy alkalommal” 

szöveg,
d) 22.  § (1)  bekezdésében az  „átadására jogszabályban” szövegrész helyébe az  „átadására vonatkozó 

jogszabályban” szöveg,
e) 22. § (8) bekezdésében a „zavarok elhárítása és rendkívüli igények” szövegrész helyébe a „zavarok elhárítása és 

a rendkívüli igények” szöveg,
f ) 22. § (9) bekezdésében a „valamint az a közlekedési” szövegrész helyébe az „és az a közlekedési” szöveg,
g) 25. § (1) bekezdésében az „a pénzügyi ellentételezés” szövegrész helyébe az „annak a pénzügyi ellentételezés” 

szöveg,
h) 49. § (2) bekezdés c) pontjában a „valamint” szövegrész helyébe az „és” szöveg
lép.

5. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
 (2) A 4. § és a 6. § 2016. szeptember 18-án lép hatályba.

15. §  Ez a törvény
a) a kedvtelési célú vízi járművekről és a motoros vízi sporteszközökről, valamint a 94/25/EK irányelv hatályon 

kívül helyezéséről szóló, 2013. november 20-i 2013/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b) a  tengerészeti felszerelésekről és a  96/98/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014.  július  23-i 

2014/90/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
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16. §  A törvény tervezetének a  műszaki szabályokkal és az  információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó 
szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i 2015/1535/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

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

2016. évi LXXVI. törvény
a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról*

1. §  A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„1. § Az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) 2016. évi
a) bevételi főösszegét 16 222 052,4 millió forintban,
b) kiadási főösszegét 16 983 686,9 millió forintban,
c) hiányát 761 634,5 millió forintban
állapítja meg.”

2. §  A Kvtv. 8. § (2)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A  XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. cím, 5. alcím, 1. Gazdasági Zöldítési Rendszer jogcímcsoport 
és a  XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 35. alcím, 4. Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer 
jogcímcsoport előirányzatát a  fejezetet irányító miniszter – az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 
(a továbbiakban: Áht.) 31. § (2b) bekezdése alapján – az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében 
és az  erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012.  évi CCXVII.  törvény 
(a  továbbiakban: Ügkr. tv.) által létrehozott légiközlekedési kibocsátási egységek 2016.  évi értékesítéséből 
az  e  törvényben megtervezetten felül pénzforgalmilag teljesült bevétel 50%-ával, továbbá az  Ügkr. tv. hatálya alá 
tartozó kibocsátási egységek 2016. évi értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 25%-ával növelheti meg.
(3) A  XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. cím, 5. alcím, 1. Gazdasági Zöldítési Rendszer jogcímcsoport 
és a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 35. alcím, 7. Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának 
feladatai jogcímcsoport előirányzatát a fejezetet irányító miniszter – az Áht. 31. § (2b) bekezdése alapján – az ENSZ 
Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007.  évi 
LX.  törvény (a  továbbiakban: Éhvt.) alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából pénzforgalmilag teljesült 
bevétel 50%-ával növelheti meg.
(4) Az  államháztartásért felelős miniszter az  Éhvt. alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából befolyó 
bevételek elszámolására a  XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. cím, 1. alcím, 
3. Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek jogcímcsoporton belül új jogcímet hozhat létre.
(5) A  fejlődő országok részére nyújtandó klímafinanszírozás kiadásait a  (2)  bekezdésben meghatározott – az  Ügkr. tv. 
hatálya alá tartozó kibocsátási egységek 2016. évi értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevételhez kötött mértékű – 
kiadási előirányzatok terhére kell teljesíteni.”

3. §  A Kvtv. 10. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által fenntartott szakképző iskolák működési költségéhez 
való hozzájárulás céljára a LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet, 2. Szakképzési és felnőttképzési támogatások 
cím előirányzatának terhére a  központi költségvetés javára 2016.  évben 3000,0 millió forintot ad át. A  befizetési 
kötelezettséget egy összegben, 2016. októberben kell teljesíteni.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. június 13-i ülésnapján fogadta el.
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4. §  A Kvtv. 12. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  Kormány a  LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. jogcímcsoport, 18. Összevont 
szakellátás jogcímének (2)  bekezdés szerinti, az  egészségügyi intézmények finanszírozási színvonalának javítását 
célzó emelését az  egészségügyért felelős miniszter javaslatára, az  egészségügyi szakellátó intézményrendszer 
hatékonyabb működését biztosító intézkedések elfogadása esetén rendelheti el.”

5. §  A Kvtv. 19. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A  Kormány a  kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása érdekében 
határozatban dönt a  XIV. Belügyminisztérium fejezet és a  IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetek közötti 
átcsoportosításról.”

6. §  A Kvtv. 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„24.  § A  XIV. Belügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője a  XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 
19. A  Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása alcím terhére a  fejezeten belül és 
más fejezetek javára átcsoportosíthat, továbbá a  személyi juttatások költségvetési kiadásai előirányzatát 
a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 19. A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása 
alcím más kiemelt előirányzatai terhére megnövelheti. A  más fejezetek javára átcsoportosított előirányzat terhére 
történő visszarendezésre annak a fejezetnek az irányító szerve jogosult, amely javára az átcsoportosítás történt.”

7. §  A Kvtv. 32. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  Európai Bizottság által a  2014–2020-as programozási időszakban az  európai strukturális és beruházási 
alapokból, illetve a  leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapból finanszírozott 
programok esetén az  5.  mellékletben meghatározott és még kötelezettségvállalással nem terhelt indikatív 
európai uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzat és ahhoz kapcsolódó, minimálisan szükséges központi 
költségvetési finanszírozás operatív program szintű együttes összegének 90%-os mértékéig vállalható tárgyévi 
és éven túli fizetési kötelezettség. Az  európai uniós hozzájárulás mellett az  elszámolható költségeket finanszírozó 
központi költségvetési hozzájárulás összegére a minimálisan szükséges mértéken felül tárgyévi és éven túli fizetési 
kötelezettség nem vállalható.”

8. §  A Kvtv. 33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szociális hozzájárulási adó 2016. évben, július 1-jét követően megfizetett összegének 74,30%-a az Ny. Alapot, 
20,53%-a az E. Alapot, 5,17%-a a Nemzeti Foglalkoztatási Alapot illeti meg. A szociális hozzájárulási adó megfizetett 
összegéből az  egyes Alapot megillető részt a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal állapítja meg és naponta utalja át 
a jogosult számlájára.”

9. §  A Kvtv. 39. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A  Magyarország 2013.  évi központi költségvetéséről szóló 2012.  évi CCIV.  törvény 3.  melléklet 10.  pont 
f ) alpontja alapján nyújtott támogatás felhasználásának és elszámolásának határideje 2017. december 31.”

10. §  A Kvtv. 61. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi CLXII.  törvény 169.  § (2)  bekezdése szerinti bírói 
illetményalap a 2016. évben szeptember 30-áig 391 600 forint, október 1-jétől 411 180 forint.
(2) A  legfőbb ügyész, az  ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az  ügyészi életpályáról szóló 
2011.  évi CLXIV.  törvény 59.  § (3)  bekezdése szerinti ügyészi illetményalap a  2016.  évben szeptember 30-áig  
391 600 forint, október 1-jétől 411 180 forint.”

11. §  A Kvtv. 73. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  Magyarország 2016.  évi központi költségvetéséről szóló 2015.  évi C.  törvény módosításáról szóló 2016.  évi 
LXXVI.  törvény (a  továbbiakban: Mód. tv.) 13.  § (1)  bekezdés 4–11.  pontjával megállapított 69.  §-a és 70.  §-a 
szerinti uniós közbeszerzési értékhatárok a Mód. tv. hatálybalépését követően megkezdett közbeszerzési eljárások 
tekintetében irányadóak.”

12. § (1) A Kvtv. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) A Kvtv. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
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 (3) A Kvtv. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 (4) A Kvtv. 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
 (5) A Kvtv. 7. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

13. § (1) A Kvtv.
 1. 18. § (3) bekezdésében az „államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)” szövegrész 

helyébe az „Áht.” szöveg,
 2. 34. § (2) bekezdésében az „1–6. alpontjai” szövegrész helyébe az „1–6. és 8. alpontjai” szöveg.
 3. 41.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a  „2.  melléklet III.  pont 3.  alpont b)–k)  pontjában” szövegrész helyébe 

a „2. melléklet III. pont 3. alpont c)–k) pontjában” szöveg,
 4. 69. § (1) bekezdés a) pontjában a „134 000 euró” szövegrész helyébe a „135 000 euró” szöveg,
 5. 69. § (1) bekezdés b) pontjában a „207 000 euró” szövegrész helyébe a „209 000 euró” szöveg,
 6. 69. § (2) bekezdésében az „5 186 000 euró” szövegrész helyébe az „5 225 000 euró” szöveg,
 7. 69. § (3) bekezdésében az „5 186 000 euró” szövegrész helyébe az „5 225 000 euró” szöveg,
 8. 70. § (1) bekezdés a) pontjában a „414 000 euró” szövegrész helyébe a „418 000 euró” szöveg,
 9. 70. § (1) bekezdés b) pontjában az „5 186 000 euró” szövegrész helyébe az „5 225 000 euró” szöveg,
10. 70. § (2) bekezdés a) pontjában a „414 000 euró” szövegrész helyébe a „418 000 euró” szöveg,
11. 70. § (2) bekezdés b) pontjában a „414 000 euró” szövegrész helyébe a „418 000 euró” szöveg,
12. 2.  melléklet II.  pont 1.  alpont c)  pontjában a  „PS1; PS2 = 2015/2016., illetve 2016/2017. nevelési évben 

a  pedagógus szakképzettséggel rendelkező, az  óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 
száma” szövegrész helyébe a  „PS1; PS2 = 2015/2016., illetve 2016/2017. nevelési évben a  pedagógus 
szakképzettséggel rendelkező, az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma, ideértve 
a  felsőfokú végzettséggel rendelkező, a  20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 179.  § (1)  bekezdés b)  pontja 
szerinti kisgyermeknevelőket is” szöveg,

13. 2.  melléklet II.  pont 2.  alpont a)  pontjában az „a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája 
folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz” szövegrész helyébe „a feladatellátásra szolgáló épület és 
annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez, karbantartásához szükséges kiadásokhoz” szöveg,

14. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 5. pont m) alpontjában az „A nyári szünidőben szervezett napközi ellátáshoz 
(üdültetéshez, táboroztatáshoz, egyéb szabadidős programhoz) kapcsolódóan biztosított szervezett 
étkeztetésben részt vevők” szövegrész helyébe „A szünidőben szervezett ellátás (ideértve az  üdültetés, 
táboroztatás, egyéb szabadidős program keretében szervezett, illetve egyéb szünidei étkeztetéseket is) 
résztvevőinek” szöveg,

15. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 5. pont n) alpont nb) pontjában az „oc) és oe)” szövegrész helyébe a „nc) és 
ne)” szöveg,

16. 2.  melléklet Kiegészítő szabályok 5.  pont n)  alpont nc)  pontjában az  „„Idősek, demens betegek nappali 
ellátása”” szövegrész helyébe az „„Idősek nappali ellátása”, a „Demens betegek nappali ellátása”” szöveg,

17. 2.  melléklet Kiegészítő szabályok 5.  pont n)  alpont nc)  pontjában a  „„Gyermekek napközbeni ellátása”” 
szövegrész helyébe a „„Gyermekek bölcsődei ellátása”, a „Gyermekek napközbeni ellátása”” szöveg,

18. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 5. pont n) alpont nd) pontjában az „„Időskorúak, demens betegek átmeneti 
ellátása”, „Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása”” szövegrész helyébe az  „„Időskorúak 
átmeneti ellátása”, a  „Demens betegek átmeneti ellátása”, az  „Időskorúak tartós bentlakásos ellátása”, 
a „Demens betegek tartós bentlakásos ellátása”” szöveg,

19. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 5. pont n) alpont ne) pontjában a „III.5.a)–c) alpontok szerinti támogatások 
egymás között átcsoportosíthatók. A támogatás szempontjából kizárólag a „Gyermekétkeztetés köznevelési 
intézményben”, a „Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében” és „Intézményen 
kívüli gyermekétkeztetés” kormányzati funkción elszámolt kiadások vehetők figyelembe.” szövegrész 
helyébe a „III.5.a)–b) alpontok szerinti támogatások egymás között átcsoportosíthatók. A  III.5.a)–b) alpontok 
szerinti támogatás szempontjából kizárólag a  „Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben”, valamint 
a „Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében” kormányzati funkciókon elszámolt 
kiadások, míg a  III.5.c)  pont szerinti támogatás szempontjából az „Intézményen kívüli gyermekétkeztetés” 
kormányzati funkción elszámolt kiadások vehetők figyelembe.” szöveg,

20. 3.  melléklet I.  pont 6.  alpont a)  pontjában a „programokra fordítható” szövegrész helyébe a „programokra, 
az adatszolgáltatásokhoz kötődő eszközbeszerzésre fordítható” szöveg,
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21. 3.  melléklet II.  pont 3.  alpont c)  pontjában a „lakosságszám feletti városok esetében” szövegrész helyébe 
a „lakosságszámú vagy azt meghaladó települések esetében” szöveg,

22. 3.  melléklet IV.  pontjában az  „Előirányzat: 8 275,8 millió forint” szövegrész helyébe az  „Előirányzat:  
9 325,8 millió forint” szöveg,

23. 3.  melléklet IV.  pont d)  alpontjában az „5 000,0 millió forint” szövegrész helyébe az „5 450,0 millió forint” 
szöveg,

24. 3. melléklet IV. pont g) alpontjában a „megvalósításához,” szövegrész helyébe a „megvalósításához, továbbá 
legfeljebb 600 millió forint illeti meg a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő fejlesztésének megvalósításához,” szöveg,

25. 3.  melléklet V.  pontjában az  „Előirányzat: 15 112,9 millió forint” szövegrész helyébe az  „Előirányzat:  
13 682,9 millió forint” szöveg,

26. 3.  melléklet V.  pont 4.  alpontjában a  „történt meg. E  támogatások” szövegrész helyébe a  „történt meg. 
A 2015-ben le nem hívott, de 2016-ban esedékessé váló támogatások vonatkozásában a támogató jogosult 
a 2015. évi támogatási szerződés, illetve kiadott támogatói okirat módosítására. E támogatások” szöveg,

27. 3. melléklet VII. pont 1. alpont b) pontjában az „I.3. és” szövegrész helyébe az „I.3., I.8. és” szöveg,
28. 7.  melléklet V.  pontjában a „Gyvt. 151.  § (5)  bekezdés” szövegrész helyébe a „Gyvt. 21/B.  § (1)  bekezdés” 

szöveg,
29. 8.  melléklet V.  pontjában a  „Gyvt. 151.  § (5)  bekezdés a)  pontja” szövegrész helyébe a  „Gyvt. 21/B.  § 

(1) bekezdés a) pontja” szöveg,
30. 8.  melléklet V.  pontjában az  „A kiegészítő támogatás fajlagos összege 28 400/fő/év.” szövegrész helyébe 

az  „A kiegészítő támogatás fajlagos összege 28 400/fő/év. A  kiegészítő támogatás igénylésekor és 
elszámolásakor a 2. melléklet, Kiegészítő szabályok 5. pont m) alpontjában foglaltakat kell alkalmazni azzal, 
hogy a bölcsődében 2016. január 1-je és december 31-e között a naponta ténylegesen ellátásban részesülő 
gyermekek száma alapján összesített gondozási napok számát el kell osztani 230-cal.” szöveg

lép.
 (2) A Kvtv.

 1. 7. melléklet I. pont 1. alpont a) pontjában a „középiskolában, szakiskolában” szövegrész helyébe a „középfokú 
iskolában” szöveg,

 2. 7. melléklet I. pont 3. alpont a) pont ac) alpontjában a „szakiskolára” szövegrész helyébe a „szakközépiskolára” 
szöveg,

 3. 7.  melléklet I.  pont 3.  alpont a)  pont ad)  alpontjában a  „speciális szakiskolára (készségfejlesztő speciális 
szakiskolára, előkészítő szakiskolára)” szövegrész helyébe a  „szakiskolára, készségfejlesztő speciális 
szakiskolára” szöveg,

 4. 7.  melléklet I.  pont 3.  alpont a)  pont ae)  alpontjában a  „szakközépiskolára” szövegrész helyébe 
a „szakgimnáziumra” szöveg,

 5. 7.  melléklet I.  pont 3.  alpont a)  pont af )  alpontjában a  „szakközépiskolára” szövegrész helyébe 
a „szakgimnáziumra” szöveg,

 6. 7.  melléklet I.  pont 3.  alpont a)  pont ai)  alpontjában a  „szakközépiskolára” szövegrész helyébe 
a „szakgimnáziumra” szöveg,

 7. 7. melléklet I. pont 5. alpont c) pontjában a „szakiskolában” szövegrész helyébe „szakközépiskolában” szöveg,
 8. 7. melléklet I. pont 5. alpont c) pontjában a „Köznevelési Hídprogramokat” szövegrész helyébe „Köznevelési és 

Szakképzési Hídprogramot” szöveg,”
 9. 7. melléklet I. pont 5. alpont d) pontjában a „szakközépiskolában” szövegrész helyébe a „szakgimnáziumban” 

szöveg,
10. 7. melléklet I. pont 5. alpont e) pontjában a „szakközépiskolában” szövegrész helyébe a „szakgimnáziumban” 

szöveg,
11. 7. melléklet I. pont 5. alpont h) pontjában a „szakközépiskola” szövegrész helyébe a „szakgimnázium” szöveg,
12. 7.  melléklet I.  pont 5.  alpont k)  pont kd)  alpontjában a  „speciális szakiskolája és előkészítő szakiskolája” 

szövegrész helyébe a „szakiskolája” szöveg,
13. 7. melléklet VI. pont 1. alpontjában a „szakiskolák, szakközépiskolák” szövegrész helyébe a „szakképző iskolák” 

szöveg
lép.
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14. §  Hatályát veszti a Kvtv. 71. § (2) bekezdése.

15. § (1) Ez a törvény – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 8. § 2016. július 1-jén lép hatályba.
 (3) A 13. § (2) bekezdése 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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1. melléklet a 2016. évi LXXVI. törvényhez  

 

A Kvtv. 1. melléklet 
 
1. I. ORSZÁGGYŰLÉS fejezet, 4. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 13. Fejezeti tartalék alcím sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

 13      Fejezeti tartalék 525,0  525,0 

” 
 
2. I. ORSZÁGGYŰLÉS fejezet „1-4. cím összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 
                        (2016. évi előirányzat 
                         Kiadás  Bevétel  Támogatás) 
           1-4. cím összesen: 26 831,0 705,0 26 126,0 

” 
 
3. I. ORSZÁGGYŰLÉS fejezet „I. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 
                        (2016. évi előirányzat 
                         Kiadás  Bevétel  Támogatás) 
           I. fejezet összesen: 115 287,8 10 415,9 31 201,1 

” 
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4. IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet, 2. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai cím sora helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„ 
 

(Cím  
   

Al- 
 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

2      A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 119 594,7   

  ” 
 
5. IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet „IX. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 
                        (2016. évi előirányzat 
                         Kiadás  Bevétel  Támogatás) 
           IX. fejezet összesen: 674 261,7   

  ” 
 
6. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 1. Miniszterelnökség cím sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

1      Miniszterelnökség  4 400,9 18 654,9 

” 
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7. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 1. Miniszterelnökség cím, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 7. Felújítások kiemelt 
előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ 
 

(Cím  
   

Al- 
 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

     7                          Felújítások 3 233,7   

  ” 
 
8. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 7. Nemzeti Örökség Intézete cím sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

7      Nemzeti Örökség Intézete  10,2 1 419,5 

” 
 
9. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 7. Nemzeti Örökség Intézete cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások 

kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

     1                          Személyi juttatások 401,5   

  ” 
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10. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 7. Nemzeti Örökség Intézete cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 2. Munkaadókat 
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ 
 

(Cím  
   

Al- 
 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

     2                          Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 102,4   

  ” 
 
11. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 7. Nemzeti Örökség Intézete cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 3. Dologi kiadások 

kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

     3                          Dologi kiadások 847,1   

” 
 
12. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 7. Nemzeti Örökség Intézete cím, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 6. Beruházások 

kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

     6                          Beruházások 78,7   

” 
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13. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím sora helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„ 
 

(Cím  
   

Al- 
 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

12      Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok  38 976,5 128 547,9 

  ” 
 
14. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím, 2. Felhalmozási költségvetés 

előirányzat-csoport, 6. Beruházások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

     6                          Beruházások 2 147,8   

” 
 
15. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 14. Nemzeti Közszolgálati Egyetem cím sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

14      Nemzeti Közszolgálati Egyetem  3 100,0 4 844,2 

  ” 

 
 



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2016. évi 90. szám

 
6929

 

 

16. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 14. Nemzeti Közszolgálati Egyetem cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 3. Dologi 
kiadások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ 
 

(Cím  
   

Al- 
 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

     3                         Dologi kiadások 2 790,4   

  ” 

 
17. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 57. Kulturális fejlesztési, 

örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére jogcímcsoport sora helyébe a következő rendelkezés 
lép: 

„ 
 

(Cím  
   

Al- 
 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

  57    Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának 
támogatása gazdasági társaságok részére 5 312,0  5 312,0 

” 
 
18. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím a következő „78. Modern Városok 

Program” jogcímcsoporttal egészül ki: 
„ 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

  78               Modern Városok Program 50 000,0  50 000,0 

” 
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19. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet „1-30. cím összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 
                        (2016. évi előirányzat 
                         Kiadás  Bevétel  Támogatás) 
           1-30. cím összesen: 315 674,9 48 062,7 267 612,2 

” 
 
20. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„  

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

32      Rendkívüli kormányzati intézkedések 120 000,0   

” 
 
21. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 33. Országvédelmi Alap cím sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

33      Országvédelmi Alap 80 000,0   

  ” 
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22. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet „32-34. cím összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 
                        (2016. évi előirányzat 
                         Kiadás  Bevétel  Támogatás) 
           32-34. cím összesen: 361 425,5   

  ” 
 
23. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 35. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások cím, 2. Tulajdonosi joggyakorlással 

kapcsolatos kiadások alcím, 2. Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások jogcímcsoport a 
következő „4. Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése” jogcímmel egészül ki: 

„ 
 

(Cím  
   

Al- 
 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

   4                  Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése 7 000,0   

  ” 
 
24. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet „XI. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 
                        (2016. évi előirányzat 
                         Kiadás  Bevétel  Támogatás) 
           XI. fejezet összesen: 798 889,4 48 069,8 268 619,1 

  ” 
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25. XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet, 2. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal cím sora helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„ 
 

(Cím  
   

Al- 
 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

2      Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal  16 092,6 4 700,0 

  ” 
 
26. XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet, 4. Állami Ménesgazdaság cím sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

4      Ménesgazdaságok  3 631,7 213,5 

  ” 
 
27. XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet, 4. Állami Ménesgazdaság cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport,  

1. Személyi juttatások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

     1                          Személyi juttatások 218,1   

  ” 
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28. XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet, 4. Állami Ménesgazdaság cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport,  
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ 
 

(Cím  
   

Al- 
 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

     2                          Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 63,8   

  ” 
 
29. XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet, 4. Állami Ménesgazdaság cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport,  

3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

     3                          Dologi kiadások 3 322,8   

  ” 
30. XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet, 4. Állami Ménesgazdaság cím, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport,  

6. Beruházások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

     6                          Beruházások 240,2   

  ” 
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31. XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet, 5. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal cím sora helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„ 
 

(Cím  
   

Al- 
 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

5      Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal  50,0 16 646,3 

  ” 
 
32. XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet, 5. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal cím, 1. Működési költségvetés 

előirányzat-csoport, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

     3                                                          Dologi kiadások 5 766,6   

  ” 
 
33. XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Agrár célelőirányzatok alcím a következő 

„34. Tokaji Borvidéken megvalósuló szakmai feladatok támogatása” jogcímcsoporttal egészül ki: 
„ 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

  34    Tokaji Borvidéken megvalósuló szakmai feladatok támogatása 3 000,0  3 000,0 

  ” 
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34. XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Folyó 
kiadások és jövedelemtámogatások jogcímcsoport sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ 
 

(Cím  
   

Al- 
 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

  8              Folyó kiadások és jövedelemtámogatások 86 911,0  86 911,0 

  ” 
 
35. XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet „1-20. cím összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 
                        (2016. évi előirányzat 
                         Kiadás  Bevétel  Támogatás) 
           1-20. cím összesen: 236 642,6 39 131,3 197 511,3 

  ” 
 
36. XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet „XII. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 
                        (2016. évi előirányzat 
                         Kiadás  Bevétel  Támogatás) 
           XII. fejezet összesen: 237 192,6 39 131,3 197 511,3 

  ” 
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37. XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet, 2. Magyar Honvédség cím, 1. Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei alcím sora helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„ 
 

(Cím  
   

Al- 
 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

 1          Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei  5 245,7 62 787,7 

  ” 
 
38. XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet, 2. Magyar Honvédség cím, 1. Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei alcím, 1. Működési 

költségvetés előirányzat-csoport, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

     3                          Dologi kiadások 25 188,6   

  ” 
 
39. XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet, 2. Magyar Honvédség cím, 2. MH ÖHP és alárendelt szervezetei alcím sora helyébe a 

következő rendelkezés lép: 
„ 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

 2          MH ÖHP és alárendelt szervezetei  477,3 83 342,2 

  ” 
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40. XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet, 2. Magyar Honvédség cím, 2. MH ÖHP és alárendelt szervezetei alcím, 1. Működési 
költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

„  
 

(Cím  
   

Al- 
 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

     1                          Személyi juttatások 60 675,8   

  ” 
 
41. XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet, 2. Magyar Honvédség cím, 2. MH ÖHP és alárendelt szervezetei alcím, 1. Működési 

költségvetés előirányzat-csoport, 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat sora helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„ 
 

(Cím  
   

Al- 
 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

     2                          Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 585,4   

  ” 
 
42. XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet, 2. Magyar Honvédség cím, 2. MH ÖHP és alárendelt szervezetei alcím, 1. Működési 

költségvetés előirányzat-csoport, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

     3                          Dologi kiadások 7 123,0   

  ” 
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43. XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM „XIII. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 
                        (2016. évi előirányzat 
                         Kiadás  Bevétel  Támogatás) 
           XIII. fejezet összesen: 300 987,0 31 948,0 269 039,0 

  ” 
 
44. XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 5. Büntetés-végrehajtás cím sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

5      Büntetés-végrehajtás  2 715,6 56 622,7 

  ” 
 
45. XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 5. Büntetés-végrehajtás cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások 

kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

     1                          Személyi juttatások 28 453,7   

  ” 
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46. XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 5. Büntetés-végrehajtás cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 2. Munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ 
 

(Cím  
   

Al- 
 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

     2                          Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 437,0   

  ” 
 
47. XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 5. Büntetés-végrehajtás cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 3. Dologi kiadások 

kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

     3                          Dologi kiadások 17 460,9   

  ” 
 
48. XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 5. Büntetés-végrehajtás cím, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 6. Beruházások 

kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

     6                          Beruházások 6 711,3   

  ” 
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49. XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 17. Vízügyi Igazgatóságok cím sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

17      Vízügyi Igazgatóságok  2 940,7 24 723,4 

  ” 
 
50. XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 17. Vízügyi Igazgatóságok cím, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 6. Beruházások 

kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

     6                          Beruházások 1 893,6   

  ” 
 
51. XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati 

infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

  56              Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 28 487,0  28 487,0 

  ” 
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52. XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 21. Fejezeti stabilitási tartalék alcím sora helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„ 
 

(Cím  
   

Al- 
 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

 23          Fejezeti stabilitási tartalék 4 930,1  4 930,1 

  ” 
 
53. XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím a következő „21. A tömeges bevándorlás kezeléséhez 

kapcsolódó kiadások” alcímmel egészül ki: 
„ 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

 21          A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások 1 000,0  1 000,0 

  ” 
 
54. XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím a következő „22. A terrorellenes intézkedések 

megvalósításához kapcsolódó kiadások” alcímmel egészül ki: 
„ 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

 22          A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások 10 000,0  10 000,0 

  ” 
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55. XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet „1-20. cím összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 
                        (2016. évi előirányzat 
                         Kiadás  Bevétel  Támogatás) 
           1-20. cím összesen: 552 770,0 27 490,9 525 279,1 

  ” 
56. XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet „XIV. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 
                        (2016. évi előirányzat 
                         Kiadás  Bevétel  Támogatás) 
           XIV. fejezet összesen: 552 825,0 27 490,9 525 279,1 

  ” 
57. XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezet a következő „7. Szakképzési Centrumok” címmel és az alá tartozó előirányzatokkal 

egészül ki: 
„ 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

7      Szakképzési Centrumok   14 753,3 

    1                      Működési költségvetés    

     1                          Személyi juttatások 6 706,7   

     2                          Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 322,6   

     3                          Dologi kiadások 5 888,8   

     4                          Ellátottak pénzbeli juttatásai 835,2   

  ” 
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58. XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezet, 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Ágazati célelőirányzatok alcím a 
következő „14. Kezelőszemélyzet nélküli automaták bekötésének támogatása” jogcímcsoporttal egészül ki: 

„ 
 

(Cím  
   

Al- 
 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

  14                             Kezelőszemélyzet nélküli automaták bekötésének támogatása 1 500,0  1 500,0 

  ” 
 
59. XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezet, 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Területfejlesztési feladatok alcím a 

következő „5. Pest megyei fejlesztések” jogcímmel egészül ki: 
„ 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. FEJEZET 2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás) 

  5    Pest megyei fejlesztések 2 000,0  2 000,0 

  ” 
 
60. XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezet, 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Belgazdasági feladatok alcím a következő 

„8. Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai” jogcímcsoporttal egészül ki: 
„ 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

  8              Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai 2 000,0  2 000,0 

  ” 
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61. XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezet, 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím a következő 48. Pénztárgépek cseréjének és 
átalakításának támogatása alcímmel egészül ki: 

„ 
 

(Cím  
   

Al- 
 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

 48                  Pénztárgépek cseréjének és átalakításának támogatása 1 500,0  1 500,0 

  ” 
 
62. XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezet „XV. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 
                        (2016. évi előirányzat 
                         Kiadás  Bevétel  Támogatás) 
           XV. fejezet összesen: 124 741,1 30 856,5 93 884,6 

  ” 
 
63. XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL fejezet, 1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása cím sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

1      Nemzeti Adó- és Vámhivatal  2 951,1 130 561,2 

  ” 
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64. XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL fejezet, 1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása cím, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-
csoport, 6. Beruházások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ 
 

(Cím  
   

Al- 
 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

     6 Beruházások 6 490,7   

  ” 
 
65. XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL fejezet „XVI. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 
                        (2016. évi előirányzat 
                         Kiadás  Bevétel  Támogatás) 
           XVI. fejezet összesen: 145 591,0 3 245,7 142 345,3 

  ” 
 
66. XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 31. Kiemelt célú beruházások támogatása 

alcím a következő „10. Vasúthálózat fejlesztése” jogcímcsoporttal egészül ki: 
„ 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

  10              Vasúthálózat fejlesztése 1 000,0  1 000,0 

  ” 
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67. XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím 
a következő „30. Közúthálózat felújítása” jogcímcsoporttal egészül ki: 

„ 
 

(Cím  
   

Al- 
 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

  30              Közúthálózat felújítása 69 300,0  69 300,0 

  ” 
 
68. XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím 

a következő „31. A budapesti elővárosi közlekedés átmeneti likviditásának biztosítása és támogatása” jogcímcsoporttal egészül ki: 
„ 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

  31    A budapesti elővárosi közlekedés átmeneti likviditásának biztosítása és 
támogatása 6 000,0  6 000,0 

  ” 
 
69. XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím 

a következő „32.Tengelysúlymérő-rendszer és kapcsolódó beruházások” jogcímcsoporttal egészül ki: 
„ 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

  32              Tengelysúlymérő-rendszer és kapcsolódó beruházások 7 500,0  7 500,0 

  ” 
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70. XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím 
a következő „34. Határ menti közúti fejlesztések előkészítése” jogcímcsoporttal egészül ki: 

„ 
 

(Cím  
   

Al- 
 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

  34              Határ menti közúti fejlesztések előkészítése 1 000,0  1 000,0 

  ” 
 
71. XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím 

a következő „35. Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítése” jogcímcsoporttal egészül ki: 
„ 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

  35              Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítése 2 197,0  2 197,0 

  ” 
 
72. XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím 

a következő „36. Budai vasúti közlekedés fejlesztése” jogcímcsoporttal egészül ki: 
„ 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

  36    Budai vasúti közlekedés fejlesztése 930,0  930,0 

  ” 
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73. XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 33. Hazai fejlesztési programok alcím a 
következő „23. Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztése” jogcímcsoporttal egészül ki: 

„ 
 

(Cím  
   

Al- 
 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

  23              Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztése 1 200,0  1 200,0 

  ” 
 
74. XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 38. Egyéb feladatok alcím a következő 

„19. Balaton Területfejlesztési koncepció és Stratégiai Program” jogcímcsoporttal egészül ki: 
„ 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

  19              Balaton Területfejlesztési koncepció és Stratégiai Program 2 000,0  2 000,0 

  ” 
 
75. XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 39. Sportlétesítmények fejlesztése és 

kezelése alcím a következő „30. Tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás” jogcímcsoporttal egészül ki: 
„ 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

  30                 Tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás 500,0  500,0 

  ” 
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76. XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím a következő „51. A XIV. Nyári Európai 
Ifjúsági Olimpiai Fesztivál megrendezésével összefüggő infrastrukturális fejlesztések” alcímmel egészül ki: 

„ 
 

(Cím  
   

Al- 
 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

 51     A XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál megrendezésével 
összefüggő infrastrukturális fejlesztések 6 180,7  6 180,7 

  ” 
 
77. XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet „1-20. cím összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 
                        (2016. évi előirányzat 
                         Kiadás  Bevétel  Támogatás) 
           1-20. cím összesen: 701 352,2 84 409,6 616 942,6 

  ” 
 
78. XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet, 21. Vállalkozások folyó támogatása cím, 1. Egyedi támogatások, ellentételezések 

alcím, 8. Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása jogcímcsoport sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

  8              Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása 4 000,0   

  ” 
 



6950 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2016. évi 90. szám
 

 

 

79. XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet, 21. Vállalkozások folyó támogatása cím, 1. Egyedi támogatások, ellentételezések 
alcím, 9. Autóbusszal végzett személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása jogcímcsoport sora helyébe a következő rendelkezés 
lép: 

„ 
 

(Cím  
   

Al- 
 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

  9    Autóbusszal végzett személyszállítás korábbi költségtérítéseinek 
elszámolása 6 626,5   

  ” 
 
80. XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet „21-25. cím összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 
                        (2016. évi előirányzat 
                         Kiadás  Bevétel  Támogatás) 
           21-25. cím összesen: 281 937,9   

  ” 
 
81. XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet „XVII. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 
                        (2016. évi előirányzat 
                         Kiadás  Bevétel  Támogatás) 
           XVII. fejezet összesen: 983 290,1 85 709,6 616 942,6 

  ” 
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82. XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása cím sora 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ 
 

(Cím  
   

Al- 
 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

1      Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása  265,3 7 837,1 

  ” 
 
83. XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása cím,  

1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

     1                          Személyi juttatások 5 003,5   

  ” 
 
84. XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása cím,  

1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat sora 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ 
 

(Cím  
   

Al- 
 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

     2                          Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 380,3   

  ” 
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85. XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása cím,  
1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ 
 

(Cím  
   

Al- 
 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

     3                          Dologi kiadások 1 455,8   

  ” 
 
86. XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása cím sora helyébe a következő rendelkezés 

lép: 
„ 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

2      Külképviseletek igazgatása  7 087,7 55 697,3 

  ” 
 
87. XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-

csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

     1                          Személyi juttatások 26 454,2   

  ” 
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88. XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-
csoport, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ 
 

(Cím  
   

Al- 
 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

     3                          Dologi kiadások 20 230,8   

  ” 
 
89. XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása cím, 2. Felhalmozási költségvetés 

előirányzat-csoport, 6. Beruházások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

     6                          Beruházások 8 116,7   

  ” 
 
90. XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása cím, 2. Felhalmozási költségvetés 

előirányzat-csoport, 7. Felújítások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

     7                          Felújítások 791,2   

  ” 
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91. XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 4. Balassi Intézet cím sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

4      Balassi Intézet  790,5 5 231,6 

  ” 
 
92. XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 4. Balassi Intézet cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport,  

1. Személyi juttatások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

     1                          Személyi juttatások 3 074,5   

  ” 
 
93. XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 4. Balassi Intézet cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport,  

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

     2                          Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 573,5   

  ” 
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94. XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 4. Balassi Intézet cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport,  
3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ 
 

(Cím  
   

Al- 
 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

     3                          Dologi kiadások 2 066,1   

  ” 
 
95. XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Államháztartáson kívüli 

szervezetek támogatása alcím a következő „7. Határmenti gazdaságfejlesztési programok” jogcímcsoporttal egészül ki: 
„ 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

  7              Határmenti gazdaságfejlesztési programok 3 500,0  3 500,0 

  ” 
 
96. XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Államháztartáson kívüli 

szervezetek támogatása alcím a következő „8. Kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégia támogatása” jogcímcsoporttal egészül ki: 
„ 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

  8              Kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégia támogatása 2 110,0  2 110,0 

  ” 
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97. XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet „1-7. cím összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 
                        (2016. évi előirányzat 
                         Kiadás  Bevétel  Támogatás) 
           1-7. cím összesen: 119 467,7 8 225,5 111 242,2 

  ” 
 
98. XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet „XVIII. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 
                        (2016. évi előirányzat 
                         Kiadás  Bevétel  Támogatás) 
           XVIII. fejezet összesen: 169 467,7 8 225,5 111 242,2 

  ” 
 
99. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

5      Egyetemek, főiskolák  282 735,3 159 645,0 

  ” 
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100. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 
6. Beruházások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ 
 

(Cím  
   

Al- 
 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

     6                          Beruházások 31 518,2   

  ” 
 
101. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

     8                          Egyéb felhalmozási célú kiadások 141,2   

  ” 
 
102. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 12. Művészeti intézmények cím sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

12      Művészeti intézmények  6 252,0 12 459,3 

  ” 
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103. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 12. Művészeti intézmények cím, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-
csoport, 6. Beruházások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ 
 

(Cím  
   

Al- 
 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

     6                          Beruházások 1 560,6   

  ” 
 
104. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 14. Országos Mentőszolgálat cím sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

14      Országos Mentőszolgálat  32 727,7 5 119,7 

  ” 
 
105. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 14. Országos Mentőszolgálat cím, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-

csoport, 6. Beruházások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

     6                          Beruházások 4 250,0   

  ” 
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106. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 18. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ cím sora helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„ 
 

(Cím  
   

Al- 
 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

18      Klebelsberg Intézményfenntartó Központ  12 000,0 640 764,9 

  ” 
 
107. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 18. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ cím, 1. Működési költségvetés 

előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

     1                          Személyi juttatások 442 484,7   

  ” 
 
108. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 18. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ cím, 1. Működési költségvetés 

előirányzat-csoport, 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat sora helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„ 
 

(Cím  
   

Al- 
 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

     2                          Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 119 367,5   

  ” 
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109. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 18. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ cím, 1. Működési költségvetés 
előirányzat-csoport, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ 
 

(Cím  
   

Al- 
 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

     3                          Dologi kiadások 85 512,7   

  ” 
110. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 18. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ cím a következő  

„2. Felhalmozási költségvetés” előirányzat-csoporttal és az alá tartozó előirányzatokkal egészül ki: 
„ 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

    2                        Felhalmozási költségvetés    

     6                          Beruházások 2 000,0   

     7                          Felújítások 1 400,0   

  ” 
 
111. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím,  

3. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

  3              Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás 165 316,4  165 316,4 

  ” 
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112. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Köznevelési feladatok támogatása 
alcím, 4. Köznevelés speciális feladatainak támogatása jogcímcsoport sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ 
 

(Cím  
   

Al- 
 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

  4               Köznevelés speciális feladatainak támogatása 786,7  786,7 

  ” 
113. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Egyéb feladatok támogatása alcím a 

következő „4. Peres ügyek” jogcímcsoporttal egészül ki: 
„ 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

  4              Peres ügyek 1 600,0  1 600,0 

  ” 
 
114. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 14. A kábítószer-fogyasztás 

megelőzésével kapcsolatos feladatok alcím sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

 14          A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok 741,5  741,5 

  ” 
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115. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 22. Egészségügyi ágazati 
előirányzatok alcím a következő „27. A Betegápoló Irgalmasrend projektjeinek finanszírozása” jogcímcsoporttal egészül ki: 

„ 
 

(Cím  
   

Al- 
 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

  27              A Betegápoló Irgalmasrend projektjeinek finanszírozása 780,0  780,0 

  ” 
 

116. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása 
alcím a következő „26. Magyar Kézilabda Szövetség szakmai feladatainak támogatása” jogcímcsoporttal egészül ki: 

„ 
 

(Cím  
   

Al- 
 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

  26                              Magyar Kézilabda Szövetség szakmai feladatainak támogatása 1 900,0  1 900,0 

  ” 
 

117. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása 
alcím, 30. Kiemelt sportegyesületek működésének támogatása jogcímcsoport sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ 
 

(Cím  
   

Al- 
 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

  30                              Kiemelt sportegyesületek működésének támogatása 3 400,0  3 400,0 

  ” 
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118. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 28. Gazdasági társaságok által ellátott 
feladatok támogatása alcím, 2. Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása jogcímcsoport sora helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„ 
 

(Cím  
   

Al- 
 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

  2              Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása 9 229,7  9 229,7 

  ” 
 
119. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Kulturális szakmai feladatok 

támogatása alcím a következő „11. Bartók Év” jogcímcsoporttal egészül ki: 
„ 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

  11              Bartók Év 161,9  161,9 

  ” 
 
120. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 55. Egyházi célú központi 

költségvetési hozzájárulások alcím, 9. Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása jogcímcsoport sora helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„ 
 

(Cím  
   

Al- 
 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

  9              Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása 1 870,0  1 870,0 

  ” 
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121. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 60. Nemzetiségi intézmények 
támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre alcím sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ 
 

(Cím  
   

Al- 
 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

 60     Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, 
pályázati önrészre 1 282,4  1 282,4 

  ” 
 
122. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 63. Fejezeti stabilitási tartalék alcím 

sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

 63          Fejezeti stabilitási tartalék 7 797,9  7 797,9 

  ” 
 
123. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet „1-20. cím összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 
                        (2016. évi előirányzat 
                         Kiadás  Bevétel  Támogatás) 
           1-20. cím összesen: 2 428 758,6 914 134,0 1 514 624,6 

  ” 
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124. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 21. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap cím, 1. Családi támogatások 
alcím, 3. Gyermekgondozási segély jogcímcsoport sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ 
 

(Cím  
   

Al- 
 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

  3              Gyermekgondozást segítő ellátás 63 564,3   

  ” 
 
125. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet „21. cím összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 
                        (2016. évi előirányzat 
                         Kiadás  Bevétel  Támogatás) 
           21. cím összesen: 684 048,0   

  ” 
 
126. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet „XX. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 
                        (2016. évi előirányzat 
                         Kiadás  Bevétel  Támogatás) 
           XX. fejezet összesen: 3 116 196,6 914 139,0 1 514 624,6 

  ” 
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127. A következő „XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA” fejezettel és az alá tartozó előirányzatokkal egészül ki: 
 

„XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA 
 

(Cím  
   

Al- 
 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

      XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA    

20      Fejezeti kezelésű előirányzatok    

 1          Célelőirányzatok    

  2             Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok 6 300,0  6 300,0 

  3             Konzultációk kiadásai 2 000,0  2 000,0 

  6             Fejezeti általános tartalék 1 500,0  1 500,0 

  7    MK felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok 
támogatása 1 800,0  1 800,0 

           XXI. fejezet összesen: 11 600,0  11 600,0 

  ” 
 
128. XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím a következő „14. MTA Agrártudományi 

Kutatóközpont fejlesztése” alcímmel egészül ki: 
„ 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

 14          MTA Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztése 500,0  500,0 

  ” 
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129. XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím a következő „15. MTA Agrártudományi 
Kutatóközpont Látogatóközpont” alcímmel egészül ki: 

„ 
 

(Cím  
   

Al- 
 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

 15          MTA Agrártudományi Kutatóközpont Látogatóközpont 400,0  400,0 

  ” 
 
130. XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA fejezet „XXXIII. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 
                        (2016. évi előirányzat 
                         Kiadás  Bevétel  Támogatás) 
           XXXIII. fejezet összesen: 57 094,8 18 801,6 38 293,2 

  ” 
 
131. XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezet, 1. Vállalkozások költségvetési befizetései cím, 1. Társasági 

adó alcím sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

 1          Társasági adó  689 911,8  

  ” 
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132. XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezet, 2. Fogyasztáshoz kapcsolt adók cím, 1. Általános forgalmi 
adó alcím sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ 
 

(Cím  
   

Al- 
 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

 1          Általános forgalmi adó  3 388 850,0  

  ” 
 
133. XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezet, 2. Fogyasztáshoz kapcsolt adók cím, 2. Jövedéki adó alcím 

sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

 2          Jövedéki adó  984 450,0  

  ” 
 
134. XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezet, 3. Lakosság költségvetési befizetései cím, 1. Személyi 

jövedelemadó alcím sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

 1          Személyi jövedelemadó  1 694 475,0  

  ” 
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135. XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezet, 3. Lakosság költségvetési befizetései cím, 4. Lakossági 
illetékek alcím sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ 
 

(Cím  
   

Al- 
 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

 4          Lakossági illetékek  148 601,0  

  ” 
 
136. XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezet, 5. Költségvetési befizetések cím a következő „5. Nemzeti 

Foglalkoztatási Alap befizetése” alcímmel egészül ki: 
„ 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

 5          Nemzeti Foglalkoztatási Alap befizetése  3 000,0  

  ” 
 
137. XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezet, 29. Lakástámogatások cím, 1. Egyéb lakástámogatások 

alcím sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

 1          Egyéb lakástámogatások 154 000,0   

  ” 
 



6970 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2016. évi 90. szám
 

 

 

138. XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezet, 32. Egyéb költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások 
alcím a következő „28. Filmszakmai közvetett támogatások mozgókép törvény szerinti kiegészítő finanszírozása” jogcímcsoporttal egészül 
ki: 

„ 
 

(Cím  
   

Al- 
 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

  28    Filmszakmai közvetett támogatások mozgókép törvény szerinti 
kiegészítő finanszírozása 1 000,0   

  ” 
139. XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezet, 42. Alapok támogatása cím, 1. Nemzeti Foglalkoztatási 

Alap támogatása alcím, 1. Költségvetési támogatás jogcímcsoport sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

  1              Költségvetési támogatás 79 785,0   

  ” 
 
140. XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezet, 42. Alapok támogatása cím, 1. Nemzeti Foglalkoztatási 

Alap támogatása alcím, 2. Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás NFA-nak jogcímcsoport sora helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„ 
 

(Cím  
   

Al- 
 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

  2              Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás NFA-nak 52 884,9   

  ” 
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141. XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezet, 42. Alapok támogatása cím, 2. Bethlen Gábor Alap 
támogatása alcím sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ 
 

(Cím  
   

Al- 
 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

 2          Bethlen Gábor Alap támogatása 12 157,5   

  ” 
142. XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezet „XLII. fejezet összesen:” sora helyébe a következő 

rendelkezés lép: 
„ 
                        (2016. évi előirányzat 
                         Kiadás  Bevétel  Támogatás) 
           XLII. fejezet összesen: 1 207 012,5 8 206 583,7  

  ” 
 
143. XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos 

kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím, 1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoport, 1. A Nemzeti Eszközkezelő 
Zrt. által végrehajtott ingatlanvásárlások és ingatlan beruházások jogcím sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ 
 

(Cím  
   

Al- 
 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

   1   A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott ingatlanvásárlások 
és ingatlan beruházások 25 500,0   

  ” 
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144. XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos 
kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím, 1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoport, 2. Az MNV Zrt. ingatlan-
beruházásai, ingatlanvásárlásai jogcím sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ 
 

(Cím  
   

Al- 
 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

   2                  Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai 16 121,4   

  ” 
 
145. XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos 

kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím, 1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoport, 4. A FINA Úszó-, Vízilabda-
, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság budapesti megrendezéséhez szükséges egyes létesítmény-fejlesztések kiadásai jogcím sora 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ 
 

(Cím  
   

Al- 
 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

   4   
A FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi 
Világbajnokság budapesti megrendezéséhez szükséges egyes 
létesítmény-fejlesztések kiadásai 

30 522,7   

  ” 
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146. XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos 
kiadások cím, 3. Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő kiadások alcím, 5. Az állam tulajdonosi felelősségével 
kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása jogcímcsoport sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ 
 

(Cím  
   

Al- 
 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

  5    Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi 
feladatok finanszírozása 10 500,0   

  ” 
 
147. XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK fejezet „XLIII. fejezet összesen:” sora helyébe a 

következő rendelkezés lép: 
„ 
                        (2016. évi előirányzat 
                         Kiadás  Bevétel  Támogatás) 
           XLIII. fejezet összesen: 172 419,3 218 119,4  

  ” 
 
148. LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP fejezet, 2. Szakképzési és felnőttképzési támogatások cím sora helyébe a következő 

rendelkezés lép: 
„ 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

2      Szakképzési és felnőttképzési támogatások 16 819,0   

  ” 
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149. LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP fejezet, 31. Szakképzési hozzájárulás cím sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

31      Szakképzési hozzájárulás  59 996,1  

  ” 
 
 
150. LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP fejezet, 36. Költségvetési támogatás cím sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

36      Költségvetési támogatás  79 785,0  

  ” 
 
151. LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP fejezet a következő „38. Szociális hozzájárulási adó Nemzeti Foglalkoztatási Alapot 

megillető hányada” címmel egészül ki: 
„ 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

38      Szociális hozzájárulási adó Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető hányada  68 100,0  

  ” 
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152. LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP fejezet, 39. Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás cím sora helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„ 
 

(Cím  
   

Al- 
 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

39      Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás  52 884,9  

  ” 
 
153. LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP fejezet „LXIII. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 
                        (2016. évi előirányzat 
                         Kiadás  Bevétel  Támogatás) 
           LXIII. fejezet összesen: 487 177,1 466 742,4  

  ” 
 
154. LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP fejezet, 2. Költségvetési támogatás cím, 3. Eseti támogatás alcím sora helyébe a következő rendelkezés 

lép: 
„ 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

 3          Eseti támogatás  12 157,5  

  ” 
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155. LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP fejezet, 4. Alapból nyújtott támogatások cím, 6. Egyéb támogatások alcím sora helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„ 
 

(Cím  
   

Al- 
 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

 6          Egyéb támogatások 2 071,1   

  ” 
 
156. LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP fejezet „LXV. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 
                        (2016. évi előirányzat 
                         Kiadás  Bevétel  Támogatás) 
           LXV. fejezet összesen: 12 157,5 12 157,5  

” 
 
157. LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezet, 5. Egészségbiztosítási költségvetési szervek cím, 1. Központi hivatali szerv alcím sora 

helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

 1          Központi hivatali szerv  424,6 8 420,2 

” 
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158. LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezet, 5. Egészségbiztosítási költségvetési szervek cím, 1. Központi hivatali szerv alcím,  
2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 6. Beruházások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ 
 

(Cím  
   

Al- 
 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2016. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

     6                          Beruházások 216,7   

  ” 
 
159. LXXII EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezet „5. cím összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 
                        (2016. évi előirányzat 
                         Kiadás  Bevétel  Támogatás) 
           5. cím összesen: 8 844,8 424,6 8 420,2 

  ” 
 
160. LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezet „LXXII. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 
                        (2016. évi előirányzat 
                         Kiadás  Bevétel  Támogatás) 
           LXXII. fejezet összesen: 1 963 706,3 1 963 689,6 8 420,2 

  ” 
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2. melléklet a 2016. évi LXXVI. törvényhez

 1. A Kvtv. 2. melléklet V. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„No.

Kategóriák a települési önkormányzat egy 

lakosra jutó adóerő-képessége szerint (forint)
Támogatáscsökkentés mértéke a 

számított bevétel százalékában

Kiegészítés a beszámítás, 

kiegészítés alapjának 

százalékábanalsó határ felső határ

1. 1 6 500 0 30

2. 6 501 9 500 0 15

3. 9 501 11 000 10 0

4. 11 001 13 000 20 0

5. 13 001 15 500 40 0

6. 15 501 18 500 60 0

7. 18 501 24 000 85 0

8. 24 001 36 000 95 0

9. 36 001 42 000 100 0

10. 42 001 60 000 105 0

11. 60 001 100 000 110 0

12. 100 001 120 0”

 2. A Kvtv. 2.  melléklet Kiegészítő szabályok 2.  pont c)  alpontjában foglalt táblázat 1. sora helyébe a  következő 
rendelkezés lép:

„1. 2016. május 15. II.1., 
II.2., 
II.3., 
II.5., 

2016. szeptember 1-jével történő fenntartóváltozás 
jelzése, az a) pont szerinti felmérés során megadott 
adatok megbontásával, továbbá a II.5. jogcím esetében a 
minősített pedagógusok intézményváltásának jelzése

2016. szeptember

III.3., 
III.4.;
III.5. 

2016. július 1-jével történő fenntartó-változás jelzése, az 
a) pont szerinti felmérés során megadott ellátotti adatok 
megjelölésével

2016. július; 
III.4. és III.5. 
esetében  
2016. augusztus”

 3. A Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„e) Az  I.1.b)  alpont szerinti támogatások megállapításakor a  kiválással érintett önkormányzatnak a  FÖMI 
adatbázis I.1.ba)  alpont szerinti és az  OSAP I.1.bb)–bd)  alpont szerinti adatait lakosságarányosan meg kell osztani 
a  2014.  évben megalakult önkormányzattal. Amennyiben a  2014. évben megalakult önkormányzat és az  az 
önkormányzat, amelyből kivált megállapodik az I.1.b) és I.1.e) alpont támogatást megalapozó adatok két település 
közötti megbontásáról, úgy e támogatásokat az önkormányzatok egymás között pénzeszközátadással rendezik.”

 4. A Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 4. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„c) A II. jogcím szerinti támogatásokra vonatkozó felhasználási szabályok
A II.1–II.3. és II.5. jogcímek szerinti támogatások kizárólag a támogatással érintett óvodaintézmények működési és 
felhalmozási kiadásaira, valamint az  óvodai nevelésben részt vevő gyermekek étkeztetési kiadásaira használhatók 
fel. A  támogatás szempontjából kizárólag a  „Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai”, a  „Sajátos nevelési 
igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai”, a  „Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás 
szakmai feladatai”, az „Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai”, valamint a „Gyermekétkeztetés köznevelési 
intézményben” kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.
A II.4. jogcím szerinti támogatás szempontjából kizárólag a  „Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók 
nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok”, a  „Köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán tanulók 
nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok”, a  „Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak 
közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok”, valamint a  „Köznevelési 
intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése” kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők 
figyelembe.”
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3. melléklet a 2016. évi LXXVI. törvényhez

 1. A Kvtv. 3. melléklet I. pontja a következő 8. alponttal egészül ki:
„8. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása
Előirányzat: 100,0 millió forint
Az előirányzat azon helyi önkormányzat támogatására szolgál, amely a  kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 
2015. évi CCXI. törvény 10. § (1) bekezdés a) pontja szerint a közszolgáltatási szerződés lejártáig a közszolgáltatást 
biztosítja. A támogatást a helyi önkormányzat pályázati úton igényelheti a közszolgáltatás 2015. július 1-jei állapot 
szerinti közszolgáltatási díjának megtérítésére. Az  igényelhető összeget a  közszolgáltatási díjból befolyó bevétel 
csökkenti.
A támogatásról a  helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt. A  vissza nem térítendő támogatás folyósítása 
előfinanszírozás keretében, a  kéményseprő-ipari közszolgáltatás tárgyévi térítésmentes ellátásához szükséges 
becsült adat alapján egy összegben történik, felhasználásának határideje tárgyév december 31-e.”

 2. A Kvtv. 3. melléklet II. pont 8. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása
Előirányzat: 25 000,0 millió forint
Az előirányzatból a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 76/C. §-a 
szerinti, a  Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72–74/A.  §-ai, és 
a  Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a  továbbiakban: 2014. évi 
költségvetési törvény) 67–68. §-ai szerinti önkormányzati adósságátvállalásban részt nem vett vagy törlesztési célú 
támogatásban nem részesült települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet
a) a település belterületén út, híd vagy járda építésére, felújítására, karbantartására,
b) vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítésére, felújítására,
c) köztemető felújítására, ravatalozó építésére illetve felújítására, temetőközlekedési utak építésére, felújítására,
d) olyan épület felújítására, fejlesztésére, illetve energetikai korszerűsítésére és szükség esetén megvásárlására, 
amely
da) igazgatási tevékenységet,
db) óvodai nevelést,
dc) kulturális tevékenységet vagy
dd) szociális vagy egészségügyi
feladatellátást szolgál, vagy a jövőben fog szolgálni,
e) településrendezési tervek készítésére, valamint
f ) munkahely-teremtési programok megvalósítására.
Az a)–d) pont szerinti a d) pont szerinti vásárláson kívüli pályázati cél a települési önkormányzat saját tulajdonában 
lévő vagyontárgyon valósítható meg.
A támogatás összege
– 100 fő alatti lakosságszámú település esetében legfeljebb 1 500 000 forint,
– 100–300 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 2 950 000 forint,
– 301–500 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 6 500 000 forint,
– 501–1 000 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 10 000 000 forint,
– 1 001–2 000 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 20 000 000 forint,
– 2 001–3 000 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 44 000 000 forint,
– 3 001–5 000 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 112 000 000 forint,
– 5 001–10 000 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 181 000 000 forint,
– 10 000 fő feletti lakosságszámú település esetében legfeljebb 200 000 000 forint.
Az e  jogcímen igényelhető támogatás akkor haladhatja meg az  előzőek szerinti támogatási összeget, ha 
az  önkormányzat által a  2014. évi költségvetési törvény 3.  melléklet 10.a)  pontja szerinti, valamint a  2015. évi 
költségvetési törvény 3. melléklet II.10. pontja szerinti előirányzatból elnyert támogatás és az e  jogcímen igényelt 
támogatás együttes összege nem haladja meg a lakosságszám szerinti támogatás kétszeresét.
A támogatás összegének meghatározása a 2013. január 1-jei lakosságszám alapján történik.
A támogatással létrehozott ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától számított tíz évig nem idegeníthető el.
A támogatásról tárcaközi bizottság javaslata alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt. A vissza nem 
térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik.
A támogatás felhasználási határideje 2018. december 31.”
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 3. A Kvtv. 3. melléklet VII. pontja a következő 6. alponttal egészül ki:
„6. Ahol e melléklet nem rögzíti, hogy az Áht. szerinti támogató a kedvezményezettel a támogatás felhasználásának 
részletes szabályairól támogatási szerződést köt, azon előirányzatok esetében az Áht. szerinti támogató támogatói 
okiratot bocsát ki.”

4. melléklet a 2016. évi LXXVI. törvényhez

 1. A Kvtv. 4. melléklet 2. pontja a következő 108a sorral egészül ki:
„

(A B C D)

108a A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások 
(20. cím, 21. alcím)

”
 2. A Kvtv. 4. melléklet 2. pontja a következő 108b sorral egészül ki:

„
(A B C D)

108b A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások 
(20. cím, 22. alcím)

”
 3. A Kvtv. 4. melléklet 2. pontja a következő 123a sorral egészül ki:

„
(A B C D)

123a Peres ügyek (20. cím, 5. alcím, 4. jogcímcsoport)
”

 4. A Kvtv. 4. melléklet 2. pontja a következő 126a sorral egészül ki:
„

(A B C D)

126a Filmszakmai közvetett támogatások mozgókép törvény szerinti kiegészítő 
finanszírozása (32. cím, 1. alcím, 28. jogcímcsoport)

”

5. melléklet a 2016. évi LXXVI. törvényhez

A Kvtv. 7. melléklet VI. pontja a következő 23. alponttal egészül ki: 
„23. Az V. pontban meghatározott kiegészítő támogatás igénylésekor és elszámolásakor a 2. melléklet, Kiegészítő 
szabályok 5. pont m) alpontjában foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy a 2016. január  1-je és december 31-e között  
ingyenesen étkezők naponként összesített létszámát el kell osztani 221 nappal.”
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2016. évi LXXVII. törvény
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról*

1. §  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 2:42. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy törvény és mások jogainak korlátai között személyiségét, így különösen 
a magán- és családi élet, az otthon, a másokkal való – bármilyen módon, illetve eszközzel történő – kapcsolattartás 
és a jóhírnév tiszteletben tartásához való jogát szabadon érvényesíthesse, és hogy abban őt senki ne gátolja.”

2. §  A Ptk. 3:24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3:24. § [A vezető tisztségviselő felelőssége]
(1) A  vezető tisztségviselő az  ügyvezetési tevékenysége során a  jogi személynek okozott károkért 
a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a jogi személlyel szemben.
(2) A  vezető tisztségviselő által e  jogkörében eljárva harmadik személynek okozott károkért a  jogi személy felel. 
A vezető tisztségviselő a jogi személlyel egyetemlegesen felel, ha a kárt szándékosan okozta.”

3. §  A Ptk. 3:218. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Zártkörűen működő részvénytársaság részvényei – a  részvénytársaság működési formájának 
megváltoztatásához kapcsolódó forgalomba hozatalt kivéve – nyilvánosan nem hozhatók forgalomba.”

4. §  A Ptk. 4:196. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Tartási kötelezettsége áll fenn elsősorban a  szülőnek a  gyermekével és a  nagykorú gyermeknek a  rászoruló 
szülőjével szemben.”

5. §  A Ptk. 4:208. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Aki a  tartásra rászorult szülő szükségleteinek ellátásáról a  tartásra köteles gyermek helyett anélkül 
gondoskodik, hogy erre jogszabály vagy szerződés rendelkezése alapján köteles lenne, az indokoltan nyújtott ellátás 
ellenértékének megtérítését az ellátás nyújtásától számított egyéves jogvesztő határidőn belül követelheti a tartásra 
kötelezhető gyermektől.”

6. §  A Ptk. 5:89. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  zálogszerződésben a  zálogkötelezett és a  zálogjogosult zálogjognak meghatározott zálogtárgyon és – ha 
e  törvény eltérően nem rendelkezik – meghatározott követelés biztosítása céljából való alapításában állapodnak 
meg.”

7. §  A Ptk. 5:90. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha a  zálogkötelezett természetes személy, és a  zálogtárgy elsősorban a  zálogkötelezett szakmája, önálló foglalkozása 
vagy üzleti tevékenysége körébe nem tartozó célra használatos, továbbá a  zálogjoggal biztosított követelés 
nem a  kötelezett szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körébe tartozó jogviszonyból fakad, 
a zálogszerződésre vonatkozó rendelkezéseket az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:)
„b) a  biztosított követelés meghatározásának tartalmaznia kell a  követelés – járulékok nélküli – összegének 
megjelölését, vagy azt az összeget, amelynek erejéig a zálogjogosult a zálogtárgyból kielégítést kereshet.”

8. §  A Ptk. 5:95. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5:95. § [Az óvadék alapítása]
(1) Óvadék
a) pénzen és értékpapíron,
b) fizetésiszámla-követelésen, illetve betétszerződésből eredő követelésen vagy egyébként jogszabály rendelkezése 
szerint számlavezetőként erre feljogosított intézmény által vezetett számlán nyilvántartott követelésen 
(a továbbiakban e cím alkalmazásában: fizetésiszámla-követelés), továbbá

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. június 13-i ülésnapján fogadta el.
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c) jogszabályban óvadék tárgyaként meghatározott más vagyontárgyon
alapítható.
(2) Óvadékot pénzen és nem dematerializált értékpapíron kézizálogjogként, dematerializált értékpapíron, 
fizetésiszámla-követelésen és jogszabályban óvadék tárgyaként meghatározott más vagyontárgyon pedig úgy 
kell alapítani, hogy annak eredményeként az  óvadék tárgya egyértelműen azonosítható módon az  óvadék 
kötelezettjének hatalmából az óvadék jogosultjának hatalmába kerüljön, vagy az óvadék kötelezettjének korlátlan 
rendelkezése alól egyébként kikerüljön.
(3) Dematerializált értékpapíron és fizetésiszámla-követelésen óvadék
a) a  számlatulajdonos, a  számlavezető és az  óvadék jogosultja közötti írásbeli megállapodással, amely szerint 
a számlavezető a számlatulajdonos rendelkezéseit az óvadék jogosultjának jóváhagyásával, az óvadék jogosultjának 
rendelkezéseit a számlatulajdonos jóváhagyása nélkül is teljesíti; vagy
b) a számlavezető javára önmagában a számlatulajdonos és a számlavezető közötti zálogszerződéssel
is alapítható.
(4) A  számlavezető a  dematerializált értékpapíron és fizetésiszámla-követelésen fennálló óvadékot valamennyi 
számlakivonaton és egyéb egyenlegközlő iraton köteles feltüntetni.”

9. § (1) A Ptk. 5:96. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  követelés jogosultja, illetve több ilyen jogosult együttesen a  zálogszerződésben vagy egyébként írásban 
zálogjogosulti bizományost jelölhet ki. A kijelölést írásba kell foglalni. A zálogjogosulti bizományos a saját nevében 
– az  őt kijelölő jogosultak, mint zálogjogosultak javára, ideértve saját magát is, ha a  követelésnek is jogosultja – 
zálogszerződést köthet.”

 (2) A Ptk. 5:96. § (3) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép:
„(3) A  zálogjogosulti bizományos kijelölésének visszavonása esetén a  zálogjogosult – több zálogjogosult esetén 
ezek együttesen – a  kijelölés visszavonásával egyidejűleg új zálogjogosulti bizományost jelölhet ki, vagy maga 
lép a  zálogjogosulti bizományos helyébe. A  zálogjogosulti bizományos kijelölésének visszavonása harmadik 
személyekkel szemben attól az időponttól hatályos, amikor az új zálogjogosulti bizományost vagy a zálogjogosultat 
az ingatlan-nyilvántartásba, a lajstromba vagy a hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyzik.”

 (3) A Ptk. 5:96. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  zálogjogosult a  zálogjogból fakadó jogokat a  zálogjogosulti bizományos bejegyzésének tartama alatt nem 
gyakorolhatja, azonban a  zálogjogosulti bizományos magatartásáért – ha a  zálogkötelezett hozzájárulásával 
a zálogjogosultak és a zálogjogosulti bizományos eltérően nem rendelkeznek – úgy felel, mintha maga járt volna el.”

10. § (1) A Ptk. 5:99. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A zálogjogot – az önálló zálogjog kivételével – a zálogjoggal biztosított követeléssel együtt lehet átruházni vagy 
megterhelni.”

 (2) A Ptk. 5:99. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A zálogjoggal biztosított követelés alzálogjog alapítása útján terhelhető meg zálogjoggal. Az alzálogjog tárgya 
a zálogjog és az általa biztosított követelés, az alzálogjogra – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – a zálogjogra 
vonatkozó szabályok irányadók.”

11. §  A Ptk. 5:100. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5:100. § [Az önálló zálogjog]
(1) Pénzügyi intézmény javára ingatlanon jelzálogjog úgy is alapítható, hogy az  a  zálogtárgyat a  biztosított 
követeléstől függetlenül, meghatározott összeg erejéig terhelje (önálló zálogjog).
(2) Az  önálló zálogjogot alapító zálogszerződés a  zálogtárgy megjelölésén kívül azt a  meghatározott összeget 
tartalmazza, amelynek erejéig a zálogtárgyból kielégítés kereshető. Ezt az összeget az  ingatlan-nyilvántartásban is 
fel kell tüntetni.
(3) A zálogtárgyból való kielégítési jog gyakorlásának feltételeit a zálogjogosult és a zálogkötelezett között létrejövő 
biztosítéki szerződésben kell meghatározni. A  biztosítéki szerződést írásba kell foglalni, és annak tartalmaznia 
kell az  önálló zálogjog alapításának biztosítéki célját, a  kielégítési jog megnyílásának feltételeit és terjedelmét, ha 
a kielégítési jog felmondással nyílik meg, úgy a felmondás gyakorlásának módját és a felmondási időt is. A kielégítési 
jog a biztosítéki szerződésben foglaltaknak megfelelően gyakorolható.
(4) Az  önálló zálogjog más pénzügyi intézményre egészben vagy részben, illetve részletekben átruházható. 
Az  átruházással az  önálló zálogjogot megszerző fél a  biztosítéki szerződésben – az  átruházás mértékének 
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megfelelően – az  átruházó helyébe lép. A  szerző fél a  megszerzett jogának – részben vagy részletekben történő 
átruházás esetén az önálló zálogjog megosztásának – az ingatlan-nyilvántartásban való feltüntetését igényelheti.
(5) Ha a biztosítéki szerződés eltérően nem rendelkezik, a zálogjogosult kielégítése érdekében az önálló zálogjogot 
mind a zálogjogosult, mind a zálogkötelezett írásban felmondhatja. A felmondási idő – a felek eltérő megállapodása 
hiányában – hat hónap. Ha a kielégítési jog felmondással nyílik meg, annak kizárása semmis.
(6) A  zálogkötelezett az  önálló zálogjog mindenkori jogosultjával szemben hivatkozhat azokra a  kifogásokra is, 
amelyek a biztosítéki szerződésben meghatározott követelés kötelezettjét megilletik. A biztosítéki szerződés szerint 
kielégíthető követelés összegét a kielégítési jog gyakorlása során befolyt vételár csökkenti.
(7) Az önálló zálogjoggal terhelt zálogtárgy tulajdonjogát megszerző fél a biztosítéki szerződésben a zálogkötelezett 
helyébe lép.
(8) Ha a biztosítéki szerződés nem jött létre, az önálló zálogjog létesítésének a biztosítéki szerződésben megjelölt 
célja véglegesen meghiúsult, vagy a  biztosítéki szerződés, illetve a  biztosítéki szerződés szerint a  zálogtárgyból 
kielégíthető követelés – ideértve a  megtérítési követelést is – megszűnt, továbbá, ha a  biztosítéki szerződésbe 
foglalt más, az  önálló zálogjog megszűnését eredményező ok vagy feltétel bekövetkezett, a  zálogjogosult 
a zálogkötelezett írásbeli felszólítására köteles hozzájárulni ahhoz, hogy
a) az  ingatlan-nyilvántartásba az  önálló zálogjog jogosultjaként a  zálogkötelezettet vagy az  általa megjelölt 
pénzügyi intézményt jegyezzék be, vagy
b) az önálló zálogjogot töröljék az ingatlan-nyilvántartásból.
(9) Az  önálló zálogjog követelést biztosító zálogjoggá, ez  utóbbi pedig önálló zálogjoggá a  felek erre irányuló 
írásbeli megállapodásával és az átváltoztatás ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésével – a zálogjog ranghelyének 
megtartása mellett – átváltoztatható. Ehhez nem szükséges a  rangsorban azonos ranghelyen vagy hátrább álló 
zálogjogosultak hozzájárulása sem.
(10) Az önálló zálogjogra egyebekben – ha a biztosított követeléstől való függetlenségéből más nem következik – 
a követelést biztosító zálogjogra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.”

12. §  A Ptk. 5:110. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5:110. § [Az elzálogosított követelés mint zálogfedezet védelme]
(1) Az  elzálogosított követelés kötelezettjének a  zálogjog megalapításáról való – az  elzálogosított követelés és 
a  zálogjogosult megjelölését tartalmazó – írásbeli értesítését követően a  zálogjogosulttal szemben hatálytalan 
a  zálogkötelezett és az  elzálogosított követelés kötelezettje közötti szerződés megszüntetése vagy olyan 
módosítása, amely a  zálogjogosult kielégítési jogát hátrányosan érinti vagy egyébként a  zálogfedezetet 
csökkenti. A  szerződés megszüntetése vagy módosítása azonban hatályossá válik, ha ahhoz a  zálogjogosult 
a zálogkötelezetthez és az elzálogosított követelés kötelezettjéhez intézett nyilatkozattal hozzájárul.
(2) A  kötelezett a  zálogjogosulttal szemben azokat a  kifogásokat érvényesítheti és azokat az  ellenköveteléseket 
számíthatja be, amelyek a zálogkötelezettel szemben az értesítésekor már fennállt jogalapon keletkeztek.”

13. §  A Ptk. 5:126. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az önálló zálogjog jogosultjának kielégítési joga – ha a felek a biztosítéki szerződésben másként nem állapodtak 
meg – az önálló zálogjog felmondásával és a felmondási idő elteltével nyílik meg.
(3) A  kielégítési jog gyakorlása a  zálogjogosult választása szerint bírósági végrehajtás útján vagy – fogyasztóval 
szemben e törvény szerinti korlátozással – bírósági végrehajtáson kívül történhet.”

14. §  A Ptk. 5:128. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5:128. § [A kielégítési jog gyakorlása fogyasztóval szemben]
A zálogjogosult a fogyasztóval szembeni kielégítési jogát bírósági végrehajtáson kívül csak akkor gyakorolhatja, ha
a) az óvadék tárgyára vonatkozóan a közvetlen kielégítés jogával él,
b) az elzálogosított jogot vagy követelést e törvény szerint érvényesíti, vagy
c) a  kielégítési jog megnyílása után a  zálogkötelezettel a  zálogtárgy zálogjogosult által történő értékesítésének 
módjában írásban megállapodott.”

15. §  A Ptk. 5:131. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az előzetes értesítés és az értékesítés időpontja között legalább tíz napnak kell eltelnie.”
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16. §  A Ptk. 5:140. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5:140. § [Alzálogjog érvényesítése]
(1) Ha a zálogjog tárgyául szolgáló követelés zálogjoggal vagy kezességgel van biztosítva, az alzálogjog jogosultja 
a  zálogjogosultnak a  zálogjogból, illetve kezességből fakadó jogait annyiban gyakorolhatja, amennyiben e  jogok 
gyakorlására a zálogjogosult maga is jogosult. Ha a követelést kézizálogjog biztosítja, a zálogjogosult az alzálogjog 
jogosultjának kérésére köteles a zálogtárgy birtokát részére átruházni.
(2) Az alzálogjog jogosultja e jogából fakadó jogait úgy köteles gyakorolni, hogy azzal a zálogjogosult zálogjoggal 
biztosított követelésének megtérülését ne veszélyeztesse. Az  alzálogjog érvényesítése eredményeként az  ennek 
jogosultjához az alzálogjoggal biztosított követelést meghaladóan befolyt pénzösszegen vagy más vagyontárgyon 
a zálogjogosultat az alzálogjogosulttal szembeni elszámolási igénye biztosítására zálogjog illeti meg.”

17. § (1) A Ptk. 5:142. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A zálogjog megszűnik, ha)
„e) a  zálogjoggal biztosított követelés elévül, ez  azonban a  követelést biztosító kézizálogból való kielégítést nem 
akadályozza;”

 (2) A Ptk. 5:142. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Megszűnik a zálogjog, ha a követelés átruházása kifejezetten az azt biztosító zálogjog átszállásának kizárásával 
történt. Ha azonban a zálogjog a követelés átruházójának az átruházott követelését meghaladóan más követelését 
is biztosítja, e követelés biztosítékaként a zálogjog fennmarad.”

18. §  A Ptk. 6:7. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A (4) bekezdésen alapuló érvénytelenségre csak a nyilatkozattevő személy érdekében lehet hivatkozni.”

19. §  A Ptk. 6:99. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6:99. § [Fiduciárius hitelbiztosítékok semmissége]
Semmis az  a  kikötés, amelyben fogyasztó követelés biztosítása céljából tulajdonjog, más jog vagy követelés 
átruházására vagy vételi jog alapítására vállal kötelezettséget.”

20. §  A Ptk. 6:208. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  szerződésbe belépő félre átszálló jogosultság biztosítéka fennmarad. A  szerződésbe belépő félre átszálló 
kötelezettség teljesítésének biztosítéka megszűnik, kivéve, ha a  biztosíték kötelezettje a  szerződésátruházáshoz 
hozzájárul.”

21. §  A Ptk. 6:209. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a  biztosíték kötelezettje a  szerződésbe belépő félre átszálló kötelezettség biztosítéka fennmaradásához 
szükséges hozzájáruló jognyilatkozatát előzetesen megteszi, jognyilatkozata a  szerződésátruházásról történt 
értesítésével válik hatályossá.
(4) A biztosíték kötelezettje a jognyilatkozat megtételekor fenntarthatja a jogot annak visszavonására.”

22. §  A Ptk. Hatodik Könyv Ötödik Része helyébe a következő rész lép:
„ÖTÖDIK RÉSZ
AZ ÉRTÉKPAPÍR
XXIX. CÍM
AZ ÉRTÉKPAPÍR FOGALMA ÉS ALAKI LEGITIMÁCIÓS HATÁSA
6:565. § [Az értékpapír fogalma]
(1) Az  értékpapír olyan egyoldalú jognyilatkozat, amely papíralapú okiratként vagy jogszabályban megjelölt más 
módon létrehozott, rögzített, nyilvántartott és továbbított adatösszességként (dematerializált értékpapírként) 
a benne foglalt jogot úgy testesíti meg, hogy azt a jogot gyakorolni, arról rendelkezni csak az értékpapír által, annak 
birtokában lehet.
(2) Ha jogszabály meghatározza egyes értékpapírfajták kötelező tartalmi elemeit, kizárólag az  ezeknek megfelelő 
okiratot vagy dematerializált értékpapírt lehet az adott értékpapírfajtába tartozó értékpapírnak tekinteni.
(3) Ha az adott értékpapírfajta kötelező tartalmi elemeit más jogszabály nem határozza meg, az csak akkor minősül 
értékpapírnak, ha azon a kibocsátója legalább az alábbiakat feltünteti:
a) a kibocsátó nevét és címét;
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b) azt, hogy a nyilatkozat értékpapírnak minősül;
c) az értékpapír által megtestesített jogosultságot;
d) sorozatban kibocsátott értékpapír esetén az  értékpapír-sorozat megjelölését, a  sorozat értékpapírkódját és 
a sorozatba tartozó értékpapírok darabszámát;
e) a kibocsátás helyét és időpontját;
f ) okirati formában kibocsátott értékpapír esetén a kibocsátó aláírását.
(4) Okirati formában egyedileg vagy sorozatban kibocsátott értékpapírt lehet előállítani. Értékpapírnak minősülő 
okiratot bemutatóra vagy névre szólóan lehet kiállítani.
(5) Dematerializált értékpapírként sorozatban kibocsátott, névre szóló értékpapírt lehet előállítani.
(6) Az  értékpapír átruházható. A  kibocsátó az  értékpapír átruházását – a  tilalomnak az  értékpapírban való 
feltüntetésével – megtilthatja.
(7) Nem szünteti meg az értékpapír által megtestesített kötelmet az, ha az értékpapírt annak kibocsátója szerzi meg.
6:566. § [Az értékpapírok alaki legitimációs hatása és kibocsátásának hibája]
(1) Az  értékpapír kiállítóját az  értékpapír jóhiszemű jogosultjával szemben akkor is terhelik az  értékpapírban 
rögzített kötelezettségek, ha az értékpapír kibocsátás nélkül vagy érvénytelen ügylettel került forgalomba.
(2) Az  értékpapír jóhiszemű jogosultjának az  értékpapírból eredő jogosultságát nem befolyásolja az, ha valamely 
korábbi átruházásnak vagy más tulajdonszerzésnek nem volt jogcíme, vagy ha a  jogcím érvénytelen vagy 
hatálytalan volt.
(3) A bemutatóra szóló értékpapír esetén az értékpapír birtokosát kell az értékpapírban rögzített jog gyakorlására 
jogosult személynek tekinteni.
(4) Névre szóló értékpapír esetén azt kell az értékpapírban rögzített jog gyakorlására jogosult személynek tekinteni, 
akit az  értékpapír jogosultként megjelöl, vagy akit a  forgatmányok megszakítatlan láncolata jogosultként igazol. 
Ha az  utolsó forgatmány üres, az  értékpapír birtokosát kell jogosultnak tekinteni, feltéve, hogy a  forgatmányok 
láncolata megszakítatlan. Ha valamely üres forgatmányra újabb forgatmány következik, az utóbbi aláíróját úgy kell 
tekinteni, mint aki az értékpapírt üres forgatmány útján szerezte meg.
(5) Ha a  névre szóló értékpapír jogosultjának személye nem átruházás útján változik meg, az  új jogosult 
a  jogszerzését igazolni köteles. A  nem átruházás útján való jogszerzést követően az  értékpapírra vezetett 
forgatmányok megszakítatlan láncolata az értékpapír birtokosát a nem átruházás útján való jogszerzés igazolásától 
függően igazolja jogosultként. Ha jogszabály meghatározott személyt feljogosít a nem átruházás útján való igazolt 
jogszerzésnek a  forgatmányi láncolatban való feltüntetésére, az  ilyen bejegyzés biztosítja a  forgatmányi láncolat 
megszakítatlanságát, és a  jogszerzés hiánya, érvénytelensége vagy hatálytalansága az  értékpapír jogosultjának 
tekintendő jóhiszemű harmadik személynek az értékpapírból eredő jogosultságát nem befolyásolja.
(6) A  dematerializált értékpapír jogosultjának – ellenkező bizonyítás hiányában – annak az  értékpapírszámlának 
a jogosultját kell tekinteni, amelyiken a dematerializált értékpapírt nyilvántartják.
6:567. § [Kifogáskorlátozás]
Az értékpapír kötelezettje a  jóhiszemű jogosulttal szemben az  értékpapír vagy az  értékpapírszámla tartalmából 
kitűnő kifogásokon kívül nem hivatkozhat olyan kifogásokra, amelyek valamely korábbi jogosulttal szembeni 
jogviszonyán alapulnak.
6:568. § [Az e részben foglalt szabályoktól való eltérés lehetősége]
Az e részben foglalt rendelkezésektől annyiban lehet eltérni, amennyiben azt más jogszabály lehetővé teszi.
XXX. CÍM
AZ ÉRTÉKPAPÍROK ÁTRUHÁZÁSÁNAK MÓDJA ÉS SEMMISSÉ NYILVÁNÍTÁSA
6:569. § [Az értékpapírok átruházásának módja]
(1) Az  olyan okirati formában előállított értékpapír, amely nem tartalmazza a  jogosult megnevezését 
vagy tartalmazza ugyan, de az  értékpapír tartalma szerint a  kötelezett nemcsak a  megjelölt személynek, 
hanem az  értékpapír bármely bemutatójának köteles teljesíteni, az  átruházásra irányuló jogcímen alapuló 
birtokátruházással ruházható át.
(2) Az olyan okirati formában előállított értékpapír átruházásához, amely tartalmazza a  jogosult megnevezését, és 
nem tartalmaz olyan kikötést, amely szerint a  kötelezett az  értékpapír bármely bemutatójának köteles teljesíteni, 
az átruházásra irányuló jogcímen alapuló birtokátruházáson kívül teljes vagy üres forgatmány szükséges.
(3) A  teljes forgatmány a  névre szóló okirati formában előállított értékpapírra vagy az  ahhoz csatolt lapra 
(a  továbbiakban: toldatra) vezetett, az  átruházó által aláírt írásbeli nyilatkozat, amely kifejezi az  értékpapír 
átruházásának szándékát, és megjelöli azt a személyt, akire az értékpapírt átruházzák.



6986 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 90. szám 

(4) Az  üres forgatmány a  névre szóló okirati formában előállított értékpapír hátlapjára vagy a  toldatra rávezetett, 
az átruházó által aláírt írásbeli nyilatkozat, amely kifejezi az értékpapír átruházásának szándékát, de nem tartalmazza 
annak a  személynek a  megjelölését, akire az  értékpapírt átruházzák. Üres forgatmánynak minősül az  átruházónak 
az értékpapír hátlapján vagy a toldaton szereplő aláírása is.
(5) A  névre szóló okirati formában előállított értékpapír üres forgatmánnyal való átruházása esetén az  értékpapír 
birtokosa
a) az üres forgatmányt kitöltheti a saját vagy más személy nevére;
b) az értékpapírt átruházhatja üres vagy teljes forgatmánnyal;
c) az  értékpapír birtokát harmadik személyre átruházhatja anélkül, hogy az  üres forgatmányt kitöltené és 
az értékpapírt újabb forgatmánnyal látná el.
(6) Ha jogszabály felhatalmazása alapján a kibocsátó a névre szóló okirati formában előállított értékpapírba felvett 
írásbeli nyilatkozatával a  forgatmány útján való átruházás lehetőségét kizárja (a  továbbiakban: negatív rendeleti 
záradék), az okirati értékpapír az engedményezés hatályával ruházható át.
(7) A  dematerializált értékpapír átruházásához az  átruházásra irányuló szerződés vagy más jogcím, valamint 
az átruházó értékpapírszámlájának megterhelése és az új jogosult értékpapírszámláján a dematerializált értékpapír 
jóváírása szükséges.
6:570. § [Az értékpapírok átruházásának joghatása]
A negatív rendeleti záradékot tartalmazó névre szóló értékpapír kivételével, az  értékpapír átruházásával 
az  értékpapírban rögzített jogok átszállnak az  értékpapír új jogosultjára, függetlenül attól, hogy az  átruházó 
rendelkezett-e az értékpapírban rögzített jogokkal.
6:571. § [Az értékpapírok semmissé nyilvánítása]
(1) Ha az értékpapír azonosíthatatlanná válik, elvész, fizikailag megsemmisül, vagy oly mértékben megrongálódik, 
hogy tartalma nem ismerhető meg, erre irányuló eljárás eredményeként az  értékpapír semmissé nyilvánítására 
kerülhet sor.
(2) Az  értékpapír semmissé nyilvánítása esetén a  semmissé nyilvánított értékpapírhoz nem fűződnek többé 
értékpapírjogi joghatások; az  értékpapírba foglalt jogot az  e  jogra irányadó általános szabályok szerint lehet 
érvényesíteni.”

23. §  A Ptk. 3:186. § (1) bekezdés b) pontjában és a 3:263. § (1) bekezdés b) pontjában „az utolsó beszámoló szerinti üzleti 
év könyveinek lezárása óta kimutatott, az előző üzleti évi” szövegrész helyébe „a közbenső mérlegben kimutatott” 
szöveg lép.

24. §  Hatályát veszti a Ptk.
a) 5:104. § (8) bekezdése,
b) 5:144. § (3) bekezdése,
c) 6:541. §-a.

25. § (1) Ez a törvény – a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2016. július 1-jén lép hatályba.
 (2) A 6–17. §, a 24. § a)–b) pont, a 28–29. § 2016. október 1-jén lép hatályba.
 (3) A 22. § 2017. január 1-jén lép hatályba.

26. §  A törvény rendelkezéseit a hatálybalépését követően
a) keletkezett tényekre és jogviszonyokra, valamint
b) megtett jognyilatkozatokra
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.  évi V.  törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó 
rendelkezésekről szóló 2013.  évi CLXXVII.  törvényben (a  továbbiakban: Ptké.) meghatározott átmeneti 
rendelkezésekre figyelemmel, a 27–30. §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

27. §  A Ptk.-nak az e törvénnyel megállapított 4:208. § (1a) bekezdését a szülő számára az e törvény hatálybalépése után 
nyújtott ellátás esetén kell alkalmazni.

28. § (1) A Ptké. 49. § (3) bekezdésének az a rendelkezése, amely szerint a Ptk. hatálybalépése előtt kötött zálogszerződéssel 
létrejött jelzálogjogot a zálogjogosult a Ptk. hatálybalépését követően a különvált zálogjogra vonatkozó szabályok 
szerint a biztosított követelés nélkül is átruházhatja, 2016. október 1. napjától nem alkalmazható.
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 (2) A  2016. október 1. napját megelőzően kötött ingatlanra vonatkozó jelzálogszerződéssel alapított jelzálogjog és 
az említett időpontot megelőzően – jelzálogjognak biztosított követelés nélküli átruházásával – létrejött különvált 
zálogjog a 29. § szerint átalakításos önálló zálogjoggá alakítható át.

29. § (1) Ha az  ingatlanra vonatkozó jelzálogszerződés a  jelzálogjoggal biztosított követelést összeg meghatározásával 
tartalmazza, úgy a  zálogjogosult pénzügyi intézmény a  jelzálogjogot a  zálogkötelezetthez intézett egyoldalú 
– különvált zálogjog esetén a jelzálogjogot ekként átruházó zálogjogosultnak és a különvált zálogjog jogosultjának 
ugyanazon okiratba foglalt közös – írásbeli nyilatkozatával a  jelzálogszerződésben meghatározott összeget meg 
nem haladó összeg erejéig az  ingatlant terhelő e § szerinti önálló zálogjoggá (a továbbiakban: átalakításos önálló 
zálogjog) alakíthatja át.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti átalakítással a  jelzálogjog egésze megszűnik, és helyébe – az  átalakítással érintett 
jelzálogjog ranghelyén – az  átalakításos önálló zálogjog lép. Ez  a  rendelkezés irányadó abban az  esetben is, ha 
az átalakításra az általa érintett jelzálogjoghoz képest csak részlegesen kerül sor.

 (3) Az átalakítással a zálogkötelezett helyzete nem válhat terhesebbé.
 (4) Az  átalakításhoz nincs szükség sem az  átalakítással érintett jelzálogjog ranghelyével azonos ranghelyű, 

sem a  rangsorban hátrább álló, az  átalakítással érintett jelzálogjog ranghelyét követő ranghelyű jogosultak 
hozzájárulására. Ha azonban az  átalakítással érintett jelzálogjoggal biztosított követelést aljelzálogjog terheli, 
az átalakításhoz az aljelzálogjog jogosultjának írásbeli hozzájárulása szükséges.

 (5) Azt a jelzálogszerződést, amellyel az átalakítással érintett jelzálogjogot alapították, az átalakításos önálló zálogjogra 
vonatkozó biztosítéki szerződésnek is kell tekinteni, az (1) bekezdés szerinti egyoldalú nyilatkozat (a továbbiakban: 
átalakító nyilatkozat) ettől eltérő rendelkezése semmis.

 (6) Az  átalakításos önálló zálogjogot – ezzel a  megnevezéssel és az  átalakításos önálló zálogjog összegének 
a  feltüntetésével – az  átalakítással érintett jelzálogjog ranghelyén kell az  ingatlan-nyilvántartásba bejegyezni, 
és ezzel egyidejűleg hivatalból törölni kell az  átalakítással érintett jelzálogjogot. Az  átalakításos önálló zálogjog 
bejegyzésében utalni kell arra, hogy az átalakításos önálló zálogjogot a törölt jelzálogjog ranghelye illeti meg.

 (7) Az  átalakításos önálló zálogjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez a  zálogkötelezett bejegyzési 
engedélye nem szükséges, ha a  zálogjogosult (különvált zálogjog esetén a  különvált zálogjog jogosultja) 
az  átalakításos önálló zálogjog bejegyzése iránti kérelméhez csatolta a  jelzálogjog ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzéséhez előírt alakban tett átalakító nyilatkozatot, valamint az  azt bizonyító tértivevényt, átvételi 
elismervényt vagy egyéb okiratot, amely szerint e nyilatkozatot a zálogkötelezettel közölte.

 (8) Abban az  esetben, ha az  átalakítás hiányában a  különvált zálogjog egyébként visszaszállna a  jelzálogjogot 
különvált zálogjogként átruházó zálogjogosultra, a  különvált zálogjogból létrejött átalakításos önálló zálogjogot 
annak mindenkori jogosultja köteles az  utóbb átalakítással érintett jelzálogjogot különvált zálogjogként átruházó 
zálogjogosultra átruházni.

 (9) A  különvált zálogjog átalakításával létrejött átalakításos önálló zálogjog esetén a  jelzálogjognak különvált 
zálogjogként történt átruházásával biztosított követelés esedékessé válása és teljesítésének elmulasztása nem 
eredményezi az  átalakításos önálló zálogjogból fakadó kielégítési jog megnyílását. Ha azonban az  átalakításos 
önálló zálogjoggá átalakított különvált zálogjoggal biztosított eredeti követelésre tekintettel az átalakításos önálló 
zálogjogból fakadó kielégítési jog megnyílt, e  zálogjog érvényesítésének nem akadálya az, hogy a  jelzálogjognak 
különvált zálogjogként történt átruházásával biztosított követelés még nem vált esedékessé. Ebben az  esetben 
az  eredeti követelést biztosító jelzálogjogot különvált zálogjogként átruházó zálogjogosultnak írásban 
értesítenie kell az átalakításos önálló zálogjog jogosultját az átalakításos önálló zálogjogból fakadó kielégítési jog 
megnyílásáról. Az értesítést követően az átalakításos önálló zálogjog jogosultja a kielégítési jogát gyakorolni vagy 
a zálogjogot az eredeti zálogjogosultra átruházni köteles.

 (10) A  biztosított követelést összeg meghatározásával tartalmazó jelzálogszerződéssel alapított jelzálogjogot a  felek 
átalakításos önálló zálogjoggá az  erre irányuló szerződésükkel is átalakíthatják, ebben az  esetben az  átalakításra 
és az  ekként létrejött átalakításos önálló zálogjogra a  (2)–(9)  bekezdést – az  (5)  bekezdés semmisségre utaló 
rendelkezése kivételével – megfelelően alkalmazni kell.

 (11) Az átalakításos önálló zálogjogra e § eltérő rendelkezése hiányában az önálló zálogjogra vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni.
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30. §  A Ptk. e  törvénnyel hatályon kívül helyezett 6:541.  §-át akkor kell alkalmazni, ha a  kár 2016. július 1. napja előtt 
következett be és a  kárt a  Ptk. hatálybalépését követően tanúsított károkozó magatartás – ideértve a  mulasztást 
is –, illetve folyamatosan tanúsított károkozó magatartás esetén a  Ptk. hatálybalépését követően megkezdett 
magatartás okozta.

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

2016. évi LXXVIII. törvény
egyes területrendezési tárgyú törvények módosításáról*

1. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása

1. § (1) A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 23/B. §-a a következő 
(3)–(4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  ország, a  kiemelt térség és a  megye területrendezési terveit egy időben kell készíteni. A  megye 
területrendezési tervének módosítását az  ország és a  kiemelt térség területrendezési terve átfogó módosításának 
elfogadását követő egy éven belül kell elfogadni.
(4) A  területrendezési tervek felülvizsgálata legalább hétévente, az  európai uniós tervezési ciklushoz igazodóan 
történik. Az ország területrendezési tervét az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepció elfogadását követő 
egy éven belül el kell fogadni.”

 (2) A Tftv. 23/D. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  térségi területfelhasználási engedélykérelmet – az  összhang igazolására vonatkozó engedélykérelem 
kivételével – harminc napon belül kell elbírálni. Az összhang igazolására vonatkozó engedélykérelmet tizenöt napon 
belül kell elbírálni.”

2. §  A Tftv. 23/C. § (1) bekezdésében a „két” szövegrész helyébe az „egy” szöveg lép.

3. §  Hatályát veszti a Tftv. 23/E. §-a

2. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni 
Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosítása

4. §  A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a  Balatoni Területrendezési Szabályzat 
megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § Az e törvényben meghatározott célok, valamint a jogszabályok szerinti környezetvédelmi, természetvédelmi 
és vízgazdálkodási célok megvalósítása érdekében a  vízgazdálkodásért felelős miniszter a  környezetvédelemért 
és a  természetvédelemért, valamint a  településrendezésért és területrendezésért felelős miniszter egyetértésével 
kiadott rendelettel partvonal-szabályozási tervet fogad el.”

5. §  A Btv. a következő 55. §-sal egészül ki:
„55. § (1) A balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területen, amennyiben az érintett 
vízpart-rehabilitációs tanulmányterv és a  településrendezési eszköz módosítása a  nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvény hatálya 
alá tartozó kiemelt jelentőségű ügy tárgyát képező építési beruházás megvalósítása érdekében szükséges, 
a  településrendezési eszköz módosítása – a  (2)  bekezdésben foglalt kivétel figyelembevételével – a  vízpart-
rehabilitációs tanulmányterv módosítása nélkül is elfogadható.
(2) Az  (1) bekezdésben megjelölt esetekben a településrendezési eszköz módosítása során a vízpart-rehabilitációs 
tanulmánytervben szereplő beépítetlenül megőrzendő parti területsáv megtartásáról gondoskodni kell.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. június 13-i ülésnapján fogadta el.
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6. § (1) A Btv. 1/1. számú melléklete a következő 9a. ponttal egészül ki:
„9a. Balatonakarattya”

 (2) A Btv. 1/2. számú melléklete a következő 7a. ponttal egészül ki:
„7a. Balatonakarattya”

7. §  A Btv.
a) 1.  §-ában a  „szakmai, gazdasági és egyesületek” szövegrész helyébe a  „szakmai szervezetek, gazdasági 

társaságok és egyesületek” szöveg,
b) a 6. § (2) bekezdés b) és c) pontjában a „tervben” szövegrész helyébe a „tanulmánytervben” szöveg,
c) 58.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a  „vízpart-rehabilitációs szabályozási” szövegrész helyébe a  „vízpart-

rehabilitációs szabályozási, valamint a partvonal-szabályozási” szöveg, valamint
d) 58.  § (3)  bekezdésében a  „vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek első felülvizsgálatát megelőzően” szövegrész 

helyébe a  „Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének első felülvizsgálatát megelőzően 
a  környezetvédelemért és a  természetvédelemért, valamint a  településrendezésért és területrendezésért 
felelős miniszter egyetértésével” szöveg

lép.

8. §  Hatályát veszti a Btv.
a) 4/C. § (2) bekezdés h) pontjában az „ , első felülvizsgálatukat követően a partvonal-szabályozási és vízpart-

rehabilitációs tervek” szövegrész,
b) 6.  § (1)  bekezdésében az  „ , illetve első felülvizsgálatát követően a  partvonal-szabályozási és vízpart-

rehabilitációs tervben” szövegrész,
c) 20. § (1) bekezdésében az „– első felülvizsgálatukat követően partvonal-szabályozási és vízpart-rehabilitációs 

tervek –” szövegrész,
d) 20. § (2) bekezdésében az „– első felülvizsgálatukat követően partvonal-szabályozási és vízpart-rehabilitációs 

tervekkel –” szövegrész,
e) 35.  § h)  pontjában az „– első felülvizsgálatukat követően a  partvonal-szabályozási és vízpart-rehabilitációs 

tervek –” szövegrész,
f ) 58.  § (2)  bekezdésében az  „a vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek első felülvizsgálatát megelőzően” 

szövegrész,
g) 58. § (4) bekezdése,
h) 59.  § (1)  bekezdésében az  „ , első felülvizsgálatukat követően a  partvonal-szabályozási és vízpart-

rehabilitációs tervekkel” szövegrész,
i) 59. § (2) bekezdése,
j) 59. § (4) bekezdése,
k) 59. § (5) bekezdésében az „és vízpart-rehabilitációs” szövegrész,
l) 59.  § (7)  bekezdésében a „vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek első felülvizsgálatának megtörténtéig  a” 

szövegrész, valamint
m) 59. § (8) bekezdése.

3. Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosítása

9. § (1) Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: OTrT) 6. § (2) bekezdés a) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a  települési területfelhasználási egységek kijelölése 
során a következő szabályokat kell alkalmazni:)
„a) az erdőgazdálkodási térséget legalább 75%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni;”

 (2) Az OTrT 12. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  megyei önkormányzat a  területrendezési tervéről szóló rendeletének részeként a  megye területének 
természeti, épített környezeti és gazdasági adottságainak védelmére és fejlesztésére, a  térszerkezet szervezésére, 
továbbá a  területfejlesztési koncepciók és programok végrehajtására az  (1) és (2)  bekezdésben meghatározott 
térségi övezeteken túl egyedileg meghatározott övezeteket is kijelölhet, amely övezetek
a) szabályai a  településrendezési eszközök készítésére és a  településrendezési eszközökben meghatározott 
területfelhasználási egységek kijelölésére vonatkozhatnak,
b) nem lehetnek ellentétesek a megyét érintő országos és kiemelt térségi területrendezési tervekkel.”
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 (3) Az OTrT 12. §-a a következő (6a) és (6b) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A  (6)  bekezdésben meghatározott övezeteket a  területfejlesztésről és a  területrendezésről szóló 1996.  évi 
XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 23/C. § (1) bekezdésében meghatározott tervjavaslatnak tartalmaznia kell.
(6b) A (6) bekezdés szerinti egyedileg meghatározott övezeteket a megyei önkormányzat csak a területrendezésért 
felelős miniszter állásfoglalását követően fogadhatja el, melyet a  miniszter a  Tftv. 23/C.  § (5)  bekezdése szerinti 
állásfoglalása keretében ad meg. Amennyiben a  területrendezésért felelős miniszternek e  bekezdésben 
meghatározott állásfoglalásával a  megyei önkormányzat nem vagy csak részben ért egyet, az  egyedileg 
meghatározott övezetekre vonatkozó szabályok csak további egyeztető tárgyalást követően, az egyeztető tárgyalás 
eredményének figyelembevételével fogadhatóak el.”

 (4) Az OTrT 31/B. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kiemelt térségi és a megyei területrendezési terveknek az e törvénnyel való összhangba hozataláig a településrendezési 
eszközök készítésénél, módosításánál az alábbi átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni:)
„a) az  Országos Szerkezeti Terv által kijelölt országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatokat és 
egyedi építményeket az  e  törvénynek az  MTv.-vel megállapított 1/1–11.  melléklete, 9.  § (7)  bekezdése, és 
10.  §-a előírásainak alkalmazásával, valamint az  Országos Szerkezeti Tervben meghatározott térbeli rend 
figyelembevételével kell kijelölni; az  e  törvénynek az  MTv.-vel megállapított 1/1–11.  mellékletében nem szereplő, 
de az Országos Szerkezeti Tervben feltüntetésre kerülő országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatokat és 
egyedi építményeket az Országos Szerkezeti Terv által meghatározott térbeli rend figyelembevételével kell kijelölni,”

10. § (1) Az OTrT 1/1. melléklete helyébe e törvény 1. melléklete lép.
 (2) Az OTrT 1/12. melléklete helyébe e törvény 2. melléklete lép.

11. §  Hatályát veszti az OTrT
a) 2. §

aa) 29. pontja,
ab) 31. pontja,
ac) 32. pontja
ad) 36. pontja,

b) 12. § (3) bekezdése,
c) VI/A. Fejezete és
d) 29. §-a.

4. A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény módosítása

12. §  Hatályát veszti a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 21. § (6) bekezdése.

5. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
 (2) A 2. § 2016. szeptember 30-án lép hatályba.
 (3) A 4. §, a 7. § c) és d) pontjai, valamint a 8. § h) pontja 2017. január 1-jén lép hatályba.
 (4) A 9. § (2) és (3) bekezdése, a 10. § (2) bekezdése, valamint a 11. § a)–c) pontja 2017. június 30-án lép hatályba.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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1. melléklet a 2016. évi LXXVIII. törvényhez
„1/1. melléklet a 2003. évi XXVI. törvényhez

Az országos közúthálózat gyorsforgalmi és főúti elemei, valamint a fővárosi térszerkezetet 
meghatározó főutak
(A térség e mellékletben a település közigazgatási területét és annak 10 kilométeres környezetét jelenti)

 1. Gyorsforgalmi utak
A B

1. M0: Budaörs – Budakeszi – Nagykovácsi – Budapest [II. ker.] – Solymár – Pilisborosjenő 
– Üröm – Budakalász – Budapest [III. ker.] – Szigetmonostor – Budapest [IV. ker.] – 
Dunakeszi – Budapest [XV. ker.] – Fót – Csömör – Budapest [XVI. ker.] – Kistarcsa 
– Nagytarcsa – Budapest [XVII. ker.] – Ecser – Üllő – Vecsés – Gyál – Budapest 
[XXIII. ker.] – Dunaharaszti – Szigetszentmiklós – Budapest [XXII. ker.] – Diósd – 
Törökbálint – Biatorbágy – Budaörs (Az M0 nyugati szektorában a nyomvonalat 
környezeti hatásvizsgálat alapján, a védett természeti területen – ahol  
szükséges – alagútban kell vezetni.)

2. M1, M3, M4, M5, M7 fővárosi bevezető (M0-on belüli autópálya besorolású) 
szakaszai

3. M1: Budaörs (M0) – Győr – Hegyeshalom – (Ausztria)

4. M10: Budapest térsége (M0) – Esztergom – (Szlovákia)

5. M15: Levél (M1) – Rajka – (Szlovákia)

6. M19: Bőny (M1) – Győr (1. sz. főút)

7. R11: Zsámbék (M1) – Esztergom – (Szlovákia)

8. M2: Budapest (M0) – Vác – Rétság – Hont – (Szlovákia)

9. R21: M3 Hatvan térsége – Salgótarján – Somoskőújfalu – (Szlovákia)

10. R23: Bátonyterenye – Fedémes – Ózd

11. M25: Füzesabony térsége (M3) – Eger

12. M3: Budapest (M0) – Hatvan – Füzesabony – Polgár – Görbeháza – Nyíregyháza – 
Vásárosnamény – Beregdaróc – (Ukrajna)

13. M30: Mezőcsát térsége (M3) – Miskolc – Encs – Tornyosnémeti – (Szlovákia)

14. M31: Nagytarcsa térsége (M0) – Kistarcsa – Kerepes – Gödöllő térsége (M3)

15. M34: Vásárosnamény térsége (M3) – Záhony térsége – (Ukrajna)

16. M35: Görbeháza (M3) – Debrecen – Berettyóújfalu térsége (M4)

17. M38: Záhony térsége (M34) – (Szlovákia)

18. M4: Üllő (M0) – Szolnok – Püspökladány – Berettyóújfalu – Nagykereki – (Románia)

19. M43: Szeged (M5) – Csanádpalota – (Románia)

20. M44: Kecskemét térsége (M8) – Békéscsaba – Gyula – (Románia)

21. M47: Berettyóújfalu térsége (M4) – Békéscsaba – Algyő térsége (M43)

22. R49: Kántorjánosi térsége (M3) – Csenger térsége – (Románia)

23. M5: Gyál (M0) – Kecskemét – Kiskunfélegyháza – Szeged – Röszke – (Szerbia)

24. M6: Budapest (M0) – Dunaújváros – Szekszárd – Bóly – Ivándárda térsége 
– (Horvátország)

25. M60: Bóly térsége (M6) – Pécs térsége – Drávatamási térsége – (Horvátország)

26. R67: Balatonlelle térsége (M7) – Kaposvár

27. M7: Törökbálint (M0) – Székesfehérvár – Siófok – Balatonszentgyörgy – Nagykanizsa – 
Letenye – (Horvátország)

28. M70: Letenye (M7) – Tornyiszentmiklós – (Szlovénia)

29. M75: Balatonszentgyörgy térsége (M7) – Sármellék – Pacsa térsége (M9)
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30. R76: Balatonszentgyörgy térsége (M7) – Keszthely – Zalaegerszeg térsége

31. M8: (Ausztria) – Szentgotthárd térsége – Veszprém – Enying térsége – Sárbogárd 
térsége – Dunaújváros – Kecskemét térsége – Szolnok – Füzesabony térsége (M3)

32. R83: Pápa – Tét – Győr

33. M85: Győr térsége (M1) – Csorna – Nagycenk – Sopron – (Ausztria)

34. M86: Szombathely térsége – Csorna – Mosonmagyaróvár térsége (M1)

35. M9: Nagycenk (M85) – Szombathely térsége – Püspökmolnári térsége – Zalaegerszeg 
térsége – Nagykanizsa – Inke térsége – Kaposvár – Dombóvár – Szekszárd 
térsége – Szeged (M5)

2.1. A  főúthálózat elemei (A 3 km-nél rövidebb hálózati összekötő szerepű, de önálló számjellel ellátott főúti 
elemeket a felsorolás nem tartalmazza.)

A B

1. 1. sz. főút: Budapest – Tatabánya – Tata – Komárom – Győr – Mosonmagyaróvár – 
Hegyeshalom – (Ausztria)

2. 2. sz. főút: Budapest – Dunakeszi – Vác – Rétság – Hont – (Szlovákia)

3. 3. sz. főút: Budapest – Hatvan – Gyöngyös – Füzesabony – Mezőkövesd – Miskolc – Szikszó – 
Encs – Tornyosnémeti – (Szlovákia)

4. 4. sz. főút: Budapest – Cegléd – Szolnok – Püspökladány – Debrecen – Hajdúhadház – 
Nyíregyháza – Kisvárda – Záhony – (Ukrajna)

5. 5. sz. főút: Budapest – Dabas – Kecskemét – Kiskunfélegyháza – Szeged – Röszke – (Szerbia)

6. 6. sz. főút: Budapest – Dunaújváros – Szekszárd – Pécs – Barcs – (Horvátország)

7. 7. sz. főút: Budapest – Székesfehérvár – Siófok – Nagykanizsa – Letenye – (Horvátország)

8. 8. sz. főút: Székesfehérvár (M7) – Veszprém (M8); Vashosszúfalu (M8) – Vasvár – Körmend – 
 Szentgotthárd – (Ausztria)

9. 10. sz. főút: Budapest – Pilisvörösvár – Piliscsaba – Dorog – Nyergesújfalu – Dunaalmás  
(1. sz. főút)

10. 101. sz. főút: Újhartyán (M5) – Százhalombatta – Zsámbék – Kesztölc térsége (M10)

11. 11. sz. főút: Budapest – Szentendre – Visegrád – Esztergom (117. sz. főút)

12. 111. sz. főút: Esztergom (11. sz. főút) – Dorog (10. sz. főút)

13. 117. sz. főút: Esztergom (111. sz. főút) – Tát (10. sz. főút)

14. 12. sz. főút: Vác (2. sz. főút) – Nagymaros – Szob

15. 13. sz. főút: (Szlovákia) – Komárom – Kisbér (81. sz. főút)

16. 15. sz. főút: Mosonmagyaróvár (1. sz. főút) – Rajka – (Szlovákia)

17. 21. sz. főút: Hatvan (3. sz. főút) – Salgótarján – Somoskőújfalu – (Szlovákia)

18. 212. sz. főút: Rétság térsége (2. sz. főút) – Jobbágyi – Szurdokpüspöki térsége – Gyöngyös  
(3. sz. főút)

19. 22. sz. főút: Bánk (2. sz. főút) – Balassagyarmat – Salgótarján (21. sz. főút)

20. 222. sz. főút: Balassagyarmat (22. sz. főút) – (Szlovákia)

21. 23. sz. főút: Bátonyterenye (21. sz. főút) –Tarnalelesz (25. sz. főút)

22. 24. sz. főút: Gyöngyös (3. sz. főút) – Parád – Eger (25. sz. főút)

23. 25. sz. főút: Kerecsend (3. sz. főút) – Eger – Bánréve (26. sz. főút)

24. 26. sz. főút: Miskolc (3. sz. főút) – Sajószentpéter – Kazincbarcika térsége – Bánréve 
– (Szlovákia)

25. 27. sz. főút: Sajószentpéter (26. sz. főút) – Edelény – Tornanádaska térsége – (Szlovákia)

26. 304. sz. főút: Miskolc (M30) – Miskolc (3. sz. főút)

27. 31. sz. főút: Ecser (M0) – Sülysáp – Kóka – Nagykáta – Jászberény – Dormánd (33. sz. főút)

28. 311. sz. főút: Nagykáta – Cegléd (4. sz. főút)

29. 32. sz. főút: Hatvan (M3) – Jászberény – Szolnok (M4)
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30. 33. sz. főút: Füzesabony (3. sz. főút) – Tiszafüred – Debrecen (M35)

31. 34. sz. főút: Polgár (M3) – Tiszafüred – Kunhegyes – Fegyvernek (4. sz. főút)

32. 35. sz. főút: Nyékládháza (3. sz. főút) – Polgár – Debrecen (4. sz. főút)

33. 36. sz. főút: Polgár (35. sz. főút) – Nyírtura (4. sz. főút)

34. 37. sz. főút: Felsőzsolca (3. sz. főút) – Szerencs – Sátoraljaújhely – (Szlovákia)

35. 38. sz. főút: Tiszanagyfalu (39. sz. főút) – Nyíregyháza (M3)

36. 381. sz. főút: Sárospatak (37. sz. főút) – Cigánd – Kisvárda – Vásárosnamény – Tivadar – 
Fehérgyarmat (491. sz. főút)

37. 39. sz. főút: Tiszanagyfalu (38. sz. főút) – Mád – Encs térsége (3. sz. főút)

38. 405. sz. főút: Albertirsa (4. sz. főút) – Újhartyán (M5)

39. 41. sz. főút: Nyíregyháza (4. sz. főút) – Vásárosnamény – Beregsurány – (Ukrajna)

40. 42. sz. főút: Püspökladány (4. sz. főút) – Berettyóújfalu – Ártánd – (Románia)

41. 43. sz. főút: Szeged – Makó – Nagylak – (Románia)

42. 431. sz. főút Kiszombor (43. sz. főút) – (Románia)

43. 44. sz. főút: Kecskemét (5. sz. főút) – Békéscsaba (M44)

44. 441. sz. főút: Cegléd (4. sz. főút) – Nagykőrös – Kecskemét

45. 442. sz. főút: Szolnok (4. sz. főút) – Martfű – Tiszaföldvár – Kunszentmárton (44. sz. főút)

46. 443. sz. főút: Gyomaendrőd (46. sz. főút) – Szarvas (44. sz. főút)

47. 445. sz. főút Kecskemét (M5) – Kecskemét (44. sz. főút)

48. 45. sz. főút: Kunszentmárton (44. sz. főút) – Szentes – Hódmezővásárhely (M47)

49. 451. sz. főút: Kiskunfélegyháza (5. sz. főút) – Csongrád – Szentes (45. sz. főút)

50. 46. sz. főút: Törökszentmiklós (4. sz. főút) – Mezőtúr – Gyomaendrőd – Mezőberény  
(47. sz. főút)

51. 47. sz. főút: Debrecen (4. sz. főút) – Berettyóújfalu – Mezőberény – Békéscsaba (M44)

52. 471. sz. főút: Debrecen (48. sz. főút) – Mátészalka (49. sz. főút)

53. 48. sz. főút: Debrecen (47. sz. főút) – Nyírábrány – (Románia)

54. 49. sz. főút: Rohod (41. sz. főút) – Mátészalka – Csengersima – (Románia)

55. 491. sz. főút: Győrtelek (49. sz. főút) – Tiszabecs – (Ukrajna)

56. 51. sz. főút: Budapest (M0) – Kalocsa – Baja – Hercegszántó – (Szerbia)

57. 52. sz. főút: Kecskemét (M5) – Solt – Dunaföldvár (6. sz. főút)

58. 53. sz. főút: Solt (52. sz. főút) – Kiskunhalas – Tompa – (Szerbia)

59. 54. sz. főút: Kecskemét (5. sz. főút) – Soltvadkert – Sükösd (51. sz. főút)

60. 55. sz. főút: Szeged – Baja – Bátaszék (M6)

61. 56. sz. főút: Szekszárd (6. sz. főút) – Mohács – Udvar – (Horvátország)

62. 57. sz. főút: Mohács (56. sz. főút) – Pécs térsége (6. sz. főút)

63. 58. sz. főút: Pécs (6. sz. főút) – Harkány – Drávaszabolcs – (Horvátország)

64. 61. sz. főút: Dunaföldvár (6. sz. főút) – Dombóvár – Kaposvár – Nagykanizsa (7. sz. főút)

65. 62. sz. főút: Dunaújváros (6. sz. főút) – Székesfehérvár (7. sz. főút)

66. 63. sz. főút: Tolna (6. sz. főút) – Sárbogárd – Székesfehérvár (M7)

67. 64. sz. főút: Simontornya (61. sz. főút) – Balatonvilágos (7. sz. főút)

68. 65. sz. főút: Szekszárd (6. sz. főút) – Tamási – Siófok (7. sz. főút)

69. 651. sz. főút: Nagykónyi (61. sz. főút) – Iregszemcse (65. sz. főút)

70. 66. sz. főút Pécs (6. sz. főút) – Sásd – Kapospula (61. sz. főút)

71. 67. sz. főút: (Horvátország) – Zaláta – Sellye – Szigetvár – Kaposvár – Látrány – Balatonszeme 
(7. sz. főút)

72. 68. sz. főút: Barcs (6. sz. főút) – Nagyatád – Balatonberény (7. sz. főút)

73. 681. sz. főút: Nagyatád (68. sz. főút) – Berzence – (Horvátország)
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74. 71. sz. főút: Lepsény (7. sz. főút) – Balatonfüred – Keszthely (76. sz. főút)

75. 72. sz. főút: Balatonfűzfő (71. sz. főút) – Veszprém (8. sz. főút)

76. 73. sz. főút: Csopak (71. sz. főút) – Veszprém (8. sz. főút)

77. 74. sz. főút: Nagykanizsa (7. sz. főút) – Zalaegerszeg – Vasvár (8. sz. főút)

78. 75. sz. főút: Alsópáhok (76. sz. főút) – Rédics (86. sz. főút)

79. 76. sz. főút: Balatonszentgyörgy (7. sz. főút) – Hévíz – Zalacsány – Zalaegerszeg – Nádasd  
(86. sz. főút)

80. 77. sz. főút Veszprém (8. sz. főút) – Tapolca – Keszthely (71. sz. főút)

81. 81. sz. főút: Székesfehérvár térsége (8. sz. főút) – Kisbér – Győr – Vámosszabadi térsége 
– (Szlovákia)

82. 810. sz. főút Székesfehérvár (7. sz. főút) – Magyaralmás (81. sz. főút)

83. 811. sz. főút: Székesfehérvár (7. sz. főút) – Zámoly – Csákvár – Felcsút – Óbarok (1. sz. főút)

84. 82. sz. főút: Veszprém térsége (8. sz. főút) – Zirc – Győr (M1)

85. 83. sz. főút: Városlőd (M8) – Pápa – Győr (1. sz. főút)

86. 84. sz. főút: Balatonederics (71. sz. főút) – Sárvár – Sopron – (Ausztria)

87. 85. sz. főút: Győr térsége (81. sz. főút) – Csorna – Kapuvár – Nagycenk (84. sz. főút)

88. 86. sz. főút: (Szlovénia) – Rédics – Zalabaksa – Zalalövő – Körmend – Szombathely – Csorna – 
Mosonmagyaróvár (1. sz. főút)

89. 861. sz. főút Kópháza (84. sz. főút) – (Ausztria)

90. 87. sz. főút: Kám (8. sz. főút) – Szombathely – Kőszeg – (Ausztria)

91. 88. sz. főút: Vát (86. sz. főút) – Sárvár (84. sz. főút) – Celldömölk térsége – Pápa – Kisbér – 
Oroszlány térsége – Környe – Tatabánya – Tát (10. sz. főút)

92. 89. sz. főút: Gencsapáti (87. sz. főút) – Bucsu – (Ausztria)

93. M1, M3, M4, M5, M7 fővárosi bevezető főút besorolású szakaszai

94. Budapest térszerkezetet meghatározó főútjai

95. (Ausztria) – Fertőd – Fertőszentmiklós térsége (85. sz. főút)

96. Mosonmagyaróvár (M1) – Mosonmagyaróvár (1. sz. főút)

97. Rábacsanak térsége (86. sz. főút) – Pápa (83. sz. főút)

98. Jánossomorja (86. sz. főút) – (Ausztria)

99. Győr (M19) – Gönyű (1. sz. főút)

100. Pápa (83. sz. főút) – Devecser – Tapolca (77. sz. főút)

101. (Szlovénia) – Bajánsenye – Zalalövő – Zalaszentgyörgy térsége (76. sz. főút)

102. Lenti térsége (75. sz. főút) – Tornyiszentmiklós (M70)

103. Devecser – Sümeg – Keszthely (71. sz. főút)

104. Veszprém térsége (72. sz. főút) – Litér (M8)

105. Mór (81. sz. főút) – Oroszlány térsége

106. Sávoly (M7) – Marcali – Somogyvár – Gamás – Törökkoppány – Nagykónyi  
(61. sz. főút)

107. Iharosberény térsége (61. sz. főút) – Gyékényes térsége – (Horvátország)

108. Pécs térsége (6. sz. főút) – Vajszló

109. Kozármisleny (M6) – Kozármisleny (6. sz. főút)

110. Darány (6. sz. főút) – Sellye – Harkány – Siklós – Villány – Udvar térsége  
(56. sz. főút)

111. Köblény térsége (M9) – Komló térsége (66. sz. főút)

112. Dávod térsége (51. sz. főút) – Mohács (56. sz. főút)

113. Kalocsa (51. sz. főút) – Kecel (54. sz. főút)

114. Soltvadkert (53. sz. főút) – Kiskunmajsa – Kistelek – Mindszent – Derekegyház – 
Nagymágocs – Orosháza (M47)
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115. Szabadegyháza (62. sz. főút) – Adony – Ráckeve – Kiskunlacháza (51. sz. főút)

116. Szigetszentmiklós (M0) – Ráckeve

117. Gödöllő (3. sz. főút) – Vác térsége – Tahitótfalu (11. sz. főút)

118. Albertirsa (4. sz. főút) – Tápiószentmárton – Nagykáta – Jászfényszaru (32. sz. főút)

119. Jászberény (32. sz. főút) – Gyöngyös (3. sz. főút)

120. Szécsény térsége (22. sz. főút) – Nógrádszakál – (Szlovákia)

121. Pétervására (23. sz. főút) – Sirok (24. sz. főút)

122. Karácsond térsége (3. sz. főút) – Heves – Kisköre – Kunhegyes – Kenderes  
(4. sz. főút)

123. Tiszafüred (33. sz. főút) – Tiszaörs (34. sz. főút)

124. Törökszentmiklós (46. sz. főút) – Martfű térsége (442. sz. főút)

125. Kiskunfélegyháza (5. sz. főút) – Kiskunhalas – Mélykút – Kunbaja – (Szerbia)

126. Hódmezővásárhely (M47) – Kübekháza térsége (Szerbia/Románia)

127. Hódmezővásárhely (M47) – Makó (43. sz. főút)

128. Szarvas (44. sz. főút) – Orosháza – Mezőkovácsháza – Battonya – (Románia)

129. Békés (47. sz. főút) – Doboz – Sarkad – Méhkerék térsége – (Románia)

130. Békéscsaba (M44) – Doboz

131. Békéscsaba – Medgyesegyháza – Mezőkovácsháza

132. Kisújszállás (4. sz. főút) – Túrkeve – Mezőtúr – Szarvas (44. sz. főút)

133. Kunmadaras (34. sz. főút) – Karcag – Füzesgyarmat – Szeghalom (47. sz. főút)

134. Rakamaz térsége (38. sz. főút) – Tiszavasvári – Hajdúböszörmény (35. sz. főút)

135. Cigánd – Pácin – (Szlovákia)

136. Nyíregyháza térsége (M3) – Nyírbátor – Vállaj – (Románia)

137. Csökmő térsége (47. sz. főút) – Körösnagyharsány – (Románia)

2.2. Főutak tervezett településelkerülő szakaszai (A felsorolás nem tartalmazza azokat az elkerüléseket, amelyek 
a gyorsforgalmi utak részét fogják képezni.)

A B

1. 1. sz. főút: Tatabánya, Vértesszőlős, Tata, Almásfüzitő, Komárom, Abda, Öttevény

2. 3. sz. főút: Gödöllő

3. 4. sz. főút: Törökszentmiklós, Újfehértó

4. 5. sz. főút: Örkény, Kistelek

5. 6. sz. főút: Pécs, Szigetvár

6. 7. sz. főút: Martonvásár, Kápolnásnyék, Velence, Gárdony

7. 8. sz. főút: Székesfehérvár, Várpalota

8. 10. sz. főút: Nyergesújfalu, Lábatlan

9. 11. sz. főút: Pilismarót

10. 22. sz. főút: Érsekvadkert, Balassagyarmat, Őrhalom, Szécsény, Endrefalva, Szalmatercs, 
Karancsság, Ságújfalu, Kishartyán

11. 23. sz. főút: Bátonyterenye, Nemti, Pétervására, Bükkszenterzsébet, Tarnalelesz

12. 25. sz. főút: Szentdomonkos, Ózd, Sajópüspöki, Bánréve

13. 26. sz. főút: Sajószentpéter, Berente, Kazincbarcika, Vadna, Dubicsány, Putnok

14. 27. sz. főút: Edelény

15. 31. sz. főút: Nagykáta, Jászjákóhalma, Jászapáti

16. 311. sz. főút: Cegléd

17. 32. sz. főút: Pusztamonostor, Jászberény, Jásztelek, Alattyán, Jánoshida, Jászalsószentgyörgy

18. 33. sz. főút: Dormánd, Besenyőtelek

19. 35. sz. főút: Nagycsécs, Sajószöged
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20. 36. sz. főút: Tiszavasvári

21. 37. sz. főút: Szerencs, Sátoraljaújhely

22. 38. sz. főút: Nyírtelek, Nyíregyháza

23. 41. sz. főút: Vásárosnamény

24. 42. sz. főút: Berettyóújfalu

25. 43. sz. főút: Makó

26. 441. sz. főút: Cegléd, Nagykőrös

27. 442. sz. főút: Szolnok, Rákóczifalva, Rákócziújfalu

28. 45. sz. főút: Kunszentmárton, Szentes

29. 46. sz. főút: Mezőtúr, Gyomaendrőd

30. 471. sz. főút: Hajdúsámson, Nyíradony, Nyírmihálydi, Nyírbogát, Nyírbátor, Nyírmeggyes

31. 51. sz. főút: Kiskunlacháza, Dömsöd, Solt, Harta, Dunapataj, Kalocsa, Bátya, Sükösd, 
Érsekcsanád, Baja, Nagybaracska

32. 52. sz. főút: Solt

33. 53. sz. főút: Akasztó, Kiskőrös, Soltvadkert, Kiskunhalas, Tompa

34. 54. sz. főút: Jakabszállás, Bócsa, Kecel, Császártöltés

35. 55. sz. főút: Pörböly, Csávoly, Felsőszentiván, Tataháza, Mélykút, Mórahalom

36. 58. sz. főút: Szalánta, Túrony

37. 61. sz. főút: Cece, Simontornya, Tolnanémedi, Pincehely, Tamási, Nagykónyi, Dombóvár, 
Kapospula, Iharosberény, Nagykanizsa

38. 62. sz. főút: Szabadegyháza, Seregélyes

39. 63. sz. főút: Nagydorog, Bikács, Cece, Sárbogárd, Sárkeresztúr, Aba

40. 65. sz. főút: Tamási, Iregszemcse, Ságvár, Siófok

41. 67. sz. főút: Szentlászló, Kaposvár, Somogyaszaló, Mernye, Somogybabod

42. 68. sz. főút: Lábod, Nagyatád, Böhönye, Mesztegnyő, Kelevíz, Marcali, Kéthely

43. 71. sz. főút: Keszthely

44. 74. sz. főút Egervár

45. 75. sz. főút: Pacsa, Zalaszentmihály, Bak, Zalatárnok, Nova, Lenti

46. 76. sz. főút: Keszthely, Alsópáhok, Felsőpáhok, Szentgyörgyvár, Nagykapornak, Bagod, 
Hagyárosbörönd, Hegyhátsál, Katafa

47. 81. sz. főút: Székesfehérvár, Kisbér, Ászár, Mezőörs, Pér

48. 82. sz. főút: Veszprém, Eplény, Zirc, Veszprémvarsány, Ravazd, Écs, Nyúl

49. 83. sz. főút: Takácsi, Gyarmat, Tét [Szentkút], Tét, Győrszemere

50. 84. sz. főút: Sümeg, Rábapaty, Simaság, Újkér

51. 86. sz. főút: Zalabaksa, Kálócfa, Kozmadombja, Zalalövő, Nádasd, Egyházasrádóc, Kisunyom, 
Balogunyom, Szombathely, Mosonmagyaróvár

52. 87. sz. főút: Táplánszentkereszt, Szombathely, Gyöngyösfalu, Lukácsháza, Kőszeg
”
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2. melléklet a 2016. évi LXXVIII. törvényhez
„1/12. melléklet a 2003. évi XXVI. törvényhez

Térségi övezetek és azok kapcsolata

A B

1. Országos Területrendezési Terv Kiemelt térségi és megyei területrendezési terv

2. a) Országos ökológiai hálózat a) Magterület  
b) Ökológiai folyosó  
c) Pufferterület

3. b) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület

4. c) Jó termőhelyi adottságú szántóterület

5. d) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület

6. d) Erdőtelepítésre javasolt terület

7. e) tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület

8. f ) Világörökségi és világörökségi várományos terület

9. g) Országos vízminőség-védelmi terület

10. h) Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási 
célú szükségtározók területe

11. e) Ásványi nyersanyagvagyon-terület

12. f ) Rendszeresen belvízjárta terület

13. g) Földtani veszélyforrás területe

14. i) Kiemelt fontosságú honvédelmi terület

15. h) Honvédelmi terület
”

2016. évi LXXIX. törvény
egyes foglalkoztatási tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról*

1. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 
módosítása

1. §  A foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.  évi IV.  törvény (a  továbbiakban: Flt.) 
39/D. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  Nemzeti Foglalkoztatási Alap előfinanszírozásával, uniós forrás terhére megvalósuló program finanszírozása 
érdekében a Nemzeti Foglalkoztatási Alap záró állományában jelentkező, tárgyévben fel nem használt pénzeszköz 
–  a  miniszternek az  államháztartásért felelős miniszter egyetértésével meghozott döntése alapján – a  tárgyévet 
követően felhasználható.”

2. §  Az Flt. 54. § (14a) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az álláskereső aktív munkahelykereső tevékenysége és álláskeresőként való nyilvántartása – a  (18)  bekezdésben 
foglaltak figyelembe vételével – szünetel, ha az álláskereső]
„a) az  állami foglalkoztatási szerv által támogatott, vagy az  állami felnőttképzési intézmény által szervezett 
képzésben vesz részt,”

3. §  Az Flt.
a) 4.  § (2)  bekezdésében az „A munkaerőpiaci szerv” szövegrész helyébe az „Az állami foglalkoztatási szerv” 

szöveg,

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. június 13-i ülésnapján fogadta el.
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b) 8.  § (7)  bekezdés b)  pontjában az „a munkaerőpiaci szolgáltató szervvel” szövegrész helyébe az „az állami 
foglalkoztatási szervvel” szöveg,

c) 19/B.  § (2)  bekezdésében az „– a  20.  § (2)  bekezdése szerinti jogszabályban meghatározott feltételekkel és 
módon –” szövegrész helyébe az „– a 20. § (4) bekezdése szerinti jogszabályban meghatározott feltételekkel 
és módon –” szöveg,

d) 59/B.  § (3)  bekezdésében az  „a munkaügyi központ kirendeltségével” szövegrész helyébe az  „az állami 
foglalkoztatási szervvel” szöveg

lép.

4. §  Hatályát veszti az Flt.
a) 8. § (1) bekezdésében az „a munkaerőpiaci szervezetrendszert,”,
b) 27. § (11) bekezdésében az „(illetőleg annak kirendeltsége)”
szövegrész.

2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

5. §  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
a) 61.  § (1)  bekezdés c)  pont cc)  alpontjában az „a középiskola utolsó évfolyamának elvégzését” szövegrész 

helyébe az  „a középfokú végzettséget” szöveg, valamint cd)  alpontjában az  „a középiskolai” szövegrész 
helyébe az „az érettségi” szöveg,

b) 61. § (1) bekezdés d) pont db) alpontjában és e) pont eb) alpontjában az „a középiskolai” szövegrész helyébe 
az „az érettségi” szöveg,

c) 87/A. § (3) bekezdés d) pontjában az „f ) pontja” szövegrész helyébe a „g) pontja” szöveg
lép.

3. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása

6. § (1) A  munkavédelemről szóló 1993.  évi XCIII.  törvény (a  továbbiakban: Mvt.) 14.  § (1)  bekezdés e)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(A munkavédelem irányításának keretében állami feladat)
„e) a  nemzetgazdaság munkavédelmi helyzetének évenkénti áttekintése, a  megállapítások jelentésben történő 
összegzése, a munkavédelmi információs rendszer kialakítása és működtetése.”

 (2) Az Mvt. 14. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  nemzetgazdaság munkavédelmi helyzetéről szóló jelentést a  foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter 
a tárgyévet követő év szeptember 30-áig teszi közzé.”

7. §  Az Mvt. 40. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg 
foglalkoztatnak, a  munkavégzést úgy kell összehangolni, hogy az  ott dolgozókra és a  munkavégzés hatókörében 
tartózkodókra az  veszélyt ne jelentsen. Az  összehangolás keretében különösen az  egészséget és biztonságot 
érintő kockázatokról és a megelőzési intézkedésekről az érintett munkavállalókat, munkavédelmi képviselőiket, és 
a munkavégzés hatókörében tartózkodókat tájékoztatni kell. Az összehangolás megvalósításáért felelős a felek által 
szerződésben meghatározott munkáltató, ilyen kikötés hiányában az  a  személy vagy szervezet, aki, illetve amely 
a tényleges irányítást gyakorolja, ennek hiányában, aki a munkahelyért a fő felelősséget viseli, ha ilyen nincs, akkor 
az, akinek a területén a munkavégzés folyik.”

8. §  Az Mvt. 42. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A veszélyes munkafolyamatoknál, technológiáknál a  veszélyek megelőzése, illetve károsító hatásuk csökkentése 
érdekében)
„b) a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket meg kell határozni, azokkal a munkavállalókat 
el kell látni, rendeltetésszerű használatukra a  munkavállalókat ki kell oktatni és az  egyéni védőeszközök 
rendeltetésszerű használatát meg kell követelni;”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 90. szám 6999

9. §  Az Mvt. 44. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Azoknál a  munkafolyamatoknál, amelyeknél a  munkavállaló veszélyforrás hatásának lehet kitéve, a  hatásos 
védelmet – amennyiben külön jogszabály eltérően nem rendelkezik – zárt technológia alkalmazásával, ha ez nem 
oldható meg, akkor kollektív műszaki védelem, szervezési intézkedések, egyéni védőeszközök – szükség szerinti 
együttes – alkalmazásával kell megvalósítani.”

10. §  Az Mvt. 64. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A munkáltatónak a munkaképtelenséggel járó munkabalesetet haladéktalanul ki kell vizsgálnia, és a kivizsgálás 
eredményét munkabaleseti jegyzőkönyvben kell rögzítenie. A  kivizsgálás megkezdéséről a  foglalkozás-
egészségügyi alapszolgáltatást biztosító szolgálat orvosát tájékoztatni kell. A  kivizsgálásban történő orvosi 
közreműködésről a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást biztosító szolgálat orvosa dönt. Súlyos munkabaleset 
esetén a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást biztosító szolgálat orvosának részt kell venni a kivizsgálásban. 
A munkaképtelenséget nem eredményező munkabaleset körülményeit is tisztázni kell.”

11. §  Az Mvt. 65. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül a munkabaleset kivizsgálása.”

12. §  Az Mvt. 67. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„67.  § A  munkabaleset bekövetkezésétől számított 3 év után a  munkáltató a  törvényben foglaltak alapján nem 
köteles a munkabalesetet bejelenteni, kivizsgálni és nyilvántartásba venni. Az elévülésre egyebekben a polgári jogi 
szabályokat kell alkalmazni.”

13. §  Az Mvt. 68. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a  sérült a  munkáltatónak a  munkabaleset bejelentésével, kivizsgálásával kapcsolatos intézkedését vagy 
mulasztását, továbbá ha az  érintett munkavállaló a  foglalkozási megbetegedés vagy a  fokozott expozíciós eset 
kivizsgálásának elmulasztását sérelmezi, illetve ha a  munkavállaló vitatja a  sérülés súlyosságával kapcsolatos 
munkáltatói megállapítást, a területileg illetékes munkavédelmi hatósághoz fordulhat. A munkavállaló bejelentése 
alapján a  munkavédelmi hatóság az  eljárást hivatalból folytatja le. A  munkavédelmi hatóság a  foglalkozási 
megbetegedés gyanúját panaszoló vagy annak kivizsgálása elmulasztását sérelmező személyt a  bejelentésre 
jogosult orvoshoz vagy a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervhez irányítja.”

14. §  Az Mvt. 70/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  munkavállalók az  egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő jogaik és 
érdekeik képviseletére jogosultak maguk közül a következők szerint képviselőt vagy képviselőket (a továbbiakban: 
munkavédelmi képviselő) választani:
a) munkavédelmi képviselő választást kell tartani minden munkáltatónál, ahol a munkavállalók létszáma legalább 
húsz fő. A választás lebonyolítása és a feltételek biztosítása a munkáltató kötelezettsége;
b) amennyiben húsz főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató munkáltatónál a  munkavédelmi képviselő 
választást a  munkáltatónál működő szakszervezet, üzemi megbízott vagy ezek hiányában a  munkavállalók 
többsége kezdeményezi, a  választás megtartásával kapcsolatos, az  a)  pontban meghatározott kötelezettség 
a munkáltatót terheli;
c) a  húsz főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató munkáltatónál – amennyiben nem kerül sor munkavédelmi 
képviselő választásra – a munkáltatónak a 70. §-ban meghatározottak szerint kell a munkavállalókkal tanácskoznia;
d) a  munkáltató önálló telephelyén, részlegénél akkor lehet munkavédelmi képviselőt választani, ha 
az 54–56. §-okban meghatározott munkáltatói munkavédelmi jogosítványok az önálló telephely, részleg vezetőjét 
részben vagy egészben megilletik.
(2) A  munkavédelmi képviselő választására az  Mt. 238.  §-át kell alkalmazni azzal, hogy az  Mt. 238.  § 
(2) bekezdésében foglaltakon túl nem választható munkavédelmi képviselővé az, aki a munkáltatónál munkaviszony 
keretében főtevékenységként a munkáltató megbízásából munkavédelmi feladatokat lát el.”

15. §  Az Mvt. 76. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Valamennyi munkavédelmi képviselő munkajogi védelmére az  Mt. 273.  § (1), (2) és (6)  bekezdése szerinti 
szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a közvetlen felsőbb szakszervezeti szerven a bizottságot, annak 
hiányában a munkavédelmi képviselő választás során létrejött választási bizottság tagjait kell érteni.”
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16. § (1) Az Mvt. 82. § (2) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyezteti különösen)
„i) a  megengedett értéket meghaladó expozícióban történő foglalkoztatás a  szükséges védelem hiányában; 
továbbá”

 (2) Az Mvt. 82. § (2) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(A munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyezteti különösen)
„k) a  veszélyes munkahelyen, veszélyes munkaeszközzel vagy veszélyes technológiai folyamatban végzett munka 
esetére a munkavédelemre vonatkozó szabályban előírtnál kevesebb munkavállalói létszám foglalkoztatása.”

17. §  Az Mvt. a következő 82/D. §-sal egészül ki:
„82/D.  § (1) A  munkavédelmi hatóság közigazgatási bírsággal sújtja azt a  természetes személyt, aki a  szervezett 
munkavégzés során:
a) a munka egészséges és biztonságos végzésére, illetve annak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat megszegi vagy 
feladatkörében e szabályok végrehajtásának mellőzését eltűri,
b) a munkabalesettel kapcsolatban nyilvántartási, kivizsgálási, jegyzőkönyv-készítési és bejelentési kötelezettségét 
kellő időben nem teljesíti vagy valótlan adatot közöl, illetve a  baleset valódi okát eltitkolja vagy feltárását 
megakadályozza,
c) a  foglalkozási megbetegedéssel, fokozott expozíciós esettel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségét nem 
teljesíti vagy a foglalkozási megbetegedés, fokozott expozíció kivizsgálását akadályozza vagy
d) a munkáltató képviselőjeként a munkavédelmi képviselőt a munkavédelemre vonatkozó szabályban biztosított 
jogainak gyakorlásában akadályozza, illetve a  munkavédelmi képviselővel szemben jogainak gyakorlása miatt 
hátrányos intézkedést tesz.
(2) Az  (1)  bekezdés alapján kiszabott bírság összege ötszázezer forintig terjedhet. A  közigazgatási bírság egy 
eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése vagy más kötelezettségszegés esetén ismételten is 
kiszabható.”

18. §  Az Mvt. 83/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  munkavédelmi hatóság a  hatósági eljárás lefolytatásához − különösen a  munkabalesetek, a  foglalkozási 
megbetegedések és fokozott expozíciós esetek kivizsgálásához, nyilvántartásához − a  szükséges okból és 
mértékben megismerheti és kezelheti az  érintett munkavállalók − az  egészségügyi és a  hozzájuk kapcsolódó 
személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvényben meghatározott − személyazonosító és egészségügyi 
adatait, betekinthet a munkavállaló hatósági eljárás lefolytatásával kapcsolatos irataiba, kérheti azok bemutatását, 
azokról másolatot készíthet, továbbá a munkáltatót, illetve a munkavállalót adatközlésre hívhatja fel.”

19. § (1) Az Mvt. 84. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A munkavédelmi hatóság – a közúti közlekedéssel kapcsolatos munkabalesetet kivéve – köteles a bejelentett 
súlyos munkabalesetet, valamint a  foglalkozási megbetegedést, a  fokozott expozíciós esetet – a  munkáltató 
ez irányú felelősségét nem érintve – kivizsgálni.”

 (2) Az Mvt. 84. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak, és 
a munkavédelmi ellenőrzés eredményeként valamely munkáltató nem azonosítható, a (4) bekezdés vonatkozásában 
az  ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy az  érintett munkavállalók munkáltatója az, aki a  tevékenységet 
a munkahelyen ténylegesen irányítja, ennek hiányában, aki a munkahelyért a  fő felelősséget viseli, ha ilyen nincs, 
akkor az, akinek a területén a munkavégzés folyik.”

20. § (1) Az Mvt. 87. § 1/E. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„1/E. Fokozott expozíció: a munkavállaló szervezetében a munkavégzés során, a foglalkozás gyakorlása közben vagy 
azzal összefüggésben a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott foglalkozási 
vegyi expozíció esetén vizsgálandó biológiai expozíciós (hatás) mutatók biológiai határértékeket meghaladó 
koncentrációja vagy mértéke, illetve zaj esetében 4000 Hz-en a 30 dB halláscsökkenés bármely fülön.”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 90. szám 7001

 (2) Az Mvt. 87. § 3. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Súlyos az a munkabaleset (bányászati munkabaleset), amely]
„d) hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének elvesztését, továbbá ennél súlyosabb csonkulást 
okozott, illetve;”

21. §  Az Mvt. 88. § (6) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következő közösségi jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„f ) a  munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv 
érvényesítéséről és a  belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 
1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról szóló, 2014. május 15-i 2014/67/EU európai parlament és 
tanács irányelv.”

22. §  Az Mvt. a következő 90. §-sal egészül ki:
„90.  § (1) E  törvénynek az  egyes foglalkoztatási tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 
2016.  évi LXXIX.  törvénnyel (a  továbbiakban: Módtv2.) megállapított 70/A.  § (1) és (2)  bekezdését a  Módtv2. 
hatálybalépését követően azon munkáltatónál, ahol van választott munkavédelmi képviselő, a  munkavédelmi 
képviselő mandátumának lejártát követő munkavédelmi képviselő választás során kell alkalmazni.
(2) Azon munkáltatónál, ahol munkavédelmi képviselő választásra nem került sor, e  törvénynek a  Módtv2.-vel 
megállapított 70/A.  § (1) és (2)  bekezdése szerinti munkavédelmi képviselő választást a  Módtv2. hatálybalépését 
követően fél éven belül meg kell tartani.
(3) E  törvénynek a  Módtv2.-vel megállapított 82/D.  §-át a  Módtv2. hatálybalépését követően indult közigazgatási 
eljárásokban kell alkalmazni.”

23. §  Az Mvt.
a) 18.  § (4)  bekezdésében az  „EK-megfelelőségi nyilatkozattal” szövegrész helyébe az  „egyéni védőeszköz 

EK-megfelelőségi nyilatkozattal”, valamint az  „EK-típustanúsítvánnyal” szövegrész helyébe az  „egyéni 
védőeszköz EK típustanúsítvánnyal” szöveg,

b) 18.  § (5)  bekezdésében az  „EK-típustanúsítványa” szövegrész helyébe az  „egyéni védőeszköz EK 
típustanúsítványa” szöveg,

c) 26. §-ában a „dolgozók” szövegrész helyébe a „munkavállalók” szöveg,
d) 70/B. § (1) bekezdésében az „ötven” szövegrész helyébe a „húsz” szöveg,
e) 70/B. § (4) bekezdésében az „Mt. 188. §” szövegrész helyébe az „Mt. 208. §” szöveg,
f ) 87.  § 1/B.  pontjában az  „EK-megfelelőségi nyilatkozat” szövegrész helyébe az  „egyéni védőeszköz 

EK-megfelelőségi nyilatkozat” szöveg,
g) 87. § 1/C. pontjában az „EK-típustanúsítvány” szövegrész helyébe az „egyéni védőeszköz EK típustanúsítvány” 

szöveg,
h) 88. § (4) bekezdés a) pont aa) alpontjában az „EK-megfelelőségi nyilatkozata” szövegrész helyébe az „egyéni 

védőeszköz EK-megfelelőségi nyilatkozata” szöveg, valamint az „EK-típustanúsítványa” szövegrész helyébe 
az „egyéni védőeszköz EK típustanúsítványa” szöveg

lép.

24. §  Hatályát veszti az Mvt.
a) 82/B. §-a,
b) 84. § (1) bekezdés g) pontjában a „közvetlenül” szövegrész.

4. A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosítása

25. §  A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  támogatás visszafizetése a  támogatásról szóló határozat jogerőre emelkedését követő 70. napon, illetve, ha 
a felszámolási zárómérleg benyújtására a 70. napot megelőzően kerül sor, a felszámolási zárómérleg benyújtásának 
napját megelőző napon válik esedékessé. E  rendelkezés alkalmazása szempontjából a  felszámolási mérleg 
benyújtásának napján a zárómérleg postára adásának vagy a bírósághoz történő beadásának napját kell érteni.”
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5. A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosítása

26. § (1) A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Met.) 1. § (1) bekezdés b) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(E törvény hatálya kiterjed)
„b) a  munka törvénykönyvéről szóló 2012.  évi I.  törvény (a  továbbiakban: Mt.) XVI. fejezetében meghatározott 
munkaerő-kölcsönzés esetén a  kölcsönbeadóra és a  kölcsönbevevőre, valamint az  iskolaszövetkezet által nyújtott 
szolgáltatás esetén az iskolaszövetkezetre és a szolgáltatás fogadójára”
[(a továbbiakban együtt: foglalkoztató).]

 (2) A Met. 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és az 1. § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a törvény hatálya kiterjed
a) a külföldön letelepedett és határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás céljából munkavállalót Magyarországra küldő 
munkáltatóra (a továbbiakban: külföldi munkáltató),
b) a külföldi munkáltató munkavállalójának az Mt. 295. § alapján történő munkavégzésére.
(2a) A  törvény hatálya kiterjed az  Mt. hatálya alá nem tartozó munkáltatóra, a  nemzetközi magánjog szabályai 
szerint imperatív rendelkezések, valamint azon jogszabályi rendelkezések tekintetében, amelyektől az Mt. szabályai 
szerint megállapodás útján nem lehet eltérni.”

 (3) A Met. 1. §-a a következő (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A  munkaügyi hatóság az  1.  mellékletben meghatározott értékelési szempontok alapján vizsgálja 
a  határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében kiküldött munkavállaló magyarországi munkavégzését. Ennek 
eredményeként a munkaügyi hatóság jogosult annak megállapítására, hogy a munkavállaló nem minősül kiküldött 
munkavállalónak.
(5b) A  külföldi munkáltató és a  jogosult (belföldi foglalkoztató) köteles a  munkaügyi hatóság rendelkezésére 
bocsátani mindazokat az adatokat, amelyek az (5a) bekezdés szerinti ellenőrzés elvégzéséhez szükségesek.”

27. §  A Met. 2/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  ellenőrzési irányelvek meghatározása, valamint az  ellenőrzések végrehajtása során biztosítani kell, hogy 
azok ne legyenek megkülönböztető jellegűek és aránytalanok, valamint érvényesüljön az  egyenlő bánásmód 
követelménye.”

28. § (1) A Met. 3. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A munkaügyi ellenőrzés kiterjed:)
„f ) a  munka- és pihenőidőre az  Mt. XI. fejezetében, valamint munkaviszonyra vonatkozó szabályban előírt 
rendelkezések,”
(megtartására.)

 (2) A Met. 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  munkaügyi ellenőrzés kiterjed a  más EGT-állam területén határokon átnyúló szolgáltatást nyújtó, 
Magyarországon letelepedett foglalkoztató tekintetében − a  szolgáltatás-nyújtással érintett EGT-állam hatósága 
részéről érkezett megkeresés teljesítéséhez szükséges mértékben − a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének 
és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározottak szerint a  foglalkoztató tevékenységével, 
az általa foglalkoztatott munkavállalók foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos adatok beszerzésére.”

29. § (1) A Met. 6. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(A munkaügyi hatóság az ellenőrzés során tapasztalt szabálytalanságok miatt eljárása során a következő intézkedésekkel 
élhet:)
„j) kötelezi a foglalkoztatót a 3. § (1a) bekezdés szerinti megkeresés teljesítéséhez szükséges adatok szolgáltatására.”

 (2) A Met. 6. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  munkaügyi hatóság haladéktalanul tájékoztatja az  érintett EGT-állam illetékes hatóságát, ha a  munkaügyi 
ellenőrzés során az  1.  § (2)  bekezdése szerinti munkavállaló foglalkoztatási körülményei az  EGT-állam illetékes 
hatóságának hatáskörébe tartozó szabálytalanságra utalnak.”
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30. §  A Met. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Munkaügyi bírság akkor szabható ki, ha a foglalkoztató
a) a  3.  § (1)  bekezdés a)  pontjának a  foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat 
alakszerűségére, a  munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételekre vonatkozó, valamint a  3.  § 
(1) bekezdés b), f ), g), i), k) pontjában foglalt rendelkezéseket legalább egy munkavállaló vonatkozásában megsérti,
b) a  3.  § (1)  bekezdésnek az  a)  pontban nem említett, valamint a  3.  § (1)  bekezdés e) és h)  pontban foglalt 
rendelkezések bármelyikét több munkavállaló vonatkozásában megsérti, vagy
c) a 3. § (1a) bekezdés szerinti adatszolgáltatásnak nem tesz eleget.”

31. §  A Met. 7/A. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A  (2)–(5)  bekezdés szerinti kötelezettség a  foglalkoztatót annyi esetben terheli, ahány foglalkoztatott 
tekintetében az engedély nélküli foglalkoztatást megállapították.”

32. §  A Met. 8/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8/B.  § (1) A  2.  § (1)  bekezdése szerinti munkaügyi hatóság a  munkaügyi ellenőrzéssel kapcsolatos feladatainak 
ellátásával összefüggésben együttműködik az  Európai Unió és az  EGT-államok munkaügyi feladatokat ellátó 
szerveivel. Ennek keretében
a) megkeresésre a hatáskörébe tartozó feladatokat érintően tájékoztatást nyújt az elvégzett munkaügyi ellenőrzések 
megállapításairól, valamint a munkaügyi jogszabályok tartalmáról;
b) az  illetékes hatóság megkeresése alapján ellenőrzést vagy vizsgálatot folytat le a  munkavállalók kiküldetésére 
alkalmazandó szabályok be nem tartásának vagy az azokkal való visszaéléseknek a kivizsgálására;
c) információt szolgáltat a munkáltatókkal szemben alkalmazott közigazgatási szankciók és bírságok végrehajtásával 
kapcsolatban, szükség szerint megküldi az ilyen szankció és bírság kiszabásáról szóló közigazgatási döntést;
d) megkeresés alapján gondoskodik az illetékes hatóságok által megküldött iratok továbbításáról és kézbesítéséről;
e) amennyiben nehézségbe ütközik az  információkérés teljesítése vagy az  ellenőrzések, illetve a  vizsgálatok 
lefolytatása, a nehézségek megoldása érdekében erről haladéktalanul tájékoztatja a megkereső hatóságot.
(2) A 2. § (1) bekezdése szerinti munkaügyi hatóság az EGT-állam hatósága vagy az Európai Unió Bizottsága által kért 
– az (1) bekezdés szerinti − információkat elektronikus úton, az alábbi határidőkön belül küldi meg:
a) másik EGT-államban való letelepedés ellenőrzésének céljából a  nyilvántartásokhoz való hozzáférést igénylő 
sürgős esetben a megkeresés kézhezvételétől számított két munkanapon belül;
b) egyéb esetben – eltérő nemzetközi megállapodás hiányában – a megkeresés kézhezvételétől számított legfeljebb 
huszonöt munkanapon belül.
(3) A  (2)  bekezdés a)  pontja alkalmazásában a  megkeresés akkor minősül sürgősnek, ha a  megkereső szerv 
a sürgősség indokát megjelölte és annak megalapozottságát valószínűsítette.
(4) A  megkeresett munkaügyi hatóság a  megkeresésben foglaltaknak az  abban meghatározott célhoz szükséges 
mértékben, díjmentesen tesz eleget, amennyiben a  megkeresés kellően megalapozott, és a  megkeresés okát, 
valamint a kért tájékoztatás vagy intézkedés szükségességét kellően indokolták.
(5) A  2.  § (1)  bekezdése szerinti munkaügyi hatóság magyar és angol nyelvű, korlátozásmentesen és ingyenesen, 
a  fogyatékossággal élők számára is hozzáférhető módon tájékoztató honlapot működtet a  határokon átnyúló 
szolgáltatásnyújtást végző munkáltatók és az  általuk kiküldött munkavállalók jogaival és kötelezettségeivel 
összefüggő lényeges információkhoz való hozzáférés biztosítása érdekében.
(6) Az  (5)  bekezdés szerinti honlap biztosítja a  szolgáltatási tevékenységgel összefüggő hatósági nyilvántartások 
nyilvános adataihoz való hozzáférést, magyar és angol nyelven, valamint a  fogyatékossággal élők számára is 
hozzáférhető módon naprakész tájékoztatást nyújt az ilyen nyilvántartásokból való adatigénylés feltételeiről.”

33. §  A Met. a következő 8/D–8/G. §-sal egészül ki:
„8/D.  § (1) A  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának szabályairól szóló törvény hatálya alá 
tartozó, a  szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltatót a  (2) és (3)  bekezdésben meghatározottak 
szerinti nyilatkozattételi és adatszolgáltatási kötelezettség terheli.
(2) A  nyilatkozattételi és adatszolgáltatási kötelezettség az  (1)  bekezdés szerinti külföldi munkáltatót abban 
az esetben terheli, ha a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás teljesítéséhez Magyarország területén az Mt. 295. § 
szerinti munkavállalót foglalkoztat vagy kíván foglalkoztatni.
(3) Az  (1)  bekezdés szerinti külföldi munkáltató – legkésőbb a  szolgáltatásnyújtási tevékenység megkezdésekor  – 
magyar vagy angol nyelven nyilatkozatot köteles tenni a  2.  § (1)  bekezdése szerinti munkaügyi hatósághoz. 



7004 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 90. szám 

A nyilatkozatot a munkaügyi hatóság által erre a célra rendszeresített elektronikus felületen, a 2. melléklet szerinti 
adattartalommal kell megtenni.
(4) Ha az  ellenőrzés során a  munkaügyi hatóság azt észleli, hogy a  külföldi munkáltató a  nyilatkozattételi és 
adatszolgáltatási kötelezettségének nem vagy hiányosan tett eleget, vagy a  valóságnak nem megfelelő adatot 
szolgáltatott,
a) a külföldi munkáltatót a hiányosság megszüntetésére kötelezi, és közigazgatási bírságot szab ki,
b) tájékoztatja a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságot.
(5) A (4) bekezdés a) pontja szerinti bírság mértéke legfeljebb harmincezer forint. A bírság ismételten is kiszabható.
8/E.  § (1) A  munkaügyi hatóság a  kölcsönös segítségnyújtás és kölcsönös elismerés elve alapján kezdeményezi 
a  más EGT-államban letelepedett szolgáltatóval szemben a  munkavállalók kiküldésére vonatkozó szabályok 
megsértése miatt munkaügyi bírságot megállapító határozatának végrehajtását a letelepedés helye szerint illetékes 
hatóságánál. A megkeresésnek a 3. melléklet szerint adatokat kell tartalmaznia.
(2) A  munkaügyi hatóság a  kölcsönös segítségnyújtás és kölcsönös elismerés elve alapján – erre irányuló 
megkeresés esetén – gondoskodik a  más EGT-állam illetékes hatósága által Magyarországon letelepedett 
szolgáltatóval szemben a munkavállalók kiküldetésére vonatkozó szabályok megsértése miatt pénzügyi szankciót, 
illetve bírságot megállapító határozata végrehajtásának foganatosításáról.
(3) A  végrehajtás (1)  bekezdés szerinti kezdeményezése, valamint (2)  bekezdés szerinti foganatosítása kiterjed 
mindazokra az  illetékes hatóság által kiszabott, közigazgatási vagy bírósági szerv által helybenhagyott, vagy adott 
esetben munkaügyi bíróságoktól származó, pénzügyi szankciót, illetve bírságot − ideértve a díjakat és pótdíjakat is – 
megállapító határozatokra, amelyek a határozatot hozó hatóság államának joga szerint további jogorvoslattal nem 
támadhatók meg.
(4) A munkaügyi hatóság a 8/F. § és 8/G. §-ra is figyelemmel
a) behajtja a  (2)  bekezdés szerinti megkeresés alapján részére megküldött határozatban megállapított pénzügyi 
szankciót, vagy
b) megküldi az  (1)  bekezdés szerinti intézkedés céljából a  munkaügyi bírságot kiszabó jogerős és végrehajtható 
határozatot, valamint minden, a  bírság behajtásához kapcsolódó dokumentumot, ideértve a  behajtás iránti 
megkeresés végrehajtásának jogalapjául és jogcíméül szolgáló ítéletet vagy jogerős határozatot, vagy annak hiteles 
másolatát.
(5) A  (2)  bekezdés szerinti megkeresésének a  munkaügyi hatóság akkor tesz eleget, ha a  megkeresés tartalmaz 
minden, a  pénzügyi szankció, illetve bírság behajtásához kapcsolódó dokumentumot, ideértve a  behajtás iránti 
megkeresés végrehajtásának jogalapjául és jogcíméül szolgáló ítéletet vagy jogerős határozatot, vagy annak hiteles 
másolatát.
(6) Az (1) bekezdés szerinti megkeresésre, illetve a (2) bekezdés szerinti megkeresés teljesítésére csak akkor kerülhet 
sor, ha a munkaügyi hatóság vagy a más EGT-állam megkereső hatósága a saját állama törvényeivel, rendeleteivel 
és közigazgatási gyakorlatával összhangban nem tudja behajtani a  szankciót, illetve bírságot, vagy teljesíteni 
a megküldést.
(7) A munkaügyi hatóság a részére a belső piaci információs rendszerben továbbított határozatot minden további 
alaki követelmény nélkül elismeri, és haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedést a határozat végrehajtására, 
kivéve, ha a  8/G.  § (1) és (2)  bekezdésében meghatározott elutasítási ok áll fenn. A  határozat végrehajtására 
a közigazgatási bírságok végrehajtására vonatkozó rendelkezések megfelelően irányadók.
8/F.  § (1) A  munkaügyi hatóság a  végrehajtást haladéktalanul foganatosítja, ha a  Ket. 137.  §-ában meghatározott 
feltételek fennállnak, és a megkereső hatóság által kiállított egységes okirat tartalmazza
a) a  kötelezett nevét és ismert címét, valamint az  azonosítására vonatkozó minden egyéb lényeges adatot vagy 
információt;
b) a  jogsértéssel kapcsolatos tényeknek és körülményeknek, valamint a  jogsértés jellegének és a  vonatkozó 
alkalmazandó szabályoknak az ismertetését;
c) a  megkereső hatóság joga szerint a  végrehajtást lehetővé tevő jogi aktus megnevezését és minden egyéb, 
a  végrehajthatóság szempontjából releváns információt vagy dokumentumot – ideértve az  igazságügyi jellegű 
információkat és dokumentumokat is; valamint
d) a végrehajtandó döntés elbírálásáért felelős illetékes hatóságnak és – ha előbbivel nem azonos – azon illetékes 
szervnek a  megnevezését és elérhetőségét, amelytől a  fizetési kötelezettséggel vagy az  azt kiszabó határozattal 
szembeni kifogásemelés lehetőségéről információ szerezhető.
(2) A megkeresés az (1) bekezdésben foglaltakon kívül továbbá akkor teljesíthető, ha tartalmazza
a) a határozat megküldése esetén a megküldés célját és a megküldés teljesítésére előírt határidőt;
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b) a végrehajtás foganatosítása iránti megkeresés esetén az azt megalapozó döntés jogerőssé és végrehajthatóvá 
válásának időpontját, a  döntés jellegének leírását és a  végrehajtandó követelésnek és elemeinek a  megjelölését 
a  megkereső ország pénznemében, a  végrehajtási eljárással kapcsolatos minden releváns eseményt, valamint 
a  megkereső hatóság általi megerősítést arra vonatkozóan, hogy a  döntéssel szemben további jogorvoslat nem 
vehető igénybe.
(3) A munkaügyi hatóság – lehetőség szerint a megkeresés kézhezvételétől számított egy hónapon belül –
a) a megkeresést elutasítja, ha az a 8/G. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével nem teljesíthető, 
vagy
b) a végrehajtást – a munkaügyi bírság végrehajtására vonatkozó szabályok szerint – foganatosítja, és a megkereső 
hatóságot a végrehajtás érdekében tett intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatja.
8/G.  § (1) A  munkaügyi hatóság a  megkeresést elutasítja, ha az  nem tartalmazza a  8/F.  § (1) és (2)  bekezdésében 
meghatározott adatokat és információkat, vagy azok hiányosak, illetve nem felelnek meg az  alapul szolgáló 
döntésnek.
(2) A munkaügyi hatóság a megkeresést elutasíthatja, ha
a) a  végrehajtás várható költségei a  végrehajtás alá vonandó követeléshez képest aránytalanul magasak, vagy 
a végrehajtás jelentős nehézséget okozna;
b) a  végrehajtás alá vont követelés teljes összege nem éri el a  350 EUR-t vagy az  ennek az  összegnek megfelelő 
értéket;
c) a kötelezettnek az Alaptörvényben lefektetett alapvető jogai és szabadságai, illetve a  rájuk vonatkozó alapvető 
jogi elvek tiszteletben tartása a végrehajtást nem teszik lehetővé.
(3) A végrehajtással kapcsolatos jogorvoslati kérelem benyújtása esetén a döntés határokon átnyúló végrehajtására 
irányuló eljárást fel kell függeszteni, amíg a  megkereső hatóság államának illetékes szerve vagy hatósága 
az ügyben nem dönt. A jogorvoslati kérelem benyújtásáról, valamint a felfüggesztés tényéről a munkaügyi hatóság 
haladéktalanul értesíti a megkereső hatóságot.
(4) A  munkaügyi hatóság a  követelést forintban hajtja be, a  pénzügyi szankció vagy bírság kiszabása napján 
érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyam figyelembevételével.
(5) A  végrehajtás során érvényesített követelés a  munkaügyi hatóságot illeti azzal, hogy annak elszámolására és 
kezelésére a munkaügyi bírság elszámolására és kezelésére vonatkozó szabályok az irányadók.
(6) A  külföldi határozat magyarországi végrehajtása során felmerült költségeket a  végrehajtást foganatosító 
munkaügyi hatóság maga viseli és azokat a végrehajtás során befolyt követelés terhére számolja el.”

34. §  A Met. 9. § (6) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap)
„c) a  büntetés-végrehajtásért felelős miniszter, hogy az  igazságügyért felelős miniszterrel egyetértésben 
rendeletben állapítsa meg a  büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartottak tekintetében a  munkaügyi 
ellenőrzés eljárási szabályait, valamint a 2/A. §, 3. § és 6. § alkalmazásának eltérő szabályait.”

35. §  A Met. 10. §-a a következő r) ponttal egészül ki:
(E törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„r) a  munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv 
érvényesítéséről és a  belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 
1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról szóló, 2014. május 15-i 2014/67/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelv.”

36. §  A Met. a következő 13. §-sal egészül ki:
„13. § Az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2016. évi LXXIX. törvény 
hatálybalépésekor már Magyarország területén foglalkoztatott munkavállalók tekintetében a  külföldi munkáltató 
a  8/D.  § (1)  bekezdés szerinti nyilatkozattételi és adatszolgáltatási kötelezettségének a  törvény hatálybalépését 
követő hónap utolsó napjáig köteles eleget tenni.”

37. § (1) A Met. az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.
 (2) A Met. a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.
 (3) A Met. a 3. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.
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6. Az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük való 
konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról szóló 2003. évi XXI. törvény módosítása

38. §  Az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük való konzultációt szolgáló 
eljárás kialakításáról szóló 2003. évi XXI. törvény 20. §-a a következő (5)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  különleges tárgyaló testületek vagy az  Európai Üzemi Tanácsok olyan tagjai vagy póttagjai, akik valamely 
tengerjáró hajó legénységének a tagjai, jogosultak részt venni a különleges tárgyaló testület vagy az Európai Üzemi 
Tanács ülésein, illetve a 7. és 8. §-ban foglalt tájékoztatási és konzultációs eljárás ülésein, amennyiben az említett tag 
vagy póttag az ülés időpontjában nem a tengeren vagy a hajózási társaság székhelye szerinti országtól eltérő ország 
kikötőjében tartózkodik.
(6) Az  üléseket, amennyiben lehetséges, úgy kell ütemezni, hogy az  lehetővé tegye azon tagok vagy póttagok 
részvételét, akik valamely tengerjáró hajó legénységének a tagjai.
(7) Azokban az  esetekben, amikor a  különleges tárgyaló testületek vagy az  Európai Üzemi Tanácsok olyan tagjai 
vagy póttagjai, akik valamely tengerjáró hajó legénységének a  tagjai, nem tudnak személyesen megjelenni egy 
ülésen, amennyiben lehetséges, mérlegelni kell az új információs és kommunikációs technológiák igénybevételének 
a lehetőségét.”

39. §  Az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük való konzultációt szolgáló 
eljárás kialakításáról szóló 2003. évi XXI. törvény „Közös szabályok” alcíme a következő 24/A. §-sal egészül ki:
„24/A.  § E  törvény a  2008/94/EK, a  2009/38/EK és a  2002/14/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, 
valamint a 98/59/EK és a 2001/23/EK tanácsi irányelvnek a  tengerészek tekintetében történő módosításáról szóló, 
2015. október 6-i 2015/1794/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

40. §  Hatályát veszti az  európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a  munkavállalók tájékoztatását és a  velük való 
konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról szóló 2003. évi XXI. törvény 1. § (5) bekezdése.

7. Záró rendelkezések

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

42. §  E törvény
a) 21.  §-a, 26–30.  §-a, 32–33.  §-a, 35–37.  §-a a  munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő 

kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv érvényesítéséről és a  belső piaci információs rendszer keretében 
történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról szóló, 
2014. május 15-i 2014/67/EU európai parlament és tanácsi irányelvnek való megfelelést,

b) 38–40. §-a a 2008/94/EK, a 2009/38/EK és a 2002/14/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint 
a  98/59/EK és a  2001/23/EK tanácsi irányelvnek a  tengerészek tekintetében történő módosításáról szóló, 
2015. október 6-i 2015/1794/EU európai parlament és a tanácsi irányelvnek való megfelelést

szolgálja.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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1. melléklet a 2016. évi LXXIX. törvényhez
„1. melléklet az 1996. évi LXXV. törvényhez

A szolgáltatásnyújtás keretében történő kiküldetés megfelelőségének értékelési szempontjai

 1. A munkaügyi hatóság a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében Magyarországra kiküldött munkavállalók 
esetében a  munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv 
végrehajtásának, alkalmazásának és érvényesítésének céljából átfogóan értékeli a  munkavégzésnek mindazon 
tényszerű elemét, amelyek arra hivatottak, hogy megállapítható legyen, mely esetben nem minősül a munkavállaló 
kiküldött munkavállalónak.

 2. Annak megállapítása érdekében, hogy egy vállalkozás a  pusztán belső igazgatási, illetve adminisztratív 
tevékenységeken kívül ténylegesen folytat-e érdemi tevékenységet, tágabb időkeretet figyelembe véve el kell 
végezni a vállalkozás által a letelepedés helye szerinti EGT-államban, valamint – szükség esetén – a kiküldetés helye 
szerinti EGT-államban folytatott tevékenységeket jellemző tényszerű elemek átfogó értékelését. Ezek az  elemek 
különösen:
a) az  a  hely, ahol a  vállalkozás bejegyzett székhelye és ügyvitele található, irodai helyiségeket használ, 

közterheket (adó, társadalombiztosítási befizetések) fizet, működési engedéllyel rendelkezik, vagy 
kereskedelmi kamara vagy szakmai testület bejegyzett tagja;

b) a kiküldött munkavállalók felvételének helye, illetve az a hely, ahonnan kiküldik őket;
c) a vállalkozás által egyrészről a munkavállalóival, másrészről az ügyfeleivel kötött szerződésekre alkalmazandó 

jog;
d) az a hely, ahol a vállalkozás érdemi üzleti tevékenységét végzi, és ahol adminisztratív személyzetet alkalmaz;
e) a  letelepedés helye szerinti EGT-államban meglévő szerződések és/vagy elért forgalom száma, illetve 

nagysága, figyelembe véve többek között az új alapítású vállalkozások és a kis- és középvállalkozások egyedi 
helyzetét.

 3. Annak megállapításához, hogy egy kiküldött munkavállaló munkáját ideiglenes jelleggel a szokásos munkavégzése 
szerinti EGT-államtól eltérő EGT-államban végzi-e, a  munkára és a  munkavállaló helyzetére vonatkozó valamennyi 
tényszerű elemet vizsgálni kell. Ilyen elemek különösen:
a) a munkát korlátozott ideig egy másik EGT-államban végzik;
b) a kiküldetés kezdetének időpontja;
c) a  kiküldetésre azon EGT-államtól eltérő EGT-államban kerül sor, amelyben vagy amelyből a  kiküldött 

munkavállaló a munkáját az 593/2008/EK rendelet (Róma I.) és/vagy a Római Egyezmény szerint rendszerint 
végzi;

d) a  kiküldött munkavállaló visszatér abba az  EGT-államba, amelyből kiküldetésre küldték, vagy várhatóan 
folytatja ott végzett munkáját, miután elvégezte azt a  munkát vagy befejezte azt a  szolgáltatásnyújtást, 
amelynek céljából a kiküldetésre sor került;

e) a tevékenységek jellege;
f ) az utazást, az ellátást, valamint a szállást a munkavállalót kiküldetésbe küldő munkaadó biztosítja, vagy azok 

költségét megtéríti, és ha igen, ezt miként biztosítja, illetve a visszatérítésre milyen módszer alapján kerül sor;
g) minden olyan korábbi időszak, amely alatt az  állást ugyanazon vagy másik (kiküldött) munkavállalóval 

töltötték be.
 4. Egy vagy több, a  2. és 3.  pontban felsorolt tényszerű elem teljesülésének hiánya nem jelenti automatikusan azt, 

hogy nem áll fenn kiküldetésnek minősülő helyzet. Az elemek vizsgálatát mindig az egyes konkrét esetekhez kell 
igazítani, és figyelembe kell venni a  helyzet egyediségét. Annak megítélése szempontjából, hogy a  munkavállaló 
valóban a  96/71/EK irányelv 2.  cikkének (2)  bekezdése szerinti fogalom-meghatározás alá tartozik, vizsgálni kell 
különösen a munkavégzéssel, az alárendeltséggel és a munkavállaló bérezésével kapcsolatos tényeket, függetlenül 
attól, hogy hogyan írja le az adott viszonyt a felek között létrejött szerződéses vagy egyéb megállapodás.”
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2. melléklet a 2016. évi LXXIX. törvényhez
„2. melléklet az 1996. évi LXXV. törvényhez

Bejelentés a határon átnyúló szolgáltatásnyújtás megkezdéséről

 1. A szolgáltatóra vonatkozó adatok
1.1. A szolgáltató neve:
1.2. A szolgáltató lakcíme (szervezet esetén székhelye):
1.3. A szolgáltató letelepedésének helye szerinti EGT-állam megjelölése:
1.4. A  szolgáltató állampolgársága, más EGT-államban honos, ott nyilvántartásba vett jogi személy vagy 

jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a  honossága szerinti EGT-állam nyilvántartásának 
megnevezése és a szolgáltató nyilvántartási száma:

1.5. A  szolgáltató képviselőjének, vagy ha az  nem azonos, a  hatósággal való kapcsolattartásért felelős 
személynek, kézbesítési meghatalmazottnak a megnevezése és lakcíme (székhelye):

 2. A tevékenységre vonatkozó adatok
2.1. A folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölése:
2.2. Az  adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön 

jogszabályban meghatározott adatok:
2.3. Az engedélyező vagy nyilvántartást vezető hatóság megnevezése:
2.4. A  szolgáltató engedélyének számát vagy nyilvántartási számát (ha a  szolgáltató szolgáltatási tevékenysége 

a szolgáltató letelepedésének helye szerinti EGT-államban engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött):
2.5. A  szolgáltató nyilatkozata, hogy a  tevékenységet határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében kívánja 

folytatni:
 3. A szolgáltató kijelenti, hogy a 2. pontban részletezett tevékenységet határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében 

kívánja folytatni.
 4. A munkavégzésre vonatkozó adatok:

4.1. A határon átnyúló szolgáltatás keretében kiküldött munkavállalók várható száma:
4.2. A kiküldetés tervezett időtartama:
4.3. A kiküldetés kezdetének és végének megjelölése:
4.4. A munkavégzés helyének megjelölése:
4.5. A kiküldetésre okot adó szolgáltatás jellegének megjelölése:”

3. melléklet a 2016. évi LXXIX. törvényhez
„3. melléklet az 1996. évi LXXV. törvényhez

Munkaügyi határozat külföldön történő végrehajtása iránti megkeresés tartalma

A megkereső hatóság (a végrehajtást a  magyar jog szerint foganatosító hatóság) általi, közigazgatási szankció  
és/vagy bírság külföldön történő végrehajtása iránti megkeresésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

I.  A végrehajtandó követeléssel kapcsolatos információk

 1. Megkereső hatóságra vonatkozó adatok:
1.1. A megkereső hatóság hivatalos megnevezése
1.2. A megkereső hatóság székhelye
1.3. A kapcsolattartást felelős személy neve és elérhetőségei

 2. A megkeresett hatóságra vonatkozó adatok:
2.1. A megkeresett hatóság megnevezése
2.2. A megkeresett hatóság székhelye

 3. A kötelezettre vonatkozó adatok:
3.1. A végrehajtandó határozatban megjelölt kötelezett neve
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3.2. A kötelezett azonosítására szolgáló adatok
− 3.2.1. székhely vagy cím,
− 3.2.2. cég esetében az ismert nyilvántartási adatok
− 3.2.3. magánszemély esetében a természetes személyazonosító adatok

3.3. A kötelezett azonosítását szolgáló egyéb adatok
 4. A végrehajtandó határozattal kapcsolatos információk:

4.1. Az elsőfokú, valamint a jogerős és végrehajtható határozatot hozó szerv megjelölése, a határozat iktatószáma
4.2. A végrehajthatóvá válás időpontja
4.3. A végrehajtandó határozatban meghatározott jogsértés megjelölése és rövid leírása
4.4. A végrehajtás alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések megjelölése
4.5. A végrehajtandó követelés részletezése:

− Főösszeg
− Érvényesíthető eljárási és egyéb költségek
− késedelmi pótlék, kamat

4.6. A végrehajtás alapjául szolgáló dokumentumok felsorolása
4.7. A végrehajtás alapjául szolgáló egyéb információk

 5. A  végrehajtással kapcsolatos információszolgáltatásra, jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatásra jogosult szerv 
megjelölése:

II.  A végrehajtással kapcsolatos információk és tájékoztatások

 1. A határozat megküldésének célja és a teljesítésre előírt határidő megjelölése
 2. A határozat végrehajthatóvá válásával kapcsolatos lényeges információk leírása

− a jogerős és végrehajtható határozat vagy ítélet kézbesítetésével kapcsolatos információk,
− a kötelezett által igénybe vett jogorvoslati lehetőség részletezése
− a végrehajtási eljárás során érvényesíthető jogorvoslat részletezése

 3. A végrehajtandó követeléshez kapcsolódó járulékos költségek számítására vonatkozó információk”

2016. évi LXXX. törvény
az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról*

I. FEJEZET
AZ OKTATÁS SZABÁLYOZÁSÁRA VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

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

1. § (1) A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény (a továbbiakban: 
Szht.) 8. §-a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az  (5)  bekezdéstől eltérően amennyiben a  szakképzésről szóló törvény 8.  § (6)  bekezdése alapján 
a  gyakorlati képzés egy része iskolai tanműhelyben valósul meg, az  5.  § a)  pont ab)  alpontja szerint gyakorlati 
képzés szervezésével teljesítő hozzájárulásra kötelezettnek a  gyakorlati képzés ezen részére a  tanulószerződéses 
tanulója átirányítása érdekében a  szakképző intézménnyel teljesítési megbízottként megállapodást kell kötnie. 
Az e megállapodás alapján megvalósuló átirányítás időtartama nem számít bele az  (5) bekezdésben az átirányítás 
időtartamára meghatározott időtartamba azzal, hogy a  teljesítési megbízottat a  gyakorlati képzés költségeinek 
a  szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák 
mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló, e  törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben 
meghatározott normatíva alapján számított összeg – a hozzájárulásra kötelezett által a tanulónak ezen időszakra is 
fizetett juttatással csökkentett – arányos része illeti meg.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. június 13-i ülésnapján fogadta el.
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 (2) Az Szht. 8. § (6) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az átirányítással megvalósuló gyakorlati képzésre vonatkozó megállapodás tartalmazza:)
„g) a  gyakorlati képzéssel összefüggésben a  teljesítési megbízottat megillető díjazást vagy az  (5a)  bekezdésben 
meghatározott összeget,”

2. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosítása

2. §  A szakképzésről szóló 2011.  évi CLXXXVII.  törvény (a  továbbiakban: Szt.) 2.  § 40.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„40. szakmai érettségi végzettség: a  nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott kötelező közismereti 
érettségi vizsgatárgyakból és a  szakközépiskola ágazata szerinti kötelező szakmai vizsgatárgyból álló érettségi 
vizsgával megszerezhető végzettség, amely az  OKJ-ról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint 
munkakör betöltésére képesít;”

3. §  Az Szt. IV. Fejezetének 2. alcíme a következő 4/C. §-sal egészül ki:
„4/C.  § (1) A  szakképzési centrum tagintézménye a  szakképzési centrum szervezeti és működési szabályzatában, 
valamint gazdálkodási szabályzatában meghatározottak szerinti delegált – különösen a  gyermekekkel, tanulókkal 
kapcsolatos döntésekre kiterjedő – hatáskörökkel rendelkezik.
(2) A szakképzési centrum tagintézményeiben intézményegységek hozhatók létre. Az intézményegység működhet 
a tagintézmény feladatellátási helyén kívül is. A tagintézmény feladatellátási helyén kívül működő intézményegység 
– az  Nkt. 4.  §-ának 28.  pontjában meghatározott esetben – fiók-tagintézményként működik. Az  intézményegység 
élén intézményegység-vezető, a  fiók-tagintézmény élén tagintézményegységvezető-helyettes áll. A  tagintézmény 
és a fiók-tagintézmény kapcsolatát a szakképzési centrum szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni.
(3) A  szakképzési centrum – az  egyes tagintézmények rendelkezésére álló előirányzatok összegét elkülönítve 
tartalmazó – költségvetését a tagintézmény igazgatója véleményének kikérésével kell elkészíteni.
(4) A  szakképzési centrum tagintézményének igazgatója a  tagintézményben alkalmazottak tekintetében 
–  a  bérgazdálkodást érintő döntések, a  kinevezés és a  közalkalmazotti jogviszony megszüntetése kivételével – 
gyakorolja a  munkáltatói jogokat. A  tagintézménybe történő kinevezés, vezetői megbízás kiadása és annak 
visszavonása, a  közalkalmazotti jogviszony megszüntetése a  tagintézmény igazgatójának javaslatára a  főigazgató 
által történik.
(5) A  közalkalmazottak élet- és munkakörülményeit érintő kérdésekben a  főigazgató a  szakképzési centrum 
szakszervezeti szervezetével, az igazgató a tagintézmény szakszervezete alapszervezeti titkáraival egyeztet.
(6) A  szakképzési centrum fenntartói jogának gyakorlásában részt vesz az  állami szakképzési és felnőttképzési 
szerv. Az  állami szakképzési és felnőttképzési szerv vezetője gyakorolja a  fenntartó által az  állami szakképzési és 
felnőttképzési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott jogköröket. Az  állami szakképzési és 
felnőttképzési szerv vezetőjét az e bekezdés szerinti feladatellátás keretében a szakképzési centrum közalkalmazotti 
jogviszonyban teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatóival szemben a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 
törvény 30/A. § szerinti munkakör-felajánlási kötelezettség abban az esetben terheli, ha az oktató munkáltatójánál 
megszűnnek az oktató teljes munkaidős foglalkoztatásának feltételei.”

4. §  Az Szt. 8. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  tanulószerződés alapján folyó gyakorlati képzés esetén a  teljes gyakorlati képzési idő 5%-át kitevő 
időtartamban a  tanuló – kiskorú tanuló esetén a  szülő (törvényes képviselő) – vagy a  gyakorlati képzést folytató 
szervezet kezdeményezésére gyakorlati tananyagtartalmak szakképző iskolában történő elsajátítására kerül sor 
a  szakképző iskola vezetője által a  gazdasági kamara – a  gyakorlati képzés feltételrendszerének megfelelőségére 
vonatkozó – véleményének kikérésével meghozott döntés alapján. Ennek megvalósítására a  befejező szakképzési 
évfolyam második félévében egybefüggően kerül sor.”

5. § (1) Az Szt. 29. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az állam által támogatott iskolai rendszerű szakképzésben – e törvény rendelkezéseinek figyelembevételével, függetlenül 
az oktatás munkarendjétől – ingyenes)
„f ) a tanuló részére az iskolai rendszerű szakképzésben a harmadik szakképesítés megszerzésére irányuló komplex 
szakmai vizsgát megelőző valamennyi komplex szakmai vizsga és első alkalommal az ezekhez kapcsolódó javító- és 
pótlóvizsga.”
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 (2) Az Szt. 29. § (1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1b) Az  (1)  bekezdésben foglaltaktól eltérően minden esetben ingyenes az  iskolai rendszerű szakképzésben való 
részvétel a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanuló részére.”

6. §  Az Szt. 33. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A felnőttoktatás esti munkarendje szerint folyó képzésben – az  (5) bekezdésben előírtak megtartása mellett – 
a szakképzési évfolyamok OKJ-ban meghatározott száma a felére csökkenthető.”

7. §  Az Szt. 34/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  tanuló – a  halmozottan hátrányos helyzetű és a  sajátos nevelési igényű tanuló kivételével – második 
szakképesítés megszerzésére irányuló képzést kizárólag felnőttoktatásban kezdhet.”

8. §  Az Szt. XI. fejezete a következő 34/B. §-sal egészül ki:
„34/B. § A szakképzési centrumban közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott oktató által a felnőttoktatás esti, 
levelező munkarend szerint megszervezett osztályának óráival, valamint az iskolarendszeren kívüli felnőttképzéssel 
összefüggésben teljesített munkavégzés tekintetében a  felek a  munka törvénykönyvéről szóló törvény 99.  § 
(2) bekezdés b) pontjától, 109. § (1) bekezdésétől és 135. § (3) bekezdésétől írásbeli megállapodással eltérhetnek, 
azzal, hogy a megállapodás alapján teljesített munkaidő
a) nem vehető figyelembe a rendkívüli munkaidő éves felső korlátja szempontjából,
b) időtartamát a  más munkaköri feladatokhoz kapcsolódó rendkívüli munkavégzéstől elkülönítve tartja nyilván 
a munkáltató.”

9. §  Az Szt. 36. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  tanulónak a  komplex szakmai vizsga gyakorlati részére a  szakképesítésre kiadott szakmai és 
vizsgakövetelmény és a szakképzési kerettanterv szerint történő felkészítéséért a tanulószerződés hatályának ideje 
alatt a gyakorlati képzést szervező a felelős.”

10. § (1) Az Szt. 42. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  gyakorlati képzés folytatására jogosult, a  szakképzési hozzájárulásról és a  képzés fejlesztésének 
támogatásáról szóló törvény 3.  § d)  pontjában meghatározott szervezetek közé nem tartozó szervezet által 
a tanulóval a 26. § (1) bekezdése szerinti gyakorlati képzésre kötött tanulószerződés hatálya a kilencedik évfolyam 
eredményes teljesítése tanévének utolsó napján szűnik meg.”

 (2) Az Szt. 42. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  tanuló tanulószerződést a  szakképzési hozzájárulásról és a  képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 
törvény 3. § d) pontjában meghatározott szervezetek közé nem tartozó szervezettel csak abban az esetben köthet, 
ha e  szervezetnél egyidejűleg 12 tanulónál kevesebb tanuló vesz részt gyakorlati képzésben vagy ha a  gazdasági 
kamara igazolást állított ki e szervezet számára arról, hogy a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének 
támogatásáról szóló törvény 3.  § d)  pontjában meghatározott szervezetek gyakorlati képzőhelyet nem tudnak 
biztosítani.”

11. §  Az Szt. 44. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nyilvántartás tartalmazza)
„a) a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezet megnevezését, székhelyén vagy telephelyén lévő gyakorlati 
képzési helyszínét vagy helyszíneit, adószámát, statisztikai számjelét, cégjegyzékszámát vagy egyéni vállalkozó, 
egyéb szervezet nyilvántartási számát, képviselőjének és a gyakorlati képzésért felelős személy nevét, valamint azt, 
hogy az Szht. 3. § d) pontjában meghatározott szervezetek körébe tartozik-e,”

12. §  Az Szt. 63. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Pénzbeli juttatást kizárólag
a) a gyakorlati képzést szervező szervezet a tanuló részére a tanulószerződés alapján, továbbá
b) a  gyakorlati képzést folytató szervezet az  56.  §-ban foglaltak szerint a  gyakorlati képzésben együttműködési 
megállapodás alapján és nappali rendszerű oktatásban és a  nappali oktatás munkarendje szerint szervezett 
felnőttoktatásban részt vevő tanuló részére a szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlat idejére
köteles fizetni.”
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13. §  Az Szt. 81. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  bizottság az  (1)  bekezdésben meghatározott feladatkörében javaslatot tesz a  gazdaság igényeit és 
a  munkaerő-piaci kereslet adatait, valamint az  országos, regionális, fővárosi és megyei beiskolázásait figyelembe 
véve a szakképzés fővárosi, megyei szükségleteire. A bizottság javaslatot tesz az adott megyében vagy a fővárosban 
folytatott szakképzésben indított, állami költségvetési hozzájárulásban részesíthető és a  nem támogatott 
szakképesítésekre (a  szakképzés irányaira) és a  megyében és a  fővárosban indítható szakképesítések nappali 
rendszerű oktatás, valamint elkülönülten a  felnőttoktatás szerinti keretszámaira (beiskolázási arányaira), továbbá 
az  iskolarendszeren kívüli szakmai képzések közül az  állam által elismert szakképesítés megszerzésére irányuló 
szakmai képzések vonatkozásában a  felnőttképzésről szóló törvény alapján támogatható szakképesítésekre. 
A  bizottság javaslattételi jogköre nem terjed ki a  szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által 
rendeletben meghatározott, munkaerő-piaci relevanciával nem rendelkező művészeti, kulturális, kézműves, 
hagyományőrző, továbbá a honvédelmi és rendészeti szakképesítésekre.”

14. § (1) Az Szt. 84. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Amennyiben a  gyakorlati képzést együttműködési megállapodás alapján részben vagy egészben folytató 
szervezet nem szakképzési hozzájárulásra kötelezett, állami fenntartású szakképző iskola esetén az  iskola, nem 
állami fenntartású szakképző iskola esetén az iskola fenntartója a gyakorlati képzés együttműködési megállapodás 
alapján folyó időarányos részére az  iskolai tanműhelyben folyó gyakorlati képzés finanszírozási feltételei szerint 
jogosult a  költségvetési támogatásra, és a  gyakorlati képzésben részt vevő tanuló költségeit – részben vagy 
egészben – megtérítheti a  gyakorlati képzést részben vagy egészben folytató szervezet részére a  költségvetési 
támogatása terhére. A  költségek viselésének, megosztásának és átadásának módját a  felek az  együttműködési 
megállapodásban rögzítik.”

 (2) Az Szt. 84. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A  (4)  bekezdésben foglaltakat akkor is alkalmazni kell, ha a  43.  § (2)  bekezdés a)  pontjában meghatározott, 
tanulószerződés alapján gyakorlati képzést folytató egyéb szervezet az  Szht. 2.  § (1)  bekezdés h)  pontja alapján 
szakképzési hozzájárulásra kötelezett.”

 (3) Az Szt. 84. § (5) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány rendeletben hozza meg azon szakképesítésekre vonatkozó döntését, amelyekkel kapcsolatban a szakképző 
iskola fenntartója költségvetési hozzájárulásra jogosult. A Kormány a döntésében megyénként és a fővárosra tekintettel 
meghatározza azon szakképesítések és szakközépiskolai ágazatok körét, amelyekre a szakképző iskola fenntartója)
„c) költségvetési hozzájárulást korlátozott keretszámok alapján igényelhet, ezen belül meghatározza a  Kormány 
az  adott megyében és a  fővárosban iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények fenntartói tekintetében, 
fenntartónként a  szakképesítésekre és szakközépiskolai ágazatokra vonatkozóan a  nappali rendszerű oktatás, 
valamint a felnőttoktatás keretszámait.”

 (4) Az Szt. 84. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:
„(13) A  Kormány (5)  bekezdés szerinti döntése megyénként és a  fővárosra tekintettel, valamint fenntartóként 
tartalmazza a  szakközépiskolában folyó érettségi vizsgára felkészítő kétéves képzések nappali oktatás, valamint 
felnőttoktatás szerinti keretszámait is.”

15. §  Az Szt. 88. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Felhatalmazást kap a  Kormány, hogy megyénként és a  fővárosra tekintettel rendeletben határozza meg azon 
szakképesítések és szakközépiskolai ágazatok körét és a nappali rendszerű oktatásra és a felnőttoktatásra vonatkozó 
keretszámait, a keretszámok átadásának lehetőségét és szabályait, a fel nem használt keretszámok felhasználásának, 
valamint a  fenntartók keretszámokkal összefüggő – személyes adatot nem tartalmazó – adatszolgáltatásának 
a  szabályait, amelyekre vonatkozóan a  szakképző iskola fenntartója a  84.  § (5)  bekezdése szerint költségvetési 
hozzájárulásra jogosult, valamint azon szakképesítéseket, amelyekre a  bizottság a  82.  § b)  pontja alapján tesz 
javaslatot.”

16. §  Az Szt.
a) 2.  § 6.  pontjában az  „az OKJ-ban szereplő, az  iskolai rendszerű szakképzésben megszerzett” szövegrész 

helyébe az „az OKJ-ban szereplő, az  iskolai rendszerű szakképzésben megszervezett állam által támogatott 
képzésben megszerzett”,
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b) 2. § 24. pontjában a „kettő meglévő, államilag elismert szakképesítés” szövegrész helyébe a „kettő meglévő, 
az  iskolai rendszerű szakképzésben megszervezett állam által támogatott képzésben megszerzett államilag 
elismert szakképesítés”,

c) 4/A.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az  „az állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe 
az „a tankerületi központ”,

d) 5/A. §-ában az „az állami intézményfenntartó” szövegrész helyébe az „a tankerületi”,
e) 36.  § (3)  bekezdésében az „a szakképzési hozzájárulásról és a  képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 

törvény” szövegrész helyébe az „a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 
2011. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Szht.)”,

f ) 42. § (2) bekezdésében az „az első és a második, állam által elismert” szövegrész helyébe az „a 2. § 24. pontja 
szerinti harmadik és további szakképesítésnek nem minősülő”,

g) 46. § (1) bekezdésében a „szakiskola” szövegrész helyébe a „szakközépiskola vagy szakiskola”,
h) 92/B.  § (2)  bekezdésében az „Az állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe az „A tankerületi 

központ”
szöveg lép.

17. §  Hatályát veszti az Szt.
a) 92. § (37) bekezdése,
b) 92/A. § (10) bekezdése,
c) 92/B. § (1) és (1a) bekezdése.

3. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

18. § (1) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 1. pontja a következő x) alponttal 
egészül ki:
(E törvény alkalmazásában
alapfeladat: a  köznevelési intézmény alapító okiratában, szakmai alapdokumentumában foglalt köznevelési feladat, 
amely)
„x) készségfejlesztő iskolai nevelés-oktatás”
(lehet,)

 (2) Az Nkt. 4. §-a a következő 38–41. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„38. gyógypedagógus, konduktor: a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő szakon, szakirányon 
végzett gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár, gyógypedagógiai terapeuta, konduktor, konduktor-tanító, 
konduktor-óvodapedagógus, konduktor (tanító) vagy konduktor (óvodapedagógus),
39. utazó gyógypedagógus, utazó konduktor: az  utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat által 
foglalkoztatott gyógypedagógus, konduktor, aki az  e  törvényben meghatározott tevékenységét rendszeresen 
munkáltatója feladatellátási helyén kívül végzi,
40. együttnevelést segítő pedagógus: az  utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat által foglalkoztatott 
gyógypedagógus, konduktor, továbbá a  sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló – közös vagy részben közös – 
nevelésében és oktatásában részt vevő óvoda és iskola által, a  sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló óvodai 
nevelése, tanuló iskolai nevelés-oktatása érdekében foglalkoztatott gyógypedagógus, konduktor,
41. egyéni előrehaladású nevelés és oktatás: a  sajátos nevelési igényű tanuló számára engedélyezhető, a  tanuló 
egyéni adottságához, fejlettségéhez igazodó továbbhaladást biztosító nevelési-oktatási forma.”

19. §  Az Nkt. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A köznevelési rendszer intézményei:
a) óvoda,
b) általános iskola,
c) gimnázium,
d) szakgimnázium,
e) szakközépiskola [a továbbiakban a c)–e) pont alattiak együtt: középiskola],
f ) szakiskola [a továbbiakban a d)–f ) pont alattiak együtt: szakképző iskola],
g) készségfejlesztő iskola [a továbbiakban a c)–g) pont alattiak együtt: középfokú iskola],
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h) alapfokú művészeti iskola [a továbbiakban a b)–h) pont alattiak együtt: iskola],
i) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény,
j) kollégium [a továbbiakban az a)–j) pont alattiak együtt: nevelési-oktatási intézmény],
k) pedagógiai szakszolgálati intézmény,
l) pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény [a továbbiakban az  a)–l)  pont alattiak együtt: köznevelési 
intézmény].”

20. §  Az Nkt. 9. § (6) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:
„(6) A  középiskola és a  készségfejlesztő iskola befejező évfolyamának sikeres elvégzéséről kiállított bizonyítvány 
középfokú végzettséget tanúsít. Középfokú végzettségnek minősül továbbá, ha a  tanuló a szakközépiskola, illetve 
a szakiskola szakképzési évfolyamait elvégezte és sikeres komplex szakmai vizsgát tett.”

21. §  Az Nkt. 11/A. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„11/A. Szakiskola
13/A. § (1) A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelés-oktatása céljából a szakiskola a többi tanulóval sajátos 
nevelési igénye miatt együtthaladásra képtelen tanulókat készíti fel szakmai vizsgára.
(2) A  szakiskolában az  Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítések körében – a  sajátos nevelési 
igény jellegétől függően – a  szakképzési kerettanterv vagy a  speciális kerettanterv szerint folyhat szakképzés. 
A közismereti oktatás a szakiskolában a sajátos nevelési igény jellegéhez igazodó közismereti kerettanterv alapján 
folyik. A  szakmai vizsgára történő felkészítésre vonatkozó további rendelkezéseket a  szakképzésről szóló törvény 
határozza meg.
(3) A szakiskolában az évfolyamok száma a speciális kerettanterv szerint meghatározott.”

22. §  Az Nkt. a következő 11/B. alcímmel egészül ki
„11/B. Készségfejlesztő iskola
13/B. § (1) A készségfejlesztő iskola a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók részére biztosítja az életkezdéshez való 
felkészülést, a  munkába állást lehetővé tevő egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítását, továbbá 
a  szakképzésben részt venni nem tudó enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára nyújt a  munkába álláshoz és 
az életkezdéshez szükséges ismereteket.
(2) A készségfejlesztő iskolának négy évfolyama van, amelyből
a) kettő közismereti képzést folytató évfolyam,
b) kettő, az  életkezdéshez való felkészülést, a  munkába állást lehetővé tevő egyszerű betanulást igénylő 
munkafolyamatok elsajátítását célzó gyakorlati jellegű évfolyam (a továbbiakban: gyakorlati évfolyam).
(3) A  közismereti oktatás a  készségfejlesztő iskolában a  sajátos nevelési igény jellegéhez igazodó közismereti 
kerettanterv alapján folyik. A  készségfejlesztő iskola gyakorlati évfolyamainak képzése a  készségfejlesztő 
kerettantervek szerint meghatározott.
(4) A készségfejlesztő iskola sikeresen teljesített gyakorlati évfolyamai eltérő készségfejlesztő kerettantervek szerinti 
oktatással megismételhetőek.”

23. §  Az Nkt. 13. alcímének címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. A gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény”

24. §  Az Nkt. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és egyidejűleg a § a következő (2a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(2) Ha a  sajátos nevelési igényű gyermek súlyos és halmozottan fogyatékos, attól az  évtől kezdődően, hogy 
tankötelessé válik, fejlesztő nevelés-oktatásban vesz részt.
(2a) A  fejlesztő nevelés-oktatást a  gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény látja el 
egyéni vagy csoportos formában
a) saját intézményében külön erre a célra létrehozott csoportban,
b) otthoni ellátás keretében,
c) abban az intézményben, amely a gyermek ápolását, gondozását ellátja.”
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25. §  Az Nkt. a következő 13/A. alcímmel egészül ki:
„13/A. Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat
15/A. § (1) Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat feladata a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló 
többi gyermekkel, tanulóval részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban, iskolai osztályban történő 
óvodai nevelését, tanuló iskolai nevelés-oktatását végző nevelési-oktatási intézmények számára a  sajátos nevelési 
igényű gyermek, tanuló neveléséhez, oktatásához szükséges speciális szakképzettséggel rendelkező szakember 
biztosítása, amennyiben a  nevelési-oktatási intézmény a  47.  §-ában meghatározottak szerint alkalmazandó 
gyógypedagógus, konduktor szakképzettségű szakemberrel nem rendelkezik.
(2) Az  utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat megszervezése és működtetése az  állami 
intézményfenntartó központ feladata.
(3) Az  állami intézményfenntartó központ az  e  §-ban meghatározott feladatokra, állami felsőoktatási intézmény, 
továbbá egyházi jogi személy, vallási tevékenységet végző szervezet, vagy más nem állami, nem önkormányzati 
köznevelési intézményfenntartó által fenntartott utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatot is felkérhet.”

26. §  Az Nkt. 15/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat az  egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 
módszertani intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységeként működik.”

27. §  Az Nkt. 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Pedagógiai szakszolgálat
a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás,
b) a szakértői bizottsági tevékenység,
c) a nevelési tanácsadás,
d) a logopédiai ellátás,
e) a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás,
f ) a konduktív pedagógiai ellátás,
g) a gyógytestnevelés,
h) az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás,
i) a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.”

28. §  Az Nkt. 25. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az  óvodai csoportok, iskolai osztályok, kollégiumi csoportok minimális, maximális és átlaglétszámát 
a 4. melléklet határozza meg. Az  óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított maximális 
létszám a nevelési év, illetve a tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, 
továbbá függetlenül az  indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a  nevelési év, tanítási év során az  új 
gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt. A minimális létszámtól csak akkor lehet eltérni, ha azt az óvodai, 
tanulói jogviszony nevelési, tanítási év közben történő megszűnése indokolja, továbbá szakképző iskolában akkor 
is, ha a képzés során tanulói jogviszony korábbi tanítási évben történő megszűnése miatt az érintett osztály, csoport 
létszáma a  minimális létszám alá csökkent, és átszervezéssel – a  tanulóra háruló aránytalan teher nélkül – nem 
alakítható ki a  minimális létszámot elérő létszámú osztály, csoport. A  szakképző iskolában a  gyakorlati képzésre 
megállapított minimális létszámtól el lehet térni akkor is, ha az  osztályban a  szakképzésről szóló törvény szerinti 
hiányszakképesítés megszerzésére irányuló nevelés-oktatás, képzés folyik. A művészeti felsőoktatási intézmény által 
fenntartott nyolc évfolyamos gimnázium osztályainak minimális, maximális és átlaglétszámát a  szakközépiskola 
elméleti képzéshez rendelt létszámkeretei szerint kell meghatározni.”

29. §  Az Nkt. 27. §-a a következő (11c) bekezdéssel egészül ki:
„(11c) Ha a  művészeti felsőoktatási intézmény által fenntartott nyolc évfolyamos gimnáziumban a  nemzeti 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 101. § (7) bekezdése szerinti előkészítő jogviszony alapján a művészeti 
felsőoktatási intézménybe való belépésre való felkészítés keretében a  tanuló részére legalább heti 15 tanóra van 
biztosítva, a mindennapos testnevelés az előkészítő jogviszony alapján a művészeti felsőoktatási intézménybe való 
belépésre való felkészítés keretében biztosított művészeti szakmai képzéssel váltható ki.”
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30. § (1) Az Nkt. 47. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez és oktatásához a következő feltételek szükségesek)
„a) a  gyermek, tanuló külön neveléséhez és oktatásához, a  fejlesztő nevelés-oktatáshoz, a  sajátos nevelési igény 
típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógus, konduktor foglalkoztatása, a  neveléshez és oktatáshoz 
szükséges speciális tanterv, tankönyv és egyéb segédlet,
b) egyéni előrehaladású neveléshez és oktatáshoz, integrált óvodai neveléshez, iskolai nevelés-oktatáshoz, 
az  illetékes szakértői bizottság által meghatározottak szerinti foglalkozáshoz a  sajátos nevelési igény típusának 
és súlyosságának megfelelő gyógypedagógus, konduktor foglalkoztatása, a  foglalkozásokhoz speciális tanterv, 
tankönyv, valamint speciális gyógyászati és technikai eszközök,”

 (2) Az Nkt. 47. § (9) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő nevelési-oktatási intézményben)
„a) a sajátos nevelési igény típusának megfelelő gyógypedagógus, konduktor foglalkoztatása kell, ha
aa) az  óvodai foglalkozás vagy a  tanórai foglalkozás elsődleges célja a  sajátos nevelési igényből eredő hátrány 
csökkentése,
ab) az óvodai foglalkozás vagy a tanórai foglalkozás elsődleges célja az egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, 
rehabilitáció, valamint
ac) az  értelmi fogyatékos gyermek, tanuló óvodai nevelése, iskolai nevelés-oktatása a  külön e  célra létrehozott 
gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, óvodai csoportban, iskolai osztályban történik,”

 (3) Az Nkt. 47. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A  sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez, oktatásához szükséges speciális szakképzettséggel 
rendelkező szakember utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat útján is biztosítható.”

31. § (1) Az Nkt. 60. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben
a) nyolc évfolyamos általános iskola esetén tizenhetedik,
b) középfokú iskola esetén huszonötödik
életévét betölti, kizárólag felnőttoktatásban kezdhet új tanévet.”

 (2) Az Nkt. 60. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  felnőttoktatásban az  oktatás megszervezhető a  nappali oktatás munkarendje, továbbá esti, levelező vagy 
más sajátos munkarend szerint. Gimnáziumban a  nappali oktatás munkarendje szerint azok részére szervezhető 
meg az  oktatás, akik nem kizárólag felnőttoktatásban vehetnek részt. Szakképző iskolában a  nappali oktatás 
munkarendje szerinti felnőttoktatás azok számára szervezhető meg, akik még nem rendelkeznek szakképesítéssel. 
Készségfejlesztő iskolában a  nappali oktatás munkarendje szerinti felnőttoktatás azok számára szervezhető meg, 
akik az  e  törvény 13/B.  § (2)  bekezdés b)  pontjában meghatározott két gyakorlati évfolyamot nem végezték el. 
A  nappali oktatás munkarendje szerint folyó oktatás esetében a  tanórák számának a  kerettantervben a  nappali 
rendszerű oktatás munkarendje szerinti kötelező tanórai foglalkozások legalább kilencven százalékát el kell érnie.”

32. §  Az Nkt. 61. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézményben az  e  törvényben foglalt kivétellel 
a  munkáltatói jogokat az  illetékes tankerületi központ vezetője gyakorolja. A  tankerületi központ által fenntartott 
köznevelési intézmény vezetője az  adott köznevelési intézmény alkalmazottjai tekintetében – a  bérgazdálkodást 
érintő döntések, a kinevezés és a közalkalmazotti jogviszony megszüntetése kivételével – gyakorolja a munkáltatói 
jogokat. A  tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézményben a  pedagógus és nevelő-oktató munkát 
közvetlenül segítő munkakörben alkalmazottat a köznevelési intézmény vezetője javaslatára a tankerületi központ 
vezetője nevezi ki és menti fel. Ha a  köznevelési intézmény vezetője javaslatával a  tankerületi központ vezetője 
nem ért egyet, a pedagógus és nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmazott kinevezéséről 
vagy felmentéséről az  oktatási központ vezetője dönt. Ha a  tankerületi központ által fenntartott köznevelési 
intézményben a  pedagógus vagy a  nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott a  közalkalmazotti 
jogviszonyból eredő lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben 
megszegi, vagy olyan magatartást tanúsít, amely a  közalkalmazotti jogviszony fenntartását lehetetlenné teszi, 
felmentéséhez nincs szükség a köznevelési intézmény vezetőjének egyetértésére.”
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33. § (1) Az Nkt. 65. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  fokozatokhoz és ezen belül az  egyes fizetési kategóriákhoz tartozó garantált illetményt az  illetményalap 
százalékában az (1a) bekezdés és e törvény 7. melléklete állapítja meg.”

 (2) Az Nkt. 65. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  köznevelési intézmény vezetője a  pedagógus munkavégzése színvonalát, nyújtott munkateljesítményét 
kompetencia és teljesítményalapú értékelési rendszer alapján értékeli, és ennek figyelembevételével a munkáltató 
–  tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény esetében a  köznevelési intézmény vezetője, 
szakképzési centrum esetében a  tagintézmény-vezető javaslatára és egyetértésével – a  tanévre vonatkozóan 
a pedagógus besorolása szerinti illetménytől eltérően is meghatározhatja az  illetményét azzal, hogy a pedagógus 
illetménye nem lehet kevesebb, mint a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési alap
a) középfokú végzettség esetén 119,6 százaléka,
b) alapfokozat esetén 174,5 százaléka,
c) mesterfokozat esetén 193,2 százaléka
alapulvételével megállapított illetményalappal számolt illetmény.”

 (3) Az Nkt. 65. § (9) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A 64–65. §-ban foglaltakat alkalmazni kell)
„b) a  nevelési-oktatási és a  pedagógiai szakszolgálati intézményben nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő 
munkakörben pedagógus szakképzettséggel, szakképesítéssel rendelkező,”
(foglalkoztatott tekintetében is.)

 (4) Az Nkt. 65. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) Az  üzemi baleset megállapíthatósága szempontjából a  pedagógusok minősítő vizsgáján vagy a  minősítési 
eljárásban, az  országos pedagógiai szakmai ellenőrzésben, a  pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatokban 
a hivatal felkérése alapján résztvevő – nyugdíjasnak nem minősülő – szakértő vagy szaktanácsadó e tevékenysége 
a foglalkozása körében történő munkavégzésnek minősül.”

34. §  Az Nkt. 67. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó nevelési-oktatási 
intézményben intézményvezetői megbízást az  kaphat, aki az  (1)  bekezdésben meghatározott feltételek 
mellett felsőfokú végzettséggel és a  gyermekek, tanulók sajátos nevelési igényének típusa és súlyossága 
szerinti gyógypedagógusi, gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta, konduktor, konduktor-tanító, konduktor-
óvodapedagógus, konduktor(tanító) vagy konduktor(óvodapedagógus) szakképzettséggel rendelkezik.”

35. §  Az Nkt. 68. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény, többcélú intézmény vezetőjét – az e törvényben 
foglalt szervezetek, közösségek, személyek és a fenntartó véleményének kikérésével – az oktatásért felelős miniszter 
bízza meg öt évre. Az  állami köznevelési intézmény, többcélú intézmény vezetője megbízásának visszavonásáról 
a megbízási jogkör gyakorlója dönt.
(2) A  tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény, továbbá a  szakképzésért és felnőttképzésért 
felelős miniszter által fenntartott szakképzési centrum kivételével az  állami fenntartású, az  egyházi és magán 
köznevelési intézmény, valamint a  többcélú intézmény vezetőjét az  oktatásért felelős miniszter egyetértésével 
a  fenntartó bízza meg, a  munkáltatói jogokat a  fenntartó gyakorolja. A  miniszter az  egyetértését csak 
jogszabálysértés esetén tagadhatja meg.”

36. §  Az Nkt. 74. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A  tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény és a  szakképzési centrum feladatainak ellátását 
szolgáló, települési önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó vagyonra vonatkozóan a  tankerületi központot 
és a  szakképzési centrumot ingyenes vagyonkezelői jog illeti meg mindaddig, amíg a  köznevelési közfeladat 
a  tankerületi központ vagy a  szakképzési centrum részéről történő ellátása az  adott ingatlanban meg nem 
szűnik. A  tankerületi központ, valamint a  szakképzési centrum ingyenes vagyonkezelői jogának fennállása alatt 
a  köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyont a  települési önkormányzat nem 
idegenítheti el, nem terhelheti meg, bérbe nem adhatja. A  tankerületi központ által a  köznevelési intézmény 
feladatainak ellátását szolgáló ingatlanvagyon bérbeadásához szükség van az  érintett köznevelési intézmény 
vezetőjének előzetes véleményére.
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(5) A  lakóhely, ennek hiányában a  tartózkodási hely szerint illetékes települési önkormányzat megtéríti a kötelező 
felvételt biztosító óvodába való utazás költségeit, továbbá szükség esetén gondoskodik kísérő személyről 
a gyermek részére, ha az óvoda a településen kívül található, és az óvodába való utaztatást az önkormányzat nem 
biztosítja. A kötelező felvételt biztosító iskolába való utaztatásról a fenntartó gondoskodik.”

37. §  Az Nkt. 76. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„76.  § A  tankerületi központ, valamint a  szakképzési centrum fenntartója együttműködik a  települési 
önkormányzattal a  helyi közösségi és kulturális élet feltételeinek biztosítása érdekében oly módon, hogy 
a  vagyonkezelésében lévő önkormányzati tulajdonú ingatlan használatát tanítási időn kívül és a  pedagógiai 
programban, továbbá egyéb jogszabályban meghatározott feladatok végrehajtásának biztosítása mellett külön 
megállapodás alapján ingyenesen biztosítja a  tulajdonos települési önkormányzat számára. A  megállapodás 
megkötéséhez szükség van az érintett köznevelési intézmény vezetőjének előzetes véleményére.”

38. §  Az Nkt. 77. § (2) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az oktatásért felelős miniszter)
„k) dönt az  állami felsőoktatási intézmény által fenntartott köznevelési intézmény létesítéséről, átszervezéséről, 
megszüntetéséről, alapfeladatának módosításáról, valamint a  tankerületi központ által fenntartott köznevelési 
intézmény létesítéséről, a  21.  § (3)  bekezdés c)–e)  pontjaiban felsoroltak módosulásával járó átszervezéséről, 
megszüntetéséről, alapfeladatának módosításáról.”

39. § (1) Az Nkt. 83.§-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) Az oktatási központ
a) dönt a tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény 21. § (3) bekezdés f )–j) pontjaiban felsoroltak 
módosulásával járó átszervezésről,
b) meghatározza a  tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézményben kérhető térítési díj és tandíj 
megállapításának szabályait, a szociális alapon adható kedvezmények feltételeit.”

 (2) Az Nkt. 83. § (4) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A fenntartó (3) bekezdésben foglalt döntése előtt ki kell kérni:)
„h) a vagyonkezelésében levő ingatlan tulajdonos önkormányzatának”
(véleményét.)

40. §  Az Nkt. 84. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A  köznevelési intézmény fenntartója az  intézkedés tervezett végrehajtása éve februárjának utolsó 
munkanapjáig kezdeményezheti egy másik köznevelési intézmény fenntartójánál, hogy az  általa fenntartott 
intézmény fenntartói jogait és kötelezettségeit a következő tanévtől adja át.”

41. §  Az Nkt. 48. alcíme a következő 85/A. §-sal egészül ki:
„85/A. § (1) Ha a fenntartóváltás következményeként a munkavállaló a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 
hatálya alá tartozó átvevő költségvetési szervhez kerül, a  munkaviszonya – a  (2)  bekezdésben foglalt kivétellel – 
a fenntartói jog átszállásának időpontjában közalkalmazotti jogviszonnyá alakul át.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem alakul át a munkaviszony, ha
a) az átvevő költségvetési szerv a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény rendelkezései alapján nem létesíthet 
közalkalmazotti jogviszonyt az átadással érintett munkavállalóval,
b) a  munkavállalóval szemben a  közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény vagy e  törvény alapján 
összeférhetetlenség áll fenn, kivéve, ha az  összeférhetetlenséget kiváltó ok megszüntethető, és ennek érdekében 
a munkavállaló legfeljebb a (9) bekezdésben foglalt időpontig intézkedik, és ezt igazolja,
c) a  fenntartói jog átszállásának időpontja előtt a  munkaviszony megszüntetéséről a  munkáltató vagy 
a munkavállaló egyoldalú jognyilatkozatot tett vagy erről megállapodott,
d) e  törvény értelmében a  köznevelési intézmény működtetése a  települési önkormányzat kötelező feladata, 
a köznevelési intézmény működtetésével összefüggő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók esetében, vagy
e) a munkavállaló az (6) bekezdés alapján továbbfoglalkoztatásához nem járul hozzá.
(3) A (2) bekezdés
a) a)–b), valamint e) pontjában foglalt esetben a munkaviszony a fenntartói jog átszállásának időpontjában a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 63. § (3) bekezdése alapján megszűnik,
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b) c)  pontjában foglalt esetben a  munkaviszony az  egyoldalú jognyilatkozatban vagy megállapodásban foglalt 
időpontban, az abban szereplő feltételek mellett szűnik meg,
c) d)  pontjában foglalt esetben a  működtetés körében foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyára 
– a működtetés feladatát ellátó önkormányzat az átvevő munkáltató kijelöléséről szóló döntése alapján, az átvevő 
munkáltatóra vonatkozó törvénytől függően – a Munka Törvénykönyvének a munkáltató személyében bekövetkező 
változásra vonatkozó szabályait vagy az e § rendelkezéseit kell alkalmazni.
(4) Az átvevő költségvetési szerv a fenntartói jog átszállásáról és ennek munkaviszonyukat érintő következményeiről 
a munkavállalókat a fenntartói jog átszállásának időpontját megelőző legalább tizenöt napon belül tájékoztatja. Ha 
az átvevő költségvetési szerv megalapítására ezen időpontig nem kerül sor, a tájékoztatási kötelezettség az átvevő 
költségvetési szerv fenntartóját terheli.
(5) A  tájékoztatásnak tartalmaznia kell a  további foglalkoztatást biztosító kinevezés következő tartalmi elemeire 
vonatkozó ajánlatot:
a) az átvevő költségvetési szerv személye,
b) a munkavégzés helye,
c) a besorolás és illetmény összege.
(6) A munkavállaló a tájékoztatás alapján a fenntartói jog átszállásának időpontjáig nyilatkozik arról, hogy további 
foglalkoztatásához hozzájárul, vagy azt elutasítja.
(7) Ha a munkaviszony
a) határozatlan időtartamú volt, akkor határozatlan időtartamú, ha határozott időtartamú volt, akkor 
a munkaszerződés szerinti időpontig tartó határozott időtartamú,
b) teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra szólt, akkor teljes munkaidős, részmunkaidőben történő 
foglalkoztatás esetén részmunkaidős
közalkalmazotti jogviszonnyá alakul át.
(8) Az átvevő munkáltatónál létesítendő közalkalmazotti jogviszony tekintetében próbaidő nem köthető ki.
(9) A  fenntartói jog átszállásának időpontját követő tizenöt napon belül a  munkavállalót a  fenntartói jog 
átszállásának időpontjával e  törvény vagy a  közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint be kell sorolni, és 
illetményét meg kell állapítani.
(10) Ha a munkavállaló a kinevezést – korábbi további foglalkoztatására vonatkozó jognyilatkozatával ellentétesen – nem 
írja alá, nem adja hozzájárulását további foglalkoztatásához, vagy a  nyilatkozattételt elmulasztja, munkaviszonyát 
a  (2)  bekezdés a)  pontjában foglaltak alapján megszűntnek kell tekinteni, a  munkaviszony megszűnésével 
összefüggő igazolásokat a (9) bekezdés szerinti határidőt követő öt munkanapon belül ki kell adni.
(11) A  munkavállaló munkaköre a  fenntartói jog átszállása miatt nem változik. A  munkaviszonyban álló vezető 
jogviszonyának átalakulását követően – e törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény rendelkezéseinek 
figyelembevételével – kell a vezetői munkakör szintjét és megnevezését megállapítani.
(12) A  munkavállaló a  fenntartói jog átszállásával közalkalmazotti jogviszonnyá átalakult korábbi munkaviszonyát 
– a  jubileumi jutalomra jogosító idő számítása kivételével – az  átvevő költségvetési szervnél a  közalkalmazottak 
jogállásáról szóló törvény szerint kell közalkalmazotti jogviszonyban töltött időként elismerni.
(13) A munkáltatónál hatályos kollektív szerződés a  fenntartóváltás időpontjában hatályát veszti, vagy – részleges 
fenntartói jog átszállás esetén – az átvevő költségvetési szervhez át nem kerülő munkavállalókra kiterjedően marad 
hatályban.
(14) A munkáltatónál működő üzemi tanács a fenntartói jog átszállásának időpontjában megszűnik.”

42. §  Az Nkt. 94. § (4) bekezdés n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„n) az  állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervek feladatait, valamint az  oktatási 
központ mint az  oktatásért felelős miniszter egyes köznevelési fenntartói feladatkörébe tartozó feladatainak 
ellátására kijelölt szervet és feladatait”
(rendeletben állapítsa meg.)

43. §  Az Nkt. 54. alcíme a következő 99/F–99/I. §-sal egészül ki:
„99/F.  § 2016. szeptember 1. napját követően a  fenntartó négy hónapon belül felülvizsgálja a  készségfejlesztő 
speciális szakiskola alapító okiratát, szakmai alapdokumentumát annak érdekében, hogy megfeleljen 
az  e  törvényben foglaltaknak, és megküldi a  törzskönyvi nyilvántartást vezető szervnek, a  hivatalnak vagy 
a  kormányhivatalnak. Ha a  köznevelési intézmény a  nyilvántartásba vételét követően megkezdhette működését 
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és e  törvény szerint működési engedéllyel kell rendelkeznie, a  fenntartó köteles 2017. április 30-ig a  működési 
engedély módosítása iránti kérelmet benyújtani vagy a  közoktatási intézményt megszüntetni. A  készségfejlesztő 
iskolai nevelés-oktatás 13/B.  § szerinti ellátása 2017. szeptember 1-jétől kötelező. A  készségfejlesztő iskolában 
a készségfejlesztő speciális szakiskolai oktatást 2016. szeptember 1-jétől kifutó jelleggel kell megszervezni.
99/G. § (1) A tankerületi központ által fenntartott, települési önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény 
76.  §-ban meghatározott működtetésével kapcsolatos jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek 
a tankerületi központot 2017. január 1-jétől illetik meg, illetve terhelik.
(2) 2017. január 1-jével a  tankerületi központ foglalkoztatotti állományába kerülnek a  működtető önkormányzat 
által irányított költségvetési szervnél a tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény működtetését és 
a  működtetéshez kapcsolódó funkcionális feladatokat ellátó köztisztviselők, közalkalmazottak, munkavállalók, ha 
– a munkaviszonyban foglalkoztatottak kivételével – megfelelnek a 2016. december 31-én betöltött munkakörükre 
vonatkozóan a  közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben, a  közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben és 
végrehajtási rendeleteikben meghatározott képesítési előírásoknak.
99/H. § (1) A 2016. december 31-én települési önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény köznevelési 
feladatainak ellátását szolgáló mindazon települési önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog (a továbbiakban: 
vagyon) leltár szerint 2017. január 1-jén a területileg illetékes tankerületi központ ingyenes vagyonkezelésébe kerül. 
A köznevelési feladat ellátását biztosító vagyon alatt az ellátott köznevelési feladathoz kapcsolódó valamennyi jogot 
és kötelezettséget, valamint ingó és ingatlan vagyont is érteni kell.
(2) A  tankerületi központ és a  működtető települési önkormányzat az  átvételhez kapcsolódó intézkedések 
végrehajtása során kölcsönösen együttműködve járnak el.
(3) Az  átadás-átvételt a  működtető települési önkormányzat képviseletére jogosult személy (a  továbbiakban: 
átadó) és a tankerületi központ képviseletében eljáró, az intézmény székhelye szerint illetékes tankerületi igazgató 
megállapodásának (a  továbbiakban: megállapodás) legkésőbb 2016. december 15-éig történő megkötésével kell 
végrehajtani.
(4) Ha a  felek között a  (3)  bekezdésben megjelölt határidőig nem jön létre vagy nem teljeskörűen jön létre 
a megállapodás, az oktatásért felelős miniszter 2016. december 20. napjáig határozattal létrehozza a megállapodást, 
illetve határozattal dönt a  megállapodásban nem rendezett kérdésekről. A  határozat ellen fellebbezésnek nincs 
helye. A határozat a bírósági felülvizsgálatra tekintet nélkül végrehajtható.
(5) A  (4)  bekezdés szerinti közigazgatási határozattal (a  továbbiakban: közigazgatási határozat) szemben 
bírósági felülvizsgálatnak van helye. A  bíróság a  felülvizsgálati kérelemről peres eljárásban határoz, az  eljárásra  
– a (6) és (7) bekezdésben foglalt eltérésekkel – a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény XX. Fejezetének 
rendelkezéseit kell alkalmazni.
(6) A  közigazgatási határozat végrehajtása felfüggesztésének nincs helye. A  bíróság a  perben soron kívül jár el. 
A bíróság a közigazgatási határozatot megváltoztathatja.
(7) Ha a  közigazgatási határozattal szembeni felülvizsgálati kérelem benyújtását követően, de a  bíróság 
döntését megelőzően a  felek a  megállapodást megkötik, az  oktatásért felelős miniszter a  megállapodás 
megkötését követően a  közigazgatási határozatot visszavonja, és erről a  bíróságot haladéktalanul írásban értesíti. 
A közigazgatási határozat visszavonása esetén a bíróság a pert megszünteti.
99/I.  § Az  állami intézményfenntartó központ, illetve a  tankerületi központ jogi személyiséggel rendelkező 
szervezeti egységeit a  közbeszerzés becsült értékének meghatározására vonatkozó szabályok alkalmazásakor 
gazdasági szervezettel és önálló működési költségvetéssel rendelkező szervezeti egységnek kell tekinteni.”

44. § (1) Az Nkt. 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) Az Nkt. 5. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

45. §  Az Nkt.
 1. 4. § 20. pontjában a „munkaviszony” szövegrész helyébe a „munkaviszony, egyházi szolgálati jogviszony”
 2. 6. § (2) bekezdés e) pontjában

a) a „szakközépiskolában” szövegrész helyébe a „szakgimnáziumban”,
b) a „szakközépiskola” szövegrész helyébe a „szakgimnázium”,

 3. 8. § (4) bekezdésében a „fejlesztő nevelésben” szövegrész helyébe a „korai fejlesztésben és gondozásban”,
 4. 14. § (3) bekezdésében az „az állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe az „az oktatási központ”
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 5. 15.  § (3)  bekezdésében a  „gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta, konduktor, 
konduktor-tanító, konduktor-óvodapedagógus, konduktor(tanító) vagy konduktor (óvodapedagógus)” 
szövegrész helyébe a „gyógypedagógus, konduktor”,

 6. 15/A. §
a) (3)  bekezdésében az „az állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe az „az illetékes 

tankerületi központ”,
b) (4)  bekezdésében az „állami intézményfenntartó központ az  e  §-ban meghatározott feladatokra,” 

szövegrész helyébe az  „illetékes tankerületi központ – az  oktatási központ egyetértésével – 
az e §-ban meghatározott feladatokra, illetékességi körén kívül eső tankerületi központ,”,

 7. 19. § (5) bekezdésében az „állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe a „tankerületi központ”,
 8. 21. §

a) (1)  bekezdésében az „az állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe az „a tankerületi 
központ”,

b) (2) bekezdésében az „az állami intézményfenntartó központ” szövegrészek helyébe az „a tankerületi 
központ”,

c) (9) bekezdésében az „az állami intézményfenntartó központnak” szövegrész helyébe az „a területileg 
illetékes tankerületi központnak”,

 9. 22.  § (2)  bekezdésében a  „vagy közalkalmazotti” szövegrész helyébe a  „közalkalmazotti vagy egyházi 
szolgálati”,

10. 33.  § (1)  bekezdésében az  „az állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe az  „a területileg 
illetékes tankerületi központ”,

11. 45. § (2) bekezdésében a „kormányhivatal” szövegrésze helyébe a „járási hivatal”,
12. 45. § (8) és (10) bekezdésében az „az állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe az „a területileg 

illetékes tankerületi központ”,
13. 50. §

a) (7)  bekezdésében az „az állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe az „a területileg 
illetékes tankerületi központ” ,

b) (8)  bekezdésében a  „véleményét” szövegrész helyébe a  „véleményét és az  illetékes tankerületi 
központ egyetértését.”,

14. 61. §
a) (1)  bekezdésében az „Az állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe az „A tankerületi 

központ”,
b) (8)  bekezdésében az „az állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe az „a tankerületi 

központ”,
15. 62.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a  „gyógypedagógussal” szövegrész helyébe a  „gyógypedagógussal, 

konduktorral”,
16. 63/A.  § (4)  bekezdésében az „Az állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe az „Az illetékes 

tankerületi központ”,
17. 69.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a  „gazdálkodásért, önálló költségvetéssel nem rendelkező intézmény 

esetében a működtetővel kötött szerződésben foglaltak végrehajtásáért, működtető hiányában a  fenntartó 
által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért,” szövegrész helyébe 
a „fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért – önálló 
költségvetéssel nem rendelkező intézmény kivételével – az intézmény gazdálkodásáért,”

18. 70.  § (1)  bekezdésében az  „Az állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe az  „A tankerületi 
központ”,

19. 74.  § (3) bekezdésében az „Az állami intézményfenntartó központ” szövegrészek helyébe az „Az illetékes 
tankerületi központ”,

20. 79.  § (1)  bekezdésében az „az állami intézményfenntartó központon” szövegrész helyébe az „a területileg 
illetékes tankerületi központon”,

21. 83. §
a) (2) bekezdés

aa) a)  pontjában az  „az állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe 
az „a tankerületi központ”,
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ab) c)  pontjában a  „továbbá” szövegrész helyébe a  „továbbá – tankerületi központ által 
fenntartott köznevelési intézmény kivételével –,

b) (4a) és (7)  bekezdésében az  „az állami intézményfenntartó központ” szövegrészek helyébe 
az „a tankerületi központ”,

22. 84. § (2) bekezdésében „A működtető, ennek hiányában a fenntartó” szövegrész helyébe „A fenntartó”,
23. 84. §

a) (7)  bekezdésében az „az állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe az „a tankerületi 
központ”,

b) (9a) bekezdésében az „az állami intézményfenntartó központ” szövegrészek helyébe az „a tankerületi 
központ”,

24. 89.  § (1)  bekezdésében az  „az állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe az  „az illetékes 
tankerületi központ”,

25. 94. §
a) (1)  bekezdés h)  pontjában az  „az állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe 

az „a tankerületi központ”,
b) (4)  bekezdés q)  pontjában az  „az állami intézményfenntartó központtal” szövegrész helyébe 

az „a területileg illetékes tankerületi központtal”,
26. 99/A. §-ban az „állami intézményfenntartó központ” szövegrészek helyébe az „oktatási központ”
szöveg lép.

46. §  Hatályát veszti az Nkt.
 1. 4. §-a

a) 1. pont j) alpontjában „és készségfejlesztő speciális szakiskolai” szövegrész,
b) 9. pontjában az „– e törvényben foglalt esetben a működtetővel közösen –” szövegrész,
c) 18. pontja,

 2. 21. § (3) bekezdésében az „a működtető” szövegrész,
 3. 22. § (2) bekezdésében,

a) az „ , a működtető” szövegrész,
b) a „ , működési költségeit a működtető” szövegrész,

 4. 25. § (4) bekezdésében az
a) „ , a működtetőre” szövegrész,
b) „ , a működtető” szövegrész,

 5. 26. § (1) bekezdésében az
a) „ , a működtetőre” szövegrész,
b) „ , a működtető” szövegrész,

 6. 61. § (5) bekezdésében a „valamint a települési önkormányzatok által működtetett” szövegrész,
 7. 62. § (1) bekezdés b) pontjában a „bármilyen oknál fogva” szövegrész,
 8. 74. § (6) és (6a) bekezdése,
 9. 76/A. §-a,
10. 83. § (4a) bekezdése,
11. 85.§ (1) bekezdésében az „ , a működtetőnek” szövegrész,
12. 88. § (1) bekezdésében

a) az „ , a működtető hozzájárulása” szövegrész,
b) az „ , a működtető” szövegrész,

13. 94. § (4) bekezdés o) és q) pontja,
14. 96. § (10) bekezdése,
15. 97. § (19) bekezdése.

47. §  Nem lép hatályba a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 2015. évi LXV. törvény 
1. és 4. §-a.
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4. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

48. §  A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény (a  továbbiakban: Nftv.) 10.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„10.  § A  miniszter nemzetközi szerződésben foglaltak szerint felsőoktatási intézményt kiemelt felsőoktatási 
intézménnyé minősíthet.”

49. §  Az Nftv. 13/A. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  kancellár akadályoztatása, érintettsége, a  kancellári tisztség átmeneti betöltetlensége esetén a  kancellár 
helyetteseként a szervezeti és működési szabályzatban kijelölt vezető jogosult eljárni.”

50. §  Az Nftv. 13/C. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  (1)  bekezdés szerinti, a  konzisztórium előzetes egyetértési jogára vonatkozó rendelkezést nem kell 
alkalmazni,
a) a  megismételt ülés napirendjén szereplő kérdések tekintetében, ha a  konzisztórium tizenöt napon belül 
összehívott megismételt ülése a jelenlévők létszámára tekintettel ismételten határozatképtelen,
b) ha a  konzisztórium létszáma olyan mértékben lecsökken, hogy a  13/B.  § (6)  bekezdés c)  pontja szerinti 
határozatképesség nem biztosítható.”

51. §  Az Nftv. 6. alcíme a következő 14/A. §-sal egészül ki:
„14/A.  § (1) Az  állami felsőoktatási intézmény által ellátott, a  2.  § (1)  bekezdés szerinti alaptevékenysége körébe 
nem tartozó, ahhoz közvetlenül nem kapcsolódó, törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott és 
a  felsőoktatási intézmény alapító okiratában megjelenített közfeladat tekintetében – ha e  törvény eltérően nem 
rendelkezik – a (2)–(5) bekezdés szerinti sajátos döntéshozatali, működési szabályokat kell alkalmazni.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti közfeladat ellátására a  felsőoktatási intézményben külön szervezeti egységet 
kell létrehozni. A  szervezeti egység éves munkaterv alapján végzi feladatait. A  felsőoktatási intézmény éves 
költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatokból évente meg kell állapítani azokat az  összegeket, amelyek 
a szervezeti egység feladatait szolgálják (e § alkalmazásában a továbbiakban: költségvetési keretek). A költségvetési 
keretek felett kötelezettségvállalásra a szervezeti egység vezetője jogosult.
(3) A szervezeti egység – a fenntartó döntésétől függően – a rektor vagy a kancellár irányítása alá tartozik.
(4) A  (3)  bekezdés szerint az  irányítási jogok gyakorlására kijelölt személynek a  szervezeti egység vezetője 
megbízásához, felmentéséhez kapcsolódó döntései meghozatalához a  fenntartó egyetértése szükséges. 
A  fenntartó egyetértése szükséges továbbá a  szervezeti egység éves munkatervének és költségvetési kereteinek 
megállapításához, valamint a  szervezeti és működési szabályzat szervezeti egységet érintő szabályainak 
meghatározásához és módosításához.
(5) A  felsőoktatási intézmény a  költségvetési keretekről elkülönített részletező nyilvántartásokat vezet. 
A  költségvetési keretek felhasználásáról a  költségvetési év lezárását követően éves elszámolást kell készíteni, 
amelyet a felsőoktatási intézmény a fenntartónak megküld.”

52. §  Az Nftv. 45. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A felsőoktatási intézmény a hallgató kérelmére engedélyezheti a hallgatói jogviszony szünetelését
a) az (1) bekezdésben meghatározottnál hosszabb, egybefüggő időtartamban is,
b) az  intézményi szabályzat erre vonatkozó megengedő rendelkezése hiányában az  első félév teljesítése előtt is, 
vagy
c) a már megkezdett képzési időszak végéig, az adott képzési időszakra vonatkozóan
feltéve, hogy a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség vagy 
más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni.”

53. §  Az Nftv. 47. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  művészeti képzési terület szerinti nem tanári osztatlan szakkal párhuzamos képzésben vagy a  nem tanári 
osztatlan szakot követően felvett művészeti tanárszakon, továbbá a  Kormány rendeletében meghatározott azon 
tanárszakon folytatott tanulmányok esetén, amely csak a  szakterülete szerinti nem tanári mesterképzési szakra 
épülően második, további mesterképzési szakon folyó tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben 
vehető fel, az (1) bekezdés szerinti támogatási idő további két félévvel lehet hosszabb.”
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54. §  Az Nftv. a következő 67/A. §-sal egészül ki:
„67/A.  § A  miniszter e  törvényben meghatározott feladatainak ellátása, hatáskörének gyakorlása céljából jogosult 
a felsőoktatási információs rendszer adataihoz és a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért 
felelős szervnél nyilvántartott adatokhoz való hozzáférésre a 3. és 5. mellékletben foglaltak szerint.”

55. §  Az Nftv. 70. §-a a következő (1a)–(1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  MAB jogi személy. A  MAB az  oktatási hivatal által a  felsőoktatási információs rendszer keretében vezetett 
hatósági nyilvántartásba való bejegyzéssel jön létre, székhelye Budapest, képviseletére az  elnök jogosult. A  MAB 
a közhasznúsági nyilvántartásba vétel nélkül közhasznú szervezet. A MAB alapító okiratát a miniszter adja ki.
(1b) A  MAB szervezeti és működési szabályzatot készít, amelyet a  miniszter hagy jóvá. A  MAB a  szervezeti és 
működési szabályzatot legkésőbb az elfogadását követő tizenötödik napon megküldi a miniszternek jóváhagyásra. 
A miniszter a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyását csak akkor tagadhatja meg, ha az jogszabályt sért.
(1c) A MAB beszámolási és könyvvezetési kötelezettségére a számvitelről szóló törvényben az egyéb szervezetekre 
meghatározott szabályokat kell alkalmazni.”

56. §  Az Nftv. 72. §-a a következő (6)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  Országos Doktori Tanács jogi személy. Az  Országos Doktori Tanács az  oktatási hivatal által a  felsőoktatási 
információs rendszer keretében vezetett hatósági nyilvántartásba való bejegyzéssel jön létre, képviseletére az elnök 
jogosult. Az Országos Doktori Tanács a közhasznúsági nyilvántartásba vétel nélkül közhasznú szervezet. Az Országos 
Doktori Tanács alapító okiratát a miniszter adja ki.
(7) Az Országos Doktori Tanács ügyrend alapján működik, az ügyrendet az Országos Doktori Tanács dolgozza ki és 
fogadja el azzal, hogy az ügyrendet az Országos Doktori Tanács elnöke legkésőbb az elfogadását követő tizenötödik 
napon megküldi a  miniszternek jóváhagyásra. Az  ügyrend jóváhagyását követően az  Országos Doktori Tanácsot 
az  oktatási hivatal felveszi a  hatósági nyilvántartásba. Az  Országos Doktori Tanács működése felett a  miniszter 
gyakorol törvényességi ellenőrzést.
(8) Az  Országos Doktori Tanács beszámolási és könyvvezetési kötelezettségére a  számvitelről szóló törvényben 
az egyéb szervezetekre meghatározott szabályokat kell alkalmazni.”

57. §  Az Nftv. 78. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Magyar felsőoktatási intézmény külföldi felsőoktatási intézménnyel a  következő feltételek együttes fennállása esetén 
folytathat magyar és külföldi, vagy közös oklevél kiállításához vezető közös képzést:)
„c) a  magyar és a  külföldi felsőoktatási intézmény rendelkezik képzésindítási jogosultsággal olyan képzési 
vagy tudományterületen, amely megfeleltethető a  megállapodás tárgyát képező közös képzés képzési vagy 
tudományterületével,”

58. §  Az Nftv. 84/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„84/C. § A kiemelt felsőoktatási intézmény működése támogatásban részesíthető.”

59. §  Az Nftv. XXV. fejezet címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„XXV. FEJEZET AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSA”

60. §  Az Nftv. 54. alcímének címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„54. Általános gazdálkodási szabályok”

61. § (1) Az Nftv. 87. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  állami felsőoktatási intézmény a  rendelkezésére bocsátott vagyonnal – az  e  törvényben meghatározott 
eltérésekkel – a központi költségvetési szervekre vonatkozó szabályok szerint rendelkezhet.”

 (2) Az Nftv. 87. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  állami felsőoktatási intézmény a  vagyonnal kapcsolatos könyvvezetési és beszámoló-készítési 
kötelezettségének az  államháztartás számviteléről szóló jogszabály szerint köteles eleget tenni, azzal, hogy 
a  vagyonra vonatkozó nyilvántartásban elkülönítve kell nyilvántartani a  saját vagyonát, valamint a  rendelkezésre 
bocsátott állami vagyont.”
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62. §  Az Nftv. 88. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„88. § (1) Az állami felsőoktatási intézmény
a) vezetője a  kiemelt előirányzatok között év közben, saját hatáskörben a  feladatellátáshoz szükséges mértékben 
– a kincstár és a fenntartó egyidejű értesítése mellett – átcsoportosítást hajthat végre;
b) a  költségvetési év végén keletkezett előirányzat-maradványát – a  jogosultsági elszámolást követően – 
kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak kell tekinteni, amelyet az  a  következő években 
az intézményi feladatok ellátására használhat fel;
c) többletbevétele – ide nem értve a  100.  § (3)  bekezdésében meghatározott kutatás-fejlesztési vállalkozási 
tevékenység bevételét – a  fejezetet irányító szerv engedélyével, az  irányító szerv hatáskörében végrehajtott 
előirányzat módosítást követően használható fel.
(2) Az  állami fenntartású felsőoktatási intézmény kincstárnál vezetett külön fizetési számlájának egyenlege, 
valamint az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott maradvány, illetve az e törvényben meghatározott gazdasági 
társaságtól kapott osztalék terhére tulajdonosi joggyakorló szervezet engedélyéhez, jóváhagyásához nem kötött 
döntésével zártkörűen működő részvénytársaságot vagy korlátolt felelősségű társaságot (a  továbbiakban együtt: 
intézményi társaság) alapíthat, illetve ezekben szerezhet részesedést.
(3) Az  intézményi társaság alapítására, a  részesedésszerzésére, a  működésére, a  gazdálkodására és a  vezető 
tisztségviselőjének felelősségére az  állami tulajdonban álló gazdasági társaságokra vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni, azzal, hogy az  intézményi társaság felügyelőbizottságába egy tagot az  állami vagyon felügyeletéért 
felelős miniszter delegál.
(4) A  felsőoktatási intézmény kizárólag olyan intézményi társaság létrehozására jogosult, vagy olyan működő 
intézményi társaságban szerezhet részesedést, amely nem sérti a felsőoktatási intézmény érdekeit.
(5) Az  üzemeltetéssel, szervezéssel összefüggő tevékenységet és a  (6)  bekezdésben foglaltakat ide nem 
értve nem hozható létre intézményi társaság a  felsőoktatási intézmény 2.  § (1)  bekezdésében meghatározott 
alaptevékenységének ellátására. Az  intézményi társaság – a  tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról 
szóló 2014. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló törvény) 
30–35. §-ában foglalt kivétellel – kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységet nem végezhet.
(6) Nemzetközi pályázati feltételeknek való megfelelés érdekében, illetve más nemzetközi együttműködési vagy 
szerződéses kötelezettség teljesítése céljából az  (5)  bekezdéstől, illetve a  117/C.  §-tól eltérően a  felsőoktatási intézmény 
a Kormány hozzájárulásával a 2. § (1) bekezdés szerinti – oktatási, tudományos kutatási, művészeti alkotó – alaptevékenység 
körébe tartozó tevékenység ellátására intézményi társaságot létrehozhat, fenntarthat, vagy ilyen intézményi társaságban 
részesedést szerezhet.
(7) Ha a felsőoktatási intézmény szellemi alkotás jogosultja, azt nem pénzbeli hozzájárulásként intézményi társaság 
tulajdonába adhatja, a  szellemi alkotás üzleti célú hasznosítása céljából hasznosító vállalkozást hozhat létre. 
A szellemi alkotás hasznosítására létrehozott, illetve működtetett intézményi társaságra egyebekben a tudományos 
kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló törvényt kell alkalmazni.
(8) A  felsőoktatási intézményben magasabb vezetői és vezetői megbízással rendelkező személy és e  személy 
hozzátartozója intézményi társaságnak nem lehet vezető tisztségviselője, könyvvizsgálója és felügyelőbizottságának 
a tagja.”

63. §  Az Nftv. 89. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„89. § (1) Az állami felsőoktatási intézmény intézményfejlesztési tervének keretei között látja el fejlesztési feladatait.
(2) Az állami felsőoktatási intézmény a vagyonkezelésében lévő állami vagyon tulajdonjogát saját hatáskörben
a) a Magyar Állam nevében eljárva
aa) az állami vagyon értékesítésére vonatkozó szabályok betartásával,
ab) a vagyon valós piaci értékének megfelelő ellenérték fejében,
ac) az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter előzetes hozzájárulásával,
ad) a miniszter előzetes értesítése mellett,
ae) ingatlan esetén az  ingatlan fekvése szerinti települési – fővárosban az  ingatlan fekvése szerinti kerületi, illetve 
a  fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a  fővárosi – önkormányzat elővásárlási 
jogának biztosításával, vagy
b) jogszabályban meghatározott esetben elektronikus árverési rendszer útján
átruházhatja.
(3) A  (2)  bekezdés szerinti vagyonátruházásról szóló kérelmet a  felsőoktatási intézmény részletesen indokolja. 
Az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a hozzájárulásáról a kérelem beérkezésétől számított hatvan napon 
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belül dönt. A hozzájárulás az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter által meghatározott ideig, de legalább 
kilencven napig és legfeljebb egy évig érvényes.
(4) Állami ingatlan értékesítése esetén a  (3)  bekezdés szerinti eljárás során az  állami vagyon felügyeletéért felelős 
miniszter tájékoztatást kér a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től (a továbbiakban: MNV Zrt.), hogy az ingatlanra 
szükség van-e valamely központi költségvetési szerv elhelyezéséhez. Ha az  ingatlanra az  elhelyezés biztosítása 
érdekében szükség van, a felsőoktatási intézmény az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter döntése szerint, 
az ingatlanra vonatkozó vagyonkezelési szerződését megszünteti, és az ingatlant átadja az MNV Zrt.-nek.
(5) Az átruházási eljárás befejezését követő harminc napon belül az intézmény a nyilvántartásba vétel és elszámolás 
végett megküldi a  szerződést, illetve az  eljárás során keletkezett iratokat az  állami vagyon felügyeletéért felelős 
miniszter és tájékoztatásul a  miniszter részére. A  (2)–(3)  bekezdésben foglalt rendelkezések megsértésével kötött 
szerződés semmis.”

64. §  Az Nftv. 90. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  állami felsőoktatási intézmények vagyonkezelésében lévő állami vagyonba tartozó ingatlan átruházásából 
származó bevételnek az  átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét a  89.  § (3)  bekezdése 
szerinti jóváhagyással a felsőoktatási intézmény az intézményfejlesztési tervében meghatározott célra használhatja fel.”

65. §  Az Nftv. 96. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A közhasznú jogállás megszerzését követően a szervezeti és működési szabályzatnak a (6) bekezdés a) pontjával 
összefüggő valamennyi módosítását a rektor küldi meg az oktatási hivatalnak. Az alapító okiratnak a (6) bekezdés 
b)  pontjával összefüggő módosításai akkor lépnek hatályba, ha az  abban foglaltakat az  oktatási hivatal jogerős 
határozatával nyilvántartásba vette.”

66. §  Az Nftv. 104. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  Pető András Főiskola főiskolaként működő felsőoktatási intézmény, amely – alapító okiratában foglaltak 
szerint – térhet el a 6. § (2) bekezdésében a felsőoktatási intézményekre előírt feltételektől, azzal, hogy a 15–16. § 
szerinti képzési rendszert meg kell tartania.”

67. § (1) Az Nftv. 113. § (2) bekezdése a helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) E törvény hatálybalépése után az, aki igazolja, hogy a felsőoktatási intézményben költségtérítéses, önköltséges 
képzésben szerzett oklevelet, az jogosult igénybe venni a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatói képzést. Azoknál, 
akik 2006. január 1-je után – felsőoktatásban szerzett oklevéllel vagy bizonyítvánnyal – kezdenek újabb felsőfokú 
tanulmányokat és nem tudják igazolni, hogy tanulmányaikat költségtérítés, önköltség fizetése mellett folytatták, 
– bármely képzési ciklus esetén – azt kell vélelmezni, hogy hét félévet vettek igénybe államilag támogatott 
képzésként. E  vélelemmel szemben a  hallgató, a  felsőoktatási intézmény és az  oktatási hivatal a  beiratkozást 
megelőzően igazolással élhet.”

 (2) Az Nftv. 113. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  2005.  évi felsőoktatási törvény rendelkezései szerint felsőfokú szakképzésben szerzett bizonyítvány alapján 
legalább harminc, legfeljebb hatvan kredit számítható be az  azonos képzési területhez tartozó alapképzésbe. 
E keretek között a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága határozza meg a 49. § (5)–(6) bekezdése alapján, 
hogy a  kiadott bizonyítványokat, az  e  törvény alapján induló képzésben milyen feltételek mellett, hány kredittel 
számítja be.”

68. §  Az Nftv. 69. alcíme a következő 114/G. §-sal egészül ki:
„114/G.  § (1) E  törvénynek – az  oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról 
szóló 2016.  évi LXXX.  törvénnyel megállapított – 47.  § (1a)  bekezdését első alkalommal a  2013/2014. tanév első 
félévében tanulmányaikat megkezdő hallgatókra és azt követően felmenő rendszerben kell alkalmazni.
(2) E  törvénynek – az  oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
2016. évi LXXX. törvénnyel megállapított – 51. § (1) bekezdését a 2016/2017. tanév első félévében tanulmányaikat 
megkezdő hallgatókra, majd azt követően felmenő rendszerben kell alkalmazni.
(3) E  törvénynek – az  oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
2016.  évi LXXX.  törvénnyel megállapított – 12.  § (3)  bekezdés h)  pont he)  alpontját, 64.  § (5)  bekezdését, 85/A.  § 
(1)  bekezdés c)  pontját, 85/C.  § a)  pont ab)  alpontját, 110.  § (1)  bekezdés 21.  pontját és 114/D.  § (1)  bekezdés 
c) pontját a 2016/2017. tanév második félévétől kezdődően kell alkalmazni.”
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69. § (1) Az Nftv. 115. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  oktatókra vonatkozó alkalmazási, előmeneteli feltételeket a  2012. szeptember 1-jét megelőzően már 
felsőoktatási intézményben foglalkoztatott oktatók tekintetében is alkalmazni kell. A  foglalkoztatási feltételek 
teljesítése tekintetében a 2012. szeptember 1-jét megelőző időszakot is figyelembe kell venni.”

 (2) Az Nftv. 115. §-a a következő (20) bekezdéssel egészül ki:
„(20) A Zsigmond Király Főiskola 2016. augusztus 1. napjától Zsigmond Király Egyetem megnevezéssel működik.”

 (3) Az Nftv. 115. §-a a következő (21) bekezdéssel egészül ki:
„(21) A  (17)–(19)  bekezdés alapján létesített felsőoktatási intézmény tekintetében a  konzisztórium alakuló üléséig 
a  13/A–13/D.  §-t olyan módon kell alkalmazni, hogy a  konzisztórium egyetértési jogosultságait a  kancellári 
hatáskörben eljárni jogosult személy gyakorolja.”

70. §  Az Nftv. 116. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) E  törvénynek – az  egyes, a  felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról szóló 2015.  évi 
CXXXI.  törvénnyel megállapított – 48.  § (2)  bekezdésében meghatározott feltételeket a  2016/2017. tanév első 
félévében tanulmányaikat megkezdő hallgatókra, majd azt követően felmenő rendszerben kell alkalmazni. 
A  2015/2016-os tanévben tanulmányait megkezdő, magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésben részt 
vevő hallgatót, aki az  utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem szerezte 
meg legalább az  ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség ötven százalékát, illetve az  intézmény szervezeti és 
működési szabályzatában ajánlott tanulmányi átlagot, továbbá azt, aki a 48/D. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatát 
visszavonja, a felsőoktatási intézmény tanévenként köteles önköltséges képzésre átsorolni.”

71. § (1) Az Nftv. 1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
 (2) Az Nftv. 3. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
 (3) Az Nftv. 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

72. §  Az Nftv.
a) 12.  § (3)  bekezdés h)  pont he)  alpontjában, 64.  § (5)  bekezdésében, 85/A.  § (1)  bekezdés c)  pontjában, 

85/C.  § a)  pont ab)  alpontjában, 110.  § (1)  bekezdés 21.  pontjában és 114/D.  § (1)  bekezdés c)  pontjában 
a „köztársasági” szövegrész helyébe a „nemzeti felsőoktatási”,

b) 17. § (1) bekezdésében a „háromszáz” szövegrész helyébe a „kettőszáz”,
c) 48/R. § (1) bekezdés b) pontjában a „más kérelmet nem terjesztett elő, vagy az e kérelmek tárgyában hozott 

jogerős döntésben foglaltaknak határidőre” szövegrész helyébe a „más kérelme tárgyában hozott jogerős 
döntésben foglalt kötelezettségének határidőre”,

d) 51.  § (5)  bekezdésében a  „szakképzettség megnevezését,” szövegrész helyébe a  „szakképzettség 
megnevezését, az oklevél minősítését,”,

e) 52. § (7) bekezdésében a „dr. jur,” szövegrész helyébe a „dr. jur.,”,
f ) 55.  § (5)  bekezdésében az  „a Kormány szabályozza,” szövegrész helyébe az  „a felsőoktatási intézmény 

szervezeti és működési szabályzata határozza meg,”,
g) 57. § (6) bekezdésében az „A tényállás tisztázására” szövegrész helyébe az „A jogorvoslati kérelem elbírálása 

során a tényállás tisztázására”,
h) 62. § (3) bekezdésében a „beszámolási és könyvvezetési kötelezettségére az egyéb szervezetekre vonatkozó” 

szövegrész helyébe a  „beszámolási és könyvvezetési kötelezettségére a  számvitelről szóló törvényben 
az egyéb szervezetekre meghatározott”,

i) 72. § (1) bekezdésében a „beszámolási és könyvvezetési kötelezettségére az egyéb szervezetekre vonatkozó” 
szövegrész helyébe a  „beszámolási és könyvvezetési kötelezettségére a  számvitelről szóló törvényben 
az egyéb szervezetekre meghatározott”,

j) 73.  § (3)  bekezdés h)  pont ha)  alpontjában az „elismerés alapításához,” szövegrész helyébe az „elismerés 
alapításához; elismerés, cím alapján rendszeres pénzjuttatás folyósításához,”,

k) 100.  § (5)  bekezdésében a „115.  § (9)  bekezdés b)  pontjában” szövegrész helyébe a „88.  § (1)  bekezdés 
b) pontjában”,

l) 114/D. § (1) bekezdés c) pontjában a „340 000 Ft/év,” szövegrész helyébe a „400 000 Ft/év,”,
m) 117/C.  §-ában a „115.  § (11)  bekezdése szerinti” szövegrész helyébe a „88.  § (5)  bekezdése szerinti kutatás-

fejlesztési, innovációs”
szöveg lép.
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73. §  Hatályát veszti az Nftv.
1. 51. § (1) bekezdésében az „A tantervben a felsőoktatási intézmény meghatározhatja, hogy milyen nyelvekből 

tett nyelvvizsgát fogad el, azzal a  megkötéssel, hogy a  középiskolai érettségi bizonyítvány által tanúsított, 
illetve az  érettségi vizsgaként elfogadott nyelvvizsgát általános nyelvi – komplex – nyelvvizsgaként köteles 
elfogadni.” szövegrész,

2. 64. § (6) bekezdése,
3. 70. § (3) bekezdése,
4. 71/B. § (1) bekezdés d) pontjában a „megszűnésére,” szövegrész,
5. 90. § (5) bekezdése,
6. 110. § (1) bekezdés 1. pontja,
7. 115. § (9)–(16) bekezdése,
8. 116. § (11) bekezdése,
9. 117. § (1) és (3) bekezdése.

5. A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba 
vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény módosítása

74. §  A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 
2012. évi CLXXXVIII. törvény 3. alcíme a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § (1) A beolvadással érintett intézmény tekintetében a „Szemünk Fénye” iskolavilágítási és fűtéskorszerűsítési 
Program megvalósításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás feltételeiről szóló 190/2005. (IX. 17.) Korm. rendeletben 
(a  továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott szállítóval közoktatási intézmények világítás illetve 
fűtéskorszerűsítése céljából kötött szerződésből eredő, a  2013. január 1-jétől 2016. december 31-ig terjedő 
időszakra vonatkozóan felmerült bérleti díjkövetelés, vagy az annak helyébe lépő követelés teljesítésére a Központ 
és annak jogutódjai kötelesek. E  rendelkezés nem vonatkozik a  megyei önkormányzatok konszolidációjáról, 
a  megyei önkormányzati intézmények és a  Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek 
átvételéről szóló 2011.  évi CLIV.  törvény alapján a  megyei önkormányzatok fenntartásából és működtetéséből 
állami fenntartásba került közoktatási intézményekre, tekintettel arra, hogy ezen intézmények a  megyei 
intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati 
intézmények és a  Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes 
kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 17.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdésében meghatározott 
időpontban, a 2013. március 31-én fennálló és ezen időpontot követően 2016. december 31-ig keletkező, szállítóval 
szembeni kötelezettségei, a Központ és annak jogutódai kötelezettségévé váltak.
(2) Ha a  Központ és annak jogutódjai által fenntartott intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingatlanvagyon 
működtetője a települési önkormányzat, a 2013. január 1-jétől 2016. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan 
az  (1)  bekezdésben meghatározott kötelezettség tekintetében az  önkormányzati működtetés időtartama alatt 
felmerült követelés teljesítésére az  intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingatlant az  Nkt. 76.  § szerint 
működtető települési önkormányzat köteles. Kivételt képeznek ez  alól azok az  intézmények, melyek esetében 
a  Központ, vagy területi szervezetei a  követelés teljesítésére a  12.  § (1)  bekezdésének megfelelő tartalmú 
nyilatkozatot tettek.
(3) A  beolvadással érintett intézmény tekintetében a  Korm. rendeletben meghatározott szállítóval közoktatási 
intézmények világítás illetve fűtéskorszerűsítése céljából céllal kötött szerződésből eredő, a  2017. január 1-jétől 
kezdődő időszakra vonatkozó kötelezettségeket az ingatlan tulajdonosa teljesíti.”

II. FEJEZET
AZ OKTATÁS SZABÁLYOZÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

6. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

75. §  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § A 6–6/A. §-ban foglaltakat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.  törvény szerinti tankerületi központ, 
tankerület tekintetében a következő eltéréssel kell alkalmazni:
a) a  tankerületi központ vezetője járási továbbá a  megyei jelentőségű, közalkalmazottak jogviszonyát érintő 
kérdésekben az  érintett, járási, illetve megyei szinten reprezentatív szakszervezetekkel a  járási, illetve a  megyei 
szintű érdekegyeztető fórum keretei között egyeztet,
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b) járási, megyei szinten azt a  szakszervezetet kell reprezentatívnak tekinteni, amelynek közalkalmazotti 
jogviszonyban álló tagjainak száma eléri a tankerületi központ illetékességi területén az ágazatban foglalkoztatott 
közalkalmazottak létszámának 10%-át,
c) az  oktatási központ elnöke a  közalkalmazottak jogviszonyát érintő – az  ágazati érdekegyeztető fórum 
hatáskörébe tartozó kérdések kivételével – országos jelentőségű kérdésekben a  reprezentatív szakszervezetek 
elnökeivel kialakított országos egyeztető fórum keretei között egyeztet.”

7. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

76. §  A gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény 21/A.  § (3)  bekezdés a)  pont 
ab) alpontjában az „az állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe az „a tankerületi központ” szöveg lép.

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

77. §  Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
a) 52.  § (4)  bekezdés w)  pontjában az  „a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ” szövegrész helyébe 

az „a tankerületi központ”,
b) 3. számú melléklet R)  pontjában az  „A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ” szövegrész helyébe 

az „A tankerületi központ”,
c) 3. számú melléklet R)  pontjának 1.  pont a)  alpontjában az  „a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ” 

szövegrész helyébe az „a tankerületi központ”
szöveg lép.

9. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

78. §  A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Törvény eltérő rendelkezése hiányában a  nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti oktatási központ 
mint az  oktatásért felelős miniszter egyes köznevelési fenntartói feladatkörébe tartozó feladatainak ellátására 
kijelölt szerv, valamint a  köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő tankerületi központ 
kormánytisztviselőjének, kormányzati ügykezelőjének kormányzati szolgálati jogviszonyára is e  törvény 
rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy a  tankerületi központban foglalkoztatott kormánytisztviselők esetében 
a 134. § (3) bekezdésében foglaltak az irányadóak.”

10. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosítása

79. §  A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 33. § (4) bekezdés c) pontjában
a) az „az állami intézményfenntartó központ (a  továbbiakban: Központ)” szövegrész helyébe az „a tankerületi 

központ”,
b) az „a Központ” szövegrész helyébe az „a tankerület”
szöveg lép.

11. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény módosítása

80. §  A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény
a) 1. § (1) bekezdés c) pontjában az „az állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe a „tankerületi 

központ”,
b) 3.  § (5)  bekezdésében az  „Az állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe az  „A tankerületi 

központ”,
c) 3. § (8) bekezdésében az „az állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe az „a tankerület”,
d) 5.  § (1)  bekezdés a)  pont ac)  alpontjában az  „állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe 

a „tankerületi központ”
szöveg lép.
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III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

81. § (1) Ez a törvény – a (2)–(8) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
 (2) A 45. § 11. pontja 2016. július 1-jén lép hatályba.
 (3) A 69. § (2) bekezdése, a 71. § (1) bekezdése és a 3. melléklet 2016. augusztus 1-jén lép hatályba.
 (4) Az 1–15. §, 16. § a)–b), e)–g) pontja, a 17–20. §, a 23. §, a 25. §, a 28–29. §, a 30–31. §, a 34. §, a 44. §, a 45. § 2., 5. és 

15. pontja, a 46. § 1. pont a) alpontja és 7. pontja, az 52. §, a 67. §, a 70. §, a 72. § b) és d) pontja, az 1. és 2. melléklet 
2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

 (5) A 21–22. § és a 73. § 9. pontja 2016. szeptember 2-án lép hatályba.
 (6) A 16. § c)–d) és h) pont, a 32. §, a 33. § (3) bekezdése, a 35–39. §, a 42. §, a 45. § 4., 6–8., 10., 12–14., 16–26. pontja, 

a 46. § 1. pont b) és c) alpontja, 2–6., 8–15. pontja, a 48. §, az 51. §, az 58. §, a 69. § (3) bekezdése, a 73. § 6. pontja és 
a 75–80. § 2017. január 1-jén lép hatályba.

 (7) A 24. §, a 27. §, a 33. § (1)–(2) bekezdése, a 45. § 3. pontja 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.
 (8) A 26. § 2018. szeptember 1-jén lép hatályba.

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

1. melléklet a 2016. évi LXXX. törvényhez
„3. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez

 1. Az Nkt. 3. mellékletében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(

A B C

1 A nevelő-oktató munka pedagógiai 

szakaszai/Nevelési-oktatási intézmények

Pedagógus-munkakör Az alkalmazáshoz szükséges szakképzettség

 )

6. 9–12. évfolyam gimnáziumban gimnáziumi tanár egyetemi szintű vagy 
mesterfokozatú, a tantárgynak 

megfelelő szakos tanár

 2. Az Nkt. 3. mellékletében foglalt táblázat 8. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(

A B C

1 A nevelő-oktató munka pedagógiai 

szakaszai/Nevelési-oktatási intézmények

Pedagógus-munkakör Az alkalmazáshoz szükséges szakképzettség

 )

8. szakképző iskolában/középfokú 
nevelés-oktatás

szakmai elméleti tantárgyat 
oktató tanár

a szakmai tantárgynak megfelelő 
szakos felsőfokú végzettség és 

szakképzettség
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 3. Az Nkt. 3. mellékletében foglalt táblázat 15. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörben alkalmazottak végzettségi és szakképzettségi 
követelményei
(

A B C

1 A nevelő-oktató munka pedagógiai 

szakaszai/Nevelési-oktatási intézmények

Pedagógus-munkakör Az alkalmazáshoz szükséges szakképzettség

 )
„

15 óvodapszichológus/ 
iskolapszichológus

pszichológus és 
óvodapedagógus vagy 
gyógypedagógus vagy tanító 
vagy tanár,          
pszichológus tanácsadás és 
iskolapszichológia szakirányon,          
pedagógiai szakpszichológus          
óvoda- és 
iskola-szakpszichológus          
óvoda- és iskolapszichológus           
tanácsadó szakpszichológus

 „
 4. Az Nkt. 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 29–33. sorokkal egészül ki:

(
A B C

1 A nevelő-oktató munka pedagógiai 

szakaszai/Nevelési-oktatási intézmények

Pedagógus-munkakör Az alkalmazáshoz szükséges szakképzettség

 )
„

29 együttnevelést segítő pedagógus az e mellékletben 
a gyógypedagógus és 
a konduktor munkakörre 
meghatározott végzettség és 
szakképzettség

30 Készségfejlesztő iskolai nevelés-
oktatás gyakorlati évfolyamon

tanár a szakmai elméleti 
oktatásban

gyógypedagógus, vagy 
a szakképzés szakirányának 
megfelelő szakos tanár

31 Készségfejlesztő iskolai nevelés-
oktatás gyakorlati évfolyamon

szakmai tanár, szakoktató, 
gyakorlati oktató

gyógypedagógus, vagy 
a szakképzés szakirányának 
megfelelő szakos tanár, 
a szakképzés szakirányának 
megfelelő szakoktató, 
a szakképzés szakirányának 
megfelelő felsőfokú végzettség, 
középiskolai végzettség és 
a szakiránynak megfelelő 
államilag elismert legalább 
középszintű szakképesítés, 
továbbá legalább öt év, az adott 
szakiránynak megfelelő szakmai 
gyakorlat
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32. 9–12. évfolyam 
a szakgimnáziumokban, 
12–13. évfolyam 
a szakközépiskolában/ középfokú 
nevelés-oktatás

közismereti tantárgyat oktató 
középiskolai tanár

egyetemi szintű vagy 
mesterfokozatú, a tantárgynak 
megfelelő szakos tanár

33. a szakközépiskola szakképzési 
évfolyamán/ középfokú 
nevelés-oktatás

közismereti tantárgyat oktató 
tanár

a tantárgynak megfelelő szakos 
tanár

 „

2. melléklet a 2016. évi LXXX. törvényhez

 1. Az  Nkt. 5.  mellékletében foglalt Intézményvezető heti tanóráinak száma (óvodapedagógus esetén óvodai 
foglalkozásainak száma) megnevezésű táblázat a következő 11. sorral egészül ki:
(

A B C D E

1 Intézménytípus legalább 450 fő gyermek-, 

tanulólétszám

200–449 fő közötti 

gyermek-, tanulólétszám

50–199 fő közötti 

gyermek-, tanulólétszám

50 fő alatti gyermek-, 

tanulólétszám

 )
„

11 Fejlesztő nevelés-
oktatást végző 
iskolaként működő 
gyógypedagógiai, 
konduktív 
pedagógiai 
intézmény

2 4 6 8

 „
 2. Az  Nkt. 5.  mellékletében foglalt Az  intézményvezető-helyettes, tagintézmény-vezető, intézményegység-vezető, 

tagintézményvezető-helyettes, intézményegységvezető-helyettes, gyakorlati oktatásvezető heti tanóráinak száma 
(óvodapedagógus esetén óvodai foglalkozásainak száma) megnevezésű táblázat a  következő 11. és 12. sorokkal 
egészül ki:
(

A B C D E

1 Intézménytípus legalább 450 fő gyermek-, 

tanulólétszám

200–449 fő közötti 

gyermek-, tanulólétszám

50–199 fő közötti 

gyermek-, tanulólétszám

50 fő alatti gyermek-, 

tanulólétszám

 )
„

11 Fejlesztő nevelés-
oktatást végző 
iskolaként működő 
gyógypedagógiai, 
konduktív 
pedagógiai 
intézmény

4 6 8 10

12 Utazó 
gyógypedagógusi, 
utazó konduktori 
hálózat

4 6 8 10

 „
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3. melléklet a 2016. évi LXXX. törvényhez
„1. melléklet a 2011. évi CCIV. törvényhez

Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményei

A B C

1. I. EGYETEMEK

2. I/A. Állami egyetemek

3. Állatorvostudományi Egyetem, Budapest

4. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest

5. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest

6. Debreceni Egyetem, Debrecen

7. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

8. Kaposvári Egyetem, Kaposvár

9. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest

10. Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest

11. Miskolci Egyetem, Miskolc

12. Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Budapest

13. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest

14. Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron

15. Óbudai Egyetem, Budapest

16. Pannon Egyetem, Veszprém

17. Pécsi Tudományegyetem, Pécs

18. Semmelweis Egyetem, Budapest

19. Szegedi Tudományegyetem, Szeged

20. Szent István Egyetem, Gödöllő

21. Széchenyi István Egyetem, Győr

22. Színház- és Filmművészeti Egyetem, Budapest

23. Testnevelési Egyetem, Budapest

24. I/B. Nem állami egyetemek

25. Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem, Budapest

26. Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen

27. Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest

28. Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest

29. Közép-európai Egyetem, Budapest

30. Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem, Budapest

31. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest

32. II. ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETEMEI

33. II/A. Állami alkalmazott tudományok egyetemei

34. Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest

35. Dunaújvárosi Egyetem, Dunaújváros

36. Eszterházy Károly Egyetem, Eger

37. Nyíregyházi Egyetem, Nyíregyháza

38. Pallasz Athéné Egyetem, Kecskemét

39. II/B. Nem állami alkalmazott tudományok egyetemei

40. Budapesti Metropolitan Egyetem, Budapest

41. Zsigmond Király Egyetem, Budapest
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42. III. FŐISKOLÁK

43. III/A. Állami főiskolák

44. Eötvös József Főiskola, Baja

45. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest

46. Pető András Főiskola, Budapest

47. III/B. Nem állami főiskolák

48. A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, Budapest

49. Adventista Teológiai Főiskola, Pécel

50. Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác

51. Baptista Teológiai Akadémia, Budapest

52. Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola, Budapest

53. Budapest Kortárstánc Főiskola, Budapest

54. Edutus Főiskola, Tatabánya

55. Egri Hittudományi Főiskola, Eger

56. Esztergomi Hittudományi Főiskola, Esztergom

57. Gábor Dénes Főiskola, Budapest

58. Gál Ferenc Főiskola, Szeged

59. Golgota Teológiai Főiskola, Vajta

60. Győri Hittudományi Főiskola, Győr

61. IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola, Budapest

62. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár

63. Pápai Református Teológiai Akadémia, Pápa

64. Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Pécs

65. Pünkösdi Teológiai Főiskola, Budapest

66. Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest

67. Sárospataki Református Teológiai Akadémia, Sárospatak

68. Sola Scriptura Teológiai Főiskola, Biatorbágy

69. Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza

70. Szent Bernát Hittudományi Főiskola, Zirc

71. Szent Pál Akadémia, Budapest

72. Tomori Pál Főiskola, Kalocsa

73. Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém

74. Wekerle Sándor Üzleti Főiskola, Budapest

75. Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest
 „

4. melléklet a 2016. évi LXXX. törvényhez

 1. Az  Nftv. 3.  melléklet I/B. fejezet 1.  pont aa)  alpontjában az  „állandó lakásának és tartózkodási helyének címe” 
szövegrész helyébe a „lakóhelye, tartózkodási helye, értesítési címe” szöveg lép.

 2. Az Nftv. 3. melléklet I/B. fejezet 1. pont ba)–bd) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E törvény alapján nyilvántartott adatok
a hallgatói (doktorjelölti) jogviszonnyal összefüggő adatok]
„ba) a  hallgató neve, neme, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje, állampolgársága, lakóhelye, 
tartózkodási helye, értesítési címe és telefonszáma, elektronikus levélcíme, nem magyar állampolgár esetén 
a  Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a  tartózkodásra jogosító okirat – külön törvény szerint 
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a  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek esetén a  tartózkodási jogot igazoló okmány – 
megnevezése, száma,
bb) a  hallgatói (doktorjelölti, vendéghallgatói) jogviszony típusa, keletkezésének és megszűnésének időpontja és 
módja, a hallgató által folytatott képzés megnevezése, a képzés költségviselési formája és munkarendje, a képzés 
befejezésének várható időpontja, a hallgató tanulmányainak értékelése, vizsgaadatok, megkezdett félévek, igénybe 
vett támogatási idő, a hallgatói jogviszony szünetelésének ideje,
bc) a külföldi felsőoktatási résztanulmányok helye, ideje,
bd) a képzés során megszerzett és elismert kreditek, beszámított tanulmányok,”

 3. Az  Nftv. 3.  melléklet I/B. fejezet 1.  pont g)  alpontjában a  „gyermekellátási segélyben,” szövegrész helyébe 
a „gyermekgondozást segítő ellátásban,” szöveg lép.

 4. Az Nftv. 3. melléklet II/A. fejezet d) pontjában az „f ) pontja szerinti” szövegrész helyébe a „g) pontja szerinti” szöveg 
lép.

 5. Az Nftv. 3. melléklet II/C. fejezet 1. a) pont ad) alpontjában a „finanszírozásának módja” szövegrész helyébe a „képzés 
költségviselési formája” szöveg lép.

 6. Az  Nftv. 3.  melléklet II/C. fejezet 1.  pont f )  alpontjában a  „gyermekellátási segélyben” szövegrész helyébe 
a „gyermekgondozást segítő ellátásban” szöveg lép.

 7. Az Nftv. 3. melléklet II/C. fejezet 1. pontja a következő h) alponttal egészül ki:
(E törvény alapján nyilvántartott adatok)
„h) a hallgató részére nyújtott pénzbeli juttatások adatai.”

 8. Az Nftv. 3. melléklet III. fejezete a következő 5. ponttal egészül ki:
„5. A  felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szerv a  II/C. fejezet 1. a)  pont aa)  alpontja szerinti 
elektronikus levélcím használatával teljesítheti a miniszter által elrendelt kutatást.”

 9. Az Nftv. 3. melléklet a következő V. fejezettel egészül ki:
„V. A miniszter által nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok
1. E törvény alapján nyilvántartott adatok:
A felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szerv által a  miniszter részére az  ágazati irányítással 
összefüggő feladatok ellátása, a  miniszteri hatósági jogkör gyakorlása céljából egyedileg, vagy informatikai 
rendszere útján továbbított, illetve a  felsőoktatási információs rendszerben közvetlenül hozzáférhetővé tett 
személyes és különleges adatok.
2. Az adatkezelés időtartama: az adattovábbítástól számított öt évig.
3. Az  1.  pontban felsorolt adatok továbbíthatók: a  bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, a  bírósági 
végrehajtónak, államigazgatási szervnek (a  konkrét ügy eldöntéséhez szükséges adatok); a  munkavégzésre 
vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak (a foglalkoztatással összefüggő adatok); a nemzetbiztonsági 
szolgálatnak (az Nbtv.-ben meghatározott feladatok ellátásához szükséges valamennyi adat); a  Diákhitel 
Központnak (a hallgatói hitel jogszerű folyósításával és a  tanulmányok folytatásával összefüggő adatok); az Avtv2. 
28. §-a alapján a fenntartóhoz intézett adatmegismerési kérelem teljesítése céljából a kérelmezőnek az Avtv2. 26. § 
(3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatnak minősülő adatok.”

5. melléklet a 2016. évi LXXX. törvényhez

Az Nftv. 5. melléklet 5. pontja a következő c) ponttal egészül ki:
(Továbbítható:)
„c) a miniszternek egyedileg vagy informatikai rendszerben biztosított közvetlen elérés útján az ágazati irányítással 
összefüggő feladatok ellátása, a  miniszteri hatósági jogkör gyakorlása céljából a  feladatok ellátásához szükséges 
valamennyi adat.”
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2016. évi LXXXI. törvény
egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról*

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

1. § (1) Az  atomenergiáról szóló 1996.  évi CXVI.  törvény (a  továbbiakban: Atv.) 19.  § (2)  bekezdés c)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(A felügyeleti díj éves mértéke:)
„c) az atomerőművi kiégett üzemanyag átmeneti tárolója esetén 300 millió Ft.”

 (2) Az Atv. 19. § (4b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4b) A felügyeleti díj éves mértéke:
a) felszíni tároló esetén 100 millió Ft,
b) felszín alatti tároló esetén 200 millió Ft.”

2. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény módosítása

2. §  A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 18. §-a a következő f ) ponttal egészül ki:
(Az engedélyes köteles:)
„f ) az  engedély módosítását szükségessé tevő körülmény bekövetkezése esetén a  Hivataltól a  változás 
bekövetkezésétől számított 30 napon belül az engedély módosítását kérelmezni.”

3. § (1) A Tszt. 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az engedély visszavonásával egyidejűleg új engedélyt kell kiadni vagy új engedélyest kell kijelölni.”

 (2) A Tszt. 20. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  (2)  bekezdés szerinti esetben a  korábbi engedélyes köteles a  Hivatal által meghatározott, a  folyamatos 
és biztonságos távhőtermeléshez és szolgáltatáshoz szükséges eszközeit az  új vagy kijelölt engedélyesnek 
ellenszolgáltatás ellenében üzemeltetésre átadni, és a  tevékenység gyakorlásához szükséges nyilvántartásokat, 
adatokat rendelkezésre bocsátani.”

4. §  A Tszt. 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„35.  § A  távhőtermelőt és a  távhőszolgáltatót egymással a  polgári jog szabályai szerinti, éves és hosszú távú 
szerződéskötési kötelezettség terheli a távhőellátás biztonságát garantáló kapacitás mértékéig.”

5. §  A Tszt. 43. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A  felhasznált – fűtési célú és a  használati melegvíz-készítés céljára használt – távhő mennyiségének 
épületrészenként történő mérése az  e  törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott esetekben 
kötelező.”

6. §  A Tszt. 57/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A távhőszolgáltató honlapján közzéteszi és a Hivatalnak haladéktalanul megküldi
a) a távhőszolgáltató és a távhőtermelő közötti hővásárlási célú,
b) a  távhőszolgáltató és a  helyi önkormányzat között a  helyi önkormányzat területén közszolgáltatás ellátására 
kötött, és
c) a távhőszolgáltató és a helyi önkormányzat közötti hőszolgáltatási célú
megállapodásokat.”

7. §  A Tszt. 57/D. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  földgáztüzelésen alapuló hőtermelési technológiát alkalmazó távhőtermelő – ideértve a  távhőtermelői 
engedéllyel rendelkező távhőszolgáltatót is – köteles minden év július 1-jéig a következő gázévre vonatkozó földgáz 
beszerzési szerződést megkötni, és azt a Hivatal számára megküldeni.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. június 13-i ülésnapján fogadta el.
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8. §  A Tszt. 18/C.  § (1)  bekezdésében az „ármegállapítás során figyelembe vett könyv szerinti bruttó eszközérték és 
az  e  törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletben meghatározott nyereségtényező szorzatának 
mértékét” szövegrész helyébe az „e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletben meghatározott 
mértéket” szöveg lép.

9. § (1) A Tszt.
a) 57/D.  § (7)  bekezdésében az  „az engedélyes, értékesítő és a  képviselőtestület az  (5)–(6)  bekezdésben” 

szövegrész helyébe az „az engedélyes és az értékesítő az (5) bekezdésben” szöveg,
b) 60.  § (1)  bekezdés m)  pontjában a „fűtési költségmegosztók” szövegrész helyébe a „hőmennyiségmérők és 

a költségmegosztók” szöveg
lép.

 (2) Hatályát veszti a Tszt.
a) 1. § (5) bekezdés b) pontja,
b) 3. § l) pont lb) alpontjának második mondata,
c) 57/D. § (4) bekezdése és
d) 60. § (4) bekezdése.

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

10. §  A villamos energiáról szóló 2007.  évi LXXXVI.  törvény (a  továbbiakban: Vet.) 3.  § 7b.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„7b. Elektromos gépjármű töltése: az elektromos gépjármű energiatárolójának töltése
a) vagy az energiatároló cseréje az elektromos gépjármű energiatárolójának villamos energiával történő feltöltésére 
alkalmas töltőállomáson,
b) a lakossági fogyasztó saját mért felhasználói berendezésén keresztül, amely tevékenység nem irányul gazdasági 
haszonszerzésre,
c) a  nem lakossági felhasználó saját mért felhasználói berendezésén keresztül, ha a  tevékenység nem irányul 
haszonszerzésre,
d) a felhasználó mért magánvezetékére csatlakozó, az elektromos gépjármű energiatárolójának villamos energiával 
történő töltésére alkalmas töltőállomáson keresztül;”

11. §  A Vet. 27. § (3b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3b) Felhasználó az átviteli hálózatra csak akkor csatlakozhat, ha a csatlakozás a villamosenergia-ellátás biztonságát, 
a villamosenergia-szolgáltatás előírt minőségét és az átviteli rendszerirányítást nem veszélyezteti és
a) a csatlakozás feszültségszintje 132 kV-nál nagyobb, vagy
b) 132 kV-os feszültségszintre történő csatlakozás esetén, ha
ba) a  felhasználó rendelkezik az  átviteli rendszerirányító nyilatkozatával, amely szerint a  csatlakozást a  hálózatból 
vételezett teljesítmény nagysága indokolja és az  átviteli átalakító- és kapcsolóberendezésben történő csatlakozás 
költsége alacsonyabb az elosztóhálózatra történő csatlakozás költségénél,
bb) a  felhasználó felhasználási helye a  csatlakozási pontként szolgáló átviteli átakító- és kapcsolóberendezés 
közvetlen szomszédságában álló ingatlanon található, valamint
bc) a  felhasználás célja a  nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának 
biztosításáról szóló kormányrendeletben felsorolt nyilvántartás működtetése.”

12. §  A Vet. a következő 51/A. §-sal egészül ki:
„51/A. § (1) Az 51. § (1) bekezdése szerinti kijelölés határozott időre szól.
(2) A  Hivatal a  végső menedékes kijelölése esetén az  51.  § (1)  bekezdése szerinti engedélyes működési 
engedélyében meghatározott jogainak gyakorlását az  e  törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben 
meghatározott feltételek szerint határozatban korlátozza.
(3) A  végső menedékes kijelölését követően a  Hivatal az  51.  § (1)  bekezdése szerinti engedélyes engedélyét 
az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott feltételek szerint visszavonja.
(4) Ha az  egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó a  végső menedékes szolgáltatás időtartama alatt nem 
köt villamosenergia-vásárlási szerződést, akkor a  végső menedékes szolgáltatás megszűnését követő napon 
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az  egyetemes szolgáltatás biztosítására e  törvény erejénél fogva villamosenergia-vásárlási szerződés jön létre 
az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó és a területileg illetékes egyetemes szolgáltató között az e törvény 
végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint.
(5) Annak érdekében, hogy a  végső menedékes szolgáltatás időben biztosítható legyen, a  Hivatal folyamatosan 
figyelemmel kíséri a  villamosenergia-kereskedők villamosenergia-piaci tevékenységét. A  villamosenergia-
kereskedők kötelesek az ehhez szükséges – a Hivatal által előírt – adatokat szolgáltatni.”

13. §  A Vet. a következő alcímmel egészül ki:
„Elektromos gépjármű töltésére vonatkozó engedély
90/B. § Az elektromos gépjármű töltésére vonatkozó engedély határozatlan időre szól.”

14. §  A Vet. 111. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 107. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti piacokon jelentős piaci erővel rendelkező engedélyes számára a Hivatal 
meghatározott mértékű villamos energia nyilvános és átlátható módon történő értékesítését írja elő, amelyre 
nyilvános aukción és szervezett villamosenergia-piacon keresztül történő értékesítés keretében kerülhet sor.”

15. §  A Vet. 168. § (15a) bekezdése a következő a) ponttal egészül ki:
(Bírósági felülvizsgálat iránti kérelem esetén nincs helye a végrehajtás felfüggesztésének, ha a határozat)
„a) végső menedékes kijelölési eljárás során az  engedélyes egyes engedélyesi jogait korlátozza, az  engedélyét 
visszavonja vagy végső menedékest jelöl ki,”

16. §  A Vet. 170. § (1) bekezdés 38. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„38. a  végső menedékes kijelölésére, tevékenységére, jogaira és kötelezettségeire, feladatai ellátására, valamint 
a  korábbi egyetemes szolgáltató vagy villamosenergia-kereskedő működési engedélyében meghatározott jogai 
gyakorlása korlátozására, az  engedély visszavonására, továbbá a  fogyasztásmérő-berendezés leolvasására és 
az elszámolásra vonatkozó részletes szabályokat,”
(rendeletben állapítsa meg.)

17. §  A Vet.
a) 16. § o) pontjában az „összehangolása,” szövegrész helyébe az „összehangolása és ösztönzése,” szöveg,
b) 168.  § (10)  bekezdésében a  „határozat kivételével” szövegrész helyébe a  „határozat, továbbá a  végső 

menedékes kijelölési eljárásban hozott határozat kivételével” szöveg,
c) 170. § (1) bekezdés 49. pontjában az „a felhasználó” szövegrész helyébe az „az elektromos gépjármű töltését 

igénybe vevő” szöveg
lép.

4. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

18. §  A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15.  § (1) A  földgázelosztó az  együttműködő földgázrendszer fejlesztésének és üzemeltetésének biztosítása 
érdekében köteles a  csatlakozó rendszerüzemeltetőkkel, a  telephelyi szolgáltatókkal, a  központi adatgyűjtő és 
feldolgozó rendszert működtető engedélyessel és a rendszerhasználókkal folyamatosan együttműködni.
(2) A  földgázelosztó rendszeregyensúlyozási tevékenységének végzéséhez és a  korrekciós elszámoláshoz 
szükséges, valamint a  saját felhasználás céljából beszerzett földgáz adásvétele nem minősül az  e  törvény szerinti 
földgáz-kereskedelemnek.”

19. §  A Get. 19/B. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes korrekciós elszámolásához kapcsolódó 
földgáz adásvétele nem minősül e törvény szerinti földgáz-kereskedelemnek.”

20. §  A Get. 59. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  Hivatal az  55.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti piacon jelentős piaci erővel rendelkező engedélyesnek 
a  lefolytatott piacelemzés eredménye alapján, az  adott piacon a  kellően hatékony verseny kialakulásának 
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elősegítéséhez igazodó indokolt esetben előírhatja az  átláthatóság biztosítása érdekében a  határozatában 
foglaltaknak megfelelő bontású és részletezettségű – így különösen a szolgáltatási árat, a fizetési formákat, valamint 
a  szolgáltatóváltáshoz kapcsolódó ügyintézési kötelezettségeket tartalmazó – a  nem szervezett piacon történő 
értékesítés esetén alkalmazandó mintaajánlat készítését. A  mintaajánlattól a  szerződő felek közös megegyezéssel 
eltérhetnek.”

21. §  A Get. 100/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó – eltérő megállapodás hiányában – térítésmentesen köteles 
biztosítani és felszerelni
a) a felhasználó számára a fogyasztásmérő berendezést, valamint
b) az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó számára
ba) 20 m3/óra feletti névleges teljesítményű fogyasztásmérő esetén az  órai adatok jeltovábbításhoz szükséges 
telemechanikai rendszert és
bb) 100 m3/óra feletti névleges teljesítményű fogyasztásmérő esetén a korrektort.
(3) A (2) bekezdés szerinti fogyasztásmérő berendezés, korrektor és távadós telemechanikai rendszer üzemeltetése, 
karbantartása, időszakos hitelesítése – eltérő megállapodás hiányában – a  szállítási rendszerüzemeltető 
vagy a  földgázelosztó kötelezettsége. Ezen kötelezettségek költségei a  szállítási rendszerüzemeltetőt vagy 
a  földgázelosztót terhelik. Ha a  földgázkereskedő vagy a  felhasználó kérésére – az  Üzemi és Kereskedelmi 
Szabályzatban meghatározottak alapján – a  műszakilag indokoltnál költségesebb berendezés kerül felszerelésre, 
a rendszerüzemeltető jogosult az ezzel felmerülő igazolt többletköltségeit a felhasználó felé érvényesíteni.”

22. § (1) A Get.120/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás keretében végzett földgázszállítás és rendszerirányítás, 
földgázelosztás vagy földgáztárolás esetén biztosítani kell a  földgázszállítás, földgázelosztás, földgáztárolás jogi 
személyiség szerinti, szervezeti és döntéshozatali függetlenségét a nem földgázszállítással, földgázelosztással vagy 
földgáztárolással kapcsolatos tevékenységektől.”

 (2) A Get. 120/A. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A (2) bekezdés szerinti függetlenség biztosításához legalább a következő követelmények teljesítése szükséges:]
„d) a  c)  pontban meghatározott munkaszerződéssel rendelkező személynek – kivéve, ha e  törvény eltérően 
rendelkezik – nem lehet társasági részesedése a  rendszerüzemeltetőt kivéve más engedélyesben, annak kapcsolt 
vállalkozásában, továbbá ezen személy nem lehet integrált földgázipari vállalkozás
da) kereskedelmi és termelői engedélyesének vezető tisztségviselője, cégvezetője, vezető állású munkavállalója, 
a  gazdasági társaság engedélyesi tevékenységet ellátó szervezeti egységének vezetője, valamint ügydöntő 
felügyelőbizottságának és felügyelőbizottságának a  tagja, továbbá nem létesíthet azzal munkaviszonyt vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt,
db) kereskedelmi és termelői engedélyes felett közvetlen irányítást gyakorló személyének vezető tisztségviselője, 
cégvezetője, vezető állású munkavállalója, a  gazdasági társaság földgáztermelés és -ellátás napi üzemviteléért 
közvetlenül vagy közvetve felelős tevékenységet ellátó szervezeti egységének vezetője, valamint ügydöntő 
felügyelőbizottságának és felügyelőbizottságának a  tagja, továbbá nem létesíthet azzal olyan munkaviszonyt 
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt, amely alapján földgáztermelés és -ellátás napi üzemviteléért 
közvetlenül vagy közvetve felelős tevékenységet végez, továbbá
dc) olyan szervezetének tagja, amely a  földgáztermelés és -ellátás napi üzemviteléért közvetlenül vagy közvetve 
felelős tevékenységet végez,”

23. §  A Get. 141/G. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„141/G.  § (1) Az  a  földgáztárolói engedélyes, amelynek az  egyes törvényeknek a  rezsicsökkentés végrehajtásához 
szükséges módosításáról szóló 2013. évi CLXVII. törvény hatálybalépésekor a tulajdonában van legalább 120 millió m3 
mobilgázzá átminősített párnagáz, köteles ajánlatot tenni a  120 millió m3 mobilgázzá átminősített párnagáz könyv 
szerinti értéken történő értékesítésére az  egyetemes szolgáltatók földgáz forrásainak biztosítása érdekében a  141.  § 
(1)  bekezdése szerinti, egyetemes szolgáltatási engedéllyel nem rendelkező volt közüzemi nagykereskedő részére, ha 
az ajánlattétel napját a miniszter rendeletben meghatározta. Az ajánlati kötöttség időtartama 5 munkanap.
(2) Az  (1)  bekezdés szerint mobilgázzá átminősített párnagázból az  egyes energetikai tárgyú törvények 
módosításáról szóló 2016.  évi LXXXI.  törvény hatálybalépésekor rendelkezésre álló készlet mennyiséget 
a földgáztárolói engedélyes saját célú energiafelhasználásra és technológiai célokra felhasználhatja.
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(3) A  földgáztárolói engedélyes köteles ajánlatot tenni a  saját célú energiafelhasználással és technológiai célú 
felhasználással csökkentett mobilgázzá átminősített párnagáz könyv szerinti értéken történő értékesítésére 
az  egyetemes szolgáltatók földgáz forrásainak biztosítása érdekében az  egyetemes szolgáltatási engedéllyel nem 
rendelkező volt közüzemi nagykereskedő részére a miniszter rendeletében meghatározottak szerint.
(4) Ha a  (3)  bekezdés szerinti ajánlat nem kerül elfogadásra, a  párnagázt a  földgáztárolói engedélyes 
az üzletszabályzatában meghatározott módon értékesítheti.”

24. §  A Get. a következő 146/K. §-sal egészül ki:
„146/K.  § (1) E  törvénynek az  egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2016.  évi LXXXI.  törvénnyel 
megállapított 59. § (2) bekezdését a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(2) E  törvénynek az  egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2016.  évi LXXXI.  törvénnyel 
megállapított 100/A.  § (2)  bekezdés b)  pont ba)  alpontja szerinti telemechanikai rendszert 2017. január 1-ig kell 
kiépíteni.”

25. § (1) A Get.
a) 8. § (1) bekezdésében a „kereskedési platform hiányában a kereskedelmi egyensúly fenntartása érdekében” 

szövegrész helyébe az „a 312/2014/EU bizottsági rendeletben előírtak szerint” szöveg,
b) 39.  §-ában a  „legalább a  következő 3 gázévre rendelkezzen” szövegrész helyébe a  „rendelkezzen vagy 

a 141/A. § vagy 141/J. § szerinti forrásszerződéssel vagy legalább a következő 3 gázévre” szöveg,
c) 120/A.  § (3)  bekezdés c)  pontjában a  „földgázelosztó és földgáztároló engedélyes” szövegrész helyébe 

a „földgázelosztó engedélyes” szöveg,
d) 133. § (4) bekezdésében a „141/G. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe a „141/G. §” szöveg
lép.

 (2) A  Get. 9.  § (2)  bekezdésében a  „kereskedési platform szabályzata vagy – kereskedési platform hiányában – 
az  egyensúlyozó platform szabályzata tartalmazza” szövegrész helyébe a „szállítási rendszerüzemeltető a  Hivatal 
részére jóváhagyásra benyújtja” szöveg lép.

26. §  Hatályát veszti a Get. 89. § (8) bekezdése.

5. Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény módosítása

27. §  Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Ehat.) 1. § 31. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„31. végső felhasználó: az  a  természetes személy vagy szervezet, aki vagy amely saját felhasználására vásárol 
energiát; távhűtéssel ellátott épület esetében, ha a távhűtési szolgáltatás a több személy tulajdonában lévő épület 
valamennyi épületrészében – a  közös használatú épületrészek kivételével – mérhető, végső felhasználónak kell 
tekinteni az egyes épületrészek tulajdonosát is.”

28. §  Az Ehat. VII. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:
„17/A. Fogyasztóvédelmi feladatok a távhűtés terén
21/A. § (1) A fogyasztóvédelmi hatóság jár el a távhűtés mérésével, elszámolásával, a díjfizetéssel, a számlázással és 
a  végső felhasználók tájékoztatásával kapcsolatos rendelkezések végső felhasználóval szemben történő távhűtési 
szolgáltató általi megsértése esetén.
(2) A  fogyasztóvédelmi hatóság eljárására a  fogyasztóvédelemről szóló törvényt kell alkalmazni azzal, hogy 
az e törvény szerinti végső felhasználó a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában fogyasztónak minősül 
akkor is, ha nem természetes személy.
(3) Az  (1)  bekezdésben foglalt rendelkezések a  fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában 
fogyasztóvédelmi rendelkezések.
(4) A  végső felhasználó akkor kezdeményezheti a  fogyasztóvédelmi hatóság eljárását, ha igazolja, hogy 
eredménytelenül fordult panaszával a távhűtési szolgáltatóhoz.”
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29. §  Az Ehat. 44. §-a a következő p) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„p) a  távhűtés mérésével, elszámolásával, a  díjfizetéssel, a  számlázással és a  felhasználók tájékoztatásával 
kapcsolatos rendelkezéseket, a felek jogait és kötelezettségeit;”
(rendeletben állapítsa meg.)

6. Záró rendelkezések

30. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
 (2) A 19. § és a 25. § (2) bekezdése 2016. október 1-jén lép hatályba.
 (3) Az 1. § 2017. január 1-jén lép hatályba.
 (4) Nem lép hatályba a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló 2015. évi V. törvény 19. §-a és 

25. §-ának (2) bekezdése.
 (5) Hatályát veszti a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló 2015. évi V. törvény.

31. §  A 6. alcím az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és 
a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 9–11. cikkének való megfelelést szolgálja.

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

2016. évi LXXXII. törvény
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, valamint az energetikai tárgyú törvények 
módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvény módosításáról*

1. § (1) A villamos energiáról szóló 2007.  évi LXXXVI.  törvény (a  továbbiakban: VET.) 3.  § 45.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„45. Megújuló energiaforrás: nem fosszilis és nem nukleáris energiaforrás, amelyből nap-, szél-, légtermikus, 
geotermikus, hidrotermikus energia, vízenergia, biomasszából nyert energia – beleértve a  biogázból 
(hulladéklerakóból, illetve szennyvízkezelő létesítményből származó, valamint az  egyéb szerves anyagokból 
előállított éghető gázból) nyert energiát – állítható elő;”

 (2) A VET. 3. §-a a következő 75–77. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„75. Prémium típusú támogatás: a prémium típusú támogatási rendszer keretében nyújtott ártámogatás;
76. Prémium típusú támogatási rendszer: olyan támogatási rendszer, amelyben a  megújuló energiaforrásból 
származó villamos energiát a  termelő piaci körülmények között értékesíti és emellett az  általa termelt villamos 
energiával arányosan ártámogatásban (prémiumban) részesül;
77. Demonstrációs projekt: egy technológiát az Európai Unióban elsőként bemutató, és jelentős, a technika aktuális 
állását meghaladó újítást képviselő projekt.”

2. §  A VET. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  megújuló energiaforrás, valamint a  hulladék mint energiaforrás felhasználásának elősegítése érdekében 
e  törvény és a  felhatalmazása alapján kiadott jogszabály energiaforrásokra, termelési eljárásokra, az  erőművi 
névleges teljesítőképességre, az  energiaátalakítás hatásfokára, hatékonyságára, valamint az  erőmű létesítésének 
időpontjára tekintettel differenciált, kötelező átvételi rendszert és prémium típusú támogatási rendszert hoz létre.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. június 13-i ülésnapján fogadta el.
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3. § (1) A VET. 10.  § (1)–(3)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezések lépnek, és a  § a  következő (3a)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(1) A  9.  §-ban meghatározott kötelező átvételi rendszer és prémium típusú támogatási rendszer részletes 
szabályainak kialakítása során a Kormány az alábbiakat veszi figyelembe:
a) a  megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energia kötelező átvételi rendszerének 
és a  prémium típusú támogatási rendszernek biztosítania kell a  szükséges hosszú távú kiszámíthatóságot és 
az energiapolitikai elvekkel való összhangot,
b) a  termelők piaci versenyének fenntartása érdekében – a  megújuló energiaforrásból termelt villamos energia 
kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló kormányrendeletben meghatározott kivételekkel – 
prémium típusú támogatást kell alkalmazni,
c) a prémium típusú támogatás mértékét – a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és 
prémium típusú támogatásáról szóló kormányrendeletben meghatározott kivételekkel – pályázati eljárás keretében 
kell meghatározni a költséghatékonyság érdekében.
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott szempontok figyelembevétele mellett a  villamos energiára vonatkozó 
kötelező átvételi és a  prémium típusú támogatás nem adható a  fát és faterméket piaci forgalomba bocsátó piaci 
szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló, 2010. október 20-i 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet (továbbiakban: EUTR), valamint az  erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló 2009.  évi 
XXXVII.  törvény (a  továbbiakban: Evt.) szerinti illegális kitermelésből származó fatermékre, vagy az EUTR és az Evt. 
szerint legális kitermelésből származó erdei faválasztékok közül a  fűrészipari rönk vagy annál magasabb rendű 
faválaszték mint energiaforrás felhasználásával történő villamosenergia-termelésre.
(3) A  szélerőművek, szélerőműparkok által termelt villamos energia támogatásának szabályait az  (1)  bekezdés 
sérelme nélkül, elkülönítetten, a  rendszerszintű szolgáltatások korlátozott technikai lehetőségeinek 
figyelembevételével kell meghatározni.
(3a) Az  átvételi kötelezettség vagy prémium típusú támogatási rendszer keretében kiosztható új támogatási 
jogosultságok maximális mértékét a  miniszter rendeletben állapítja meg, figyelembe véve az  egyes termelési 
eljárások átlagos megtérülési idejét, az  egyes energiaforrások felhasználásának Magyarország természeti 
adottságaival összefüggő hatékonyságát, a felhasználók teherbíró képességét és a technológiák fejlődéséből adódó 
hatékonyságjavulást, valamint az adott technológiának a villamosenergia-rendszer működésére gyakorolt hatását és 
a technológiai sajátosságokat. A miniszter e rendelete tartalmazza a támogatási jogosultságok maximális mértékét 
a  következő 5 évre vonatkozóan éves bontásban, amelyek évente felülvizsgálatra kerülnek úgy, hogy a  tárgyévre 
vonatkozó értékek a tárgyévben és az azt megelőző évben már nem csökkenthetőek.”

 (2) A VET. 10. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  prémium típusú támogatás alá eső villamos energia termelői kötelesek az  átviteli rendszerirányító 
üzletszabályzata szerinti vonatkozó szerződést megkötni az átviteli rendszerirányítóval.”

4. §  A VET. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § (1) A 10. § szerinti szempontok alapján meghatározott kötelező átvétel a megújuló energiaforrásból termelt 
villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló kormányrendelet szerinti kötelező átvételi 
áron történik.
(2) Prémium típusú támogatás nyújtható
a) megújuló energiaforrások felhasználásával történő villamosenergia-termelést lehetővé tevő új beruházások 
ösztönzésére, vagy
b) biomassza vagy biogáz felhasználásával történő villamosenergia-termelés fenntartásának ösztönzésére.
(3) A  prémium típusú támogatás támogatott árát a  megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező 
átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló kormányrendeletben meghatározott eseteket kivéve pályázati 
eljárás során a Hivatal állapítja meg.
(4) Az  (1)  bekezdés szerinti, átvételi kötelezettség alá eső villamos energia átvételi árát és a  (2)  bekezdés a) és 
b) pontjai szerinti prémium típusú támogatás támogatott árát Ft/kWh egységben kell megállapítani.
(5) Az  átvételi kötelezettség alá eső villamos energia mennyiségét és a  kötelező átvétel időtartamát, valamint 
a  pályázati eljárás alá nem tartozó, prémium típusú támogatás alá eső villamos energia mennyiségét, és 
a támogatás időtartamát, valamint a (2) bekezdés b) pontja szerinti prémium típusú támogatás mértékét a Hivatal 
állapítja meg. Az  átvételi kötelezettség és a  prémium típusú támogatás keretében nyújtott támogatás mértékét 
– a (4) bekezdés rendelkezéseivel összhangban – energiaforrásonként, termelési eljárásonként, valamint az erőművi 
teljesítőképességre való tekintettel eltérő mértékben is meg lehet állapítani.
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(6) Az (1) bekezdés szerinti kötelező átvétel és a (2) bekezdés a) pontja szerinti prémium típusú támogatás Hivatal 
általi megállapítása során tekintettel kell lenni arra, hogy ezek a  támogatások legfeljebb az  adott beruházás 
méltányos megtérüléséhez szükséges mértékig biztosíthatóak, és a  támogatás időtartama nem haladhatja meg 
a szokványos számviteli szabályok szerinti értékcsökkenési leírás időtartamát.
(7) Az  átvételi kötelezettség keretében adható támogatás, valamint a  prémium típusú támogatás mértékének 
meghatározásakor csökkentő tényezőként kell figyelembe venni az  állami támogatásokat, és a  környezetvédelmi 
termékdíjról szóló törvény szerinti hulladékhasznosítói szolgáltatásra vonatkozó megrendelést.
(8) A  (7)  bekezdés szempontjából figyelembe veendő támogatások különösen a  beruházási támogatások, 
az  adókedvezmények, valamint a  megújuló energiaforrások mennyiségének, illetve arányának növelésén 
keresztül megtakarított azon kibocsátási egységekből eredő haszon, amely kibocsátási egységekhez az  érintett 
az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló törvény rendelkezései alapján térítés nélkül 
jutott. Nem kell figyelembe venni a 147. § (1) bekezdése szerinti szénipari szerkezetátalakítási, valamint a kapcsolt 
termelésszerkezet-átalakítási támogatást.
(9) A  (2)  bekezdés b)  pontja szerinti prémium típusú támogatás mértékének meghatározásakor – a  (7) és 
(8)  bekezdéstől eltérően – csak a  működési jellegű állami támogatásokat kell figyelembe venni, beleértve 
a működés fenntartásához szükséges beruházásokhoz kapott támogatásokat is.
(10) A kötelező átvételi, illetve (2) bekezdés a) pontja szerinti prémium típusú támogatási jogosultságok csak a (7) és 
(8) bekezdés szerint figyelembe vett támogatás változása esetén, e változással arányosan módosíthatóak.
(11) A prémium típusú támogatás elnyerésére kiírt pályázatokat a Hivatal bonyolítja le.”

5. § (1) A VET. 12. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Amennyiben a  prémium típusú támogatásban részesülő, a  megújuló és nem megújuló energiaforrásokat 
együttesen felhasználó termelő nem a  megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és 
prémium típusú támogatásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elszámolást alkalmazza, akkor a prémium 
típusú támogatás összegét köteles visszafizetni.”

 (2) A VET. 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  Hivatal évente jelentést készít a  megújuló és a  kapcsolt villamosenergia-termelésről, valamint a  kötelező 
átvételi rendszer és a prémium típusú támogatás éves alakulásáról. A Hivatal a jelentést a honlapján közzéteszi.”

6. § (1) A VET. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Minden mérlegkör-felelős köteles a  megújuló energiaforrásokból és a  hulladékból nyert energiával termelt 
villamos energia működési támogatásának finanszírozásáról szóló miniszteri rendeletben foglaltaknak megfelelően 
megfizetni az átvételi kötelezettség és prémium típusú támogatás alá eső villamosenergia-termelés támogatására 
az átviteli rendszerirányító által meghatározott pénzeszközök ráeső összegét, és erre vonatkozóan szerződést kötni 
az átviteli rendszerirányítóval.”

 (2) A VET. 13. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az átviteli rendszerirányító a 9. §-ban meghatározottak végrehajtása érdekében jogosult és köteles)
„a) az  átvételi kötelezettség alá eső villamos energia elszámolására létrehozott, a  kereskedelmi szabályzatban 
meghatározott mérlegkör működtetésére, kiegyenlítésére, valamint a  prémium típusú támogatási rendszer 
működtetésére,”

 (3) A VET. 13. § (6) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az átviteli rendszerirányító a 9. §-ban meghatározottak végrehajtása érdekében jogosult és köteles)
„c) az  átvételi kötelezettség és prémium típusú támogatás alá eső villamos energia támogatásához szükséges 
összegeket és az  (1)  bekezdés szerinti pénzeszközök mértékét az  (1)  bekezdés szerinti miniszteri rendeletben 
meghatározott részletes szabályok szerint meghatározni,”

7. §  A VET. 13/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„13/A. § (1) Az átviteli rendszerirányítónak a 9. § szerinti kötelező átvételi rendszer és prémium típusú támogatási 
rendszer működtetése érdekében folytatott tevékenysége során befolyt, 13.  § (1)  bekezdése szerinti, kötelező 
befizetésen alapuló pénzeszközök, amelyek az  általános forgalmi adóról szóló 2007.  évi CXXVII.  törvény 71.  § 
(1)  bekezdés c)  pontja szerint nem tartoznak bele az  általános forgalmi adó alapjába, valamint a  megújuló 
energiaforrásokból és a  hulladékból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának 
finanszírozásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott egyéb bevételek nem minősülnek az  átviteli 
rendszerirányító bevételének, továbbá az  átviteli rendszerirányító azokat a  kötelező átvételi rendszer és 
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a  prémium típusú támogatási rendszer működtetésétől eltérő célra nem fordíthatja és köteles azokat egyéb 
pénzeszközeitől és egymástól is elkülönítetten kezelni. Az  átviteli rendszerirányító köteles az  elkülönített számlán 
kezelt pénzeszközöket és azok pénzkezelési költségeivel csökkentett nettó hozamát kötelezettségként kimutatni. 
Az  átviteli rendszerirányító a  kötelező átvételi rendszer és a  prémium típusú támogatási rendszer működtetése 
érdekében folytatott tevékenység ellátása során a  tevékenységgel összefüggő indokolt költségeit érvényesítheti. 
Az átviteli rendszerirányító e tevékenysége nem irányulhat kereskedelmi haszonszerzésre.
(2) A  13.  § (1)  bekezdés szerinti, kötelező befizetésen alapuló pénzeszközöket a  mérlegkör-felelős havonta 
az átviteli rendszerirányítónak fizeti meg azzal, hogy a pénzeszközök végső költségviselője – a 13. § (3) bekezdése 
szerinti villamos energiát vásároló felhasználó kivételével – a  felhasználó. A  felhasználóra eső pénzeszközöket 
a  mérlegkör-felelős köteles havonta a  vele a  kereskedelmi szabályzat szerinti ellátásalapú szerződéses 
jogviszonyban álló felhasználó részére kiállított számlán egy tételként külön feltüntetni. Amennyiben a mérlegkör-
felelős és a  mérlegkörébe tartozó felhasználó között nem áll fenn a  kereskedelmi szabályzat szerinti ellátás alapú 
villamosenergia-vásárlási szerződés, úgy a  felhasználóra eső pénzeszközök megfizetésének kötelezettségét 
a  mérlegkör-felelős továbbhárítja a  felhasználó ellátását biztosító villamosenergia-kereskedő – beleértve 
a  felhasználónak közvetlenül értékesítő termelőt is – felé azzal, hogy a  felhasználóra eső pénzeszközök végső 
költségviselője – a  13.  § (3)  bekezdése szerinti villamos energiát vásároló felhasználó kivételével – a  felhasználó. 
A villamosenergia-kereskedő a felhasználóra eső pénzeszközöket a felhasználó részére kiállított számlán köteles egy 
tételként külön feltüntetni.”

8. § (1) A VET. 170. § (1) bekezdés 29. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„29. a  megújuló energiaforrásból nyert villamos energia felhasználását elősegítő kötelező átvételi rendszer 
és prémium típusú támogatási rendszer részletes szabályait, a  kötelező átvételi rendszer és a  prémium típusú 
támogatás keretében végrehajtandó elszámolások részletes szabályait, az  átvételi kötelezettség alá eső villamos 
energia befogadásának és kötelező átvételének részletes szabályait, valamint az  egyes termelési eljárások, 
különösen a  biomasszával termelt villamos energia kötelező átvételéhez és prémium típusú támogatásához 
szükséges minimális hatásfok mértékét,”
(rendeletben állapítsa meg.)

 (2) A VET. 170. § (2) bekezdése a következő 23. és 24. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„23. a megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt villamos energia felhasználását elősegítő kötelező átvételi 
rendszerben és prémium típusú támogatási rendszerben, valamint a  demonstrációs projektek támogatása során 
kiosztható új támogatási jogosultságok maximális mértékét,
24. a megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt villamos energia felhasználását elősegítő prémium típusú 
támogatás kiosztására irányuló pályázat kiírásának feltételeit, a pályázati kiírás közzétételének szabályait, minimális 
tartalmi követelményeit, valamint a pályázati eljárás szabályait”
(rendeletben állapítsa meg.)

 (3) A VET. 170. § (5) bekezdése a következő 6–8. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Hivatal elnöke, hogy rendeletben állapítsa meg)
„6. a  kötelező átvételi jogosultságok esetében, a  támogatás időtartamának és a  kötelező átvétel alá eső villamos 
energia mennyiségének kiszámítási módszereit és a számítás eredményeit;
7. a  pályázati eljárás alá nem tartozó, prémium típusú támogatási jogosultságok esetében a  támogatás 
időtartamának és a  támogatás alá eső villamos energia mennyiségének, valamint biomassza vagy biogáz 
felhasználásával történő villamosenergia-termelés fenntartásának ösztönzésére szolgáló, prémium típusú 
támogatás mértékének kiszámítási módszereit és eredményeit;
8. a demonstrációs projektté minősítés követelményeit és eljárásrendjét.”

9. §  A VET. 171. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  fűrészipari rönk vagy annál magasabb rendű faválaszték támogatásának 10. § (2) bekezdése szerinti tilalma 
nem vonatkozik a  2005. szeptember 1-jét megelőzően a  Hivatal által első alkalommal engedélyezett biomassza 
elsődleges energiaforrást hasznosító erőmű engedélyesére.”
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10. §  A VET.
a) 3. § 45b. pontjában az „eladási ár” szövegrész helyébe az „ezen energiát előállítók bevételének” szöveg,
b) 12. § (2) bekezdésében a „11. § (1) bekezdésének b) pontja” szövegrész helyébe a „11. § (1) bekezdése” szöveg,
c) 13/A.  §-át megelőző alcím címében a „kötelező átvételi rendszer” szövegrész helyébe a „kötelező átvételi 

rendszer és a prémium típusú támogatási rendszer” szöveg,
d) 171. § (8) bekezdésében a „kötelező átvételi rendszert” szövegrész helyébe „rendszereket” szöveg,
e) 171. § (11) bekezdésében a „kötelező átvételi rendszer” szövegrész helyébe „rendszerek” szöveg
lép.

11. §  Hatályát veszti a VET.
a) 11/A. §-a,
b) 171. § (2)–(4) és (5f )–(5h) bekezdése.

12. §  Nem lép hatályba az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvény
a) 27–28. §-a,
b) 29. § (1) bekezdése,
c) 30. §-a,
d) 114. § (6) bekezdése,
e) 125. § (21) bekezdése,
f ) 126. § (3) bekezdése, valamint
g) 237. § (3) bekezdése.

13. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az  1–12.  § az  Európai Bizottság – az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 108.  cikke szerinti – jóváhagyó 

határozatának meghozatalát követő 8. napon lép hatályba.
 (3) Az 1–12. § hatálybalépésének naptári napját az energiapolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően 

a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

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

2016. évi LXXXIII. törvény
a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról*

1. §  A földgázellátásról szóló 2008.  évi XL.  törvény 48.  § (4)  bekezdésében az „a villamos energiáról szóló 2007.  évi 
LXXXVI.  törvény szerinti átviteli rendszerirányítóra” szövegrész helyébe az  „a rendszerirányítást végző szállítási 
rendszerüzemeltetőre és a  villamos energiáról szóló 2007.  évi LXXXVI.  törvény szerinti átviteli rendszerirányítóra” 
szöveg lép.

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

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

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. június 13-i ülésnapján fogadta el.
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2016. évi LXXXIV. törvény
a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény módosításáról*

1. §  A földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006.  évi XXVI.  törvény 8.  § (8)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(8) Visszaigényelhető
a) a (2)  bekezdés a)  pontja szerinti tagi hozzájárulásnak az  a  része, amelyet az  egyetemes szolgáltató lakossági 
fogyasztó részére történő földgáz értékesítés után a Szövetség részére megfizetett,
b) azon földgáz mennyiség után megfizetett tagi hozzájárulás, amelyet igazoltan nem energetikai célra, hanem 
vegyipari célra, vegyipari alapanyagként hoznak be, használnak fel vagy értékesítenek.”

2. §  Ez a törvény 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

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

2016. évi LXXXV. törvény
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosításáról**

1. §  A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013.  évi XXII.  törvény (a  továbbiakban: Tv.) 
a következő 5/A. és 5/B. §-sal egészül ki:
„5/A.  § (1) A  Hivatal a  feladatai ellátásához kapcsolódóan, az  integrációs folyamatok előmozdítása érdekében 
nemzetközi együttműködés keretében a külföldi szabályozó hatóságokkal együttműködési megállapodást köthet, 
törvény rendelkezései szerint információkat cserélhet.
(2) A Hivatal az (1) bekezdés szerinti nemzetközi együttműködés keretében az egyes külföldi szabályozó hatóságok 
részvételével működő, Magyarországon megalakult és budapesti székhelyű – a  tagjai közötti együttműködést és 
az  információcserét, az  energiaszabályozás fejlesztését céljául tűző – Energiaszabályozók Regionális Egyesülete 
(Energy Regulators Regional Association, a továbbiakban: ERRA) tagja lehet.
5/B.  § (1) Az  ERRA, mint egyesületként bejegyzett intézményközi szervezet magyarországi működésére e  törvény 
rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy az  e  törvényben nem szabályozott kérdésekben az  egyesületekre 
vonatkozó szabályok alkalmazandók. E  törvény nem érinti az  ERRA jogi személyiségének egyéb vonatkozásaira, 
a polgári jogi jogviszonyaira, valamint a közteherviselési kötelezettségére irányadó jogszabályok alkalmazását.
(2) Az ERRA nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat a külgazdasági ügyekért és külpolitikáért felelős miniszter látja 
el az általa vezetett közhiteles nyilvántartásra irányadó szabályok szerint, az e törvényben foglalt eltérésekkel.
(3) Az  ERRA feletti törvényességi felügyeletet a  külgazdasági ügyekért és külpolitikáért felelős miniszter 
látja el, amelynek keretében – ha jogszabályba vagy az  alapszabályba ütköző működésre utaló adat jut 
a  tudomására –, megfelelő határidő tűzésével felhívja az  ERRA-t a  működés törvényességének helyreállítására, 
ennek eredménytelensége esetén az  ERRA székhelye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat. A  törvényszék 
az  egyesülési jogról, a  közhasznú jogállásról, valamint a  civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 
törvény civil szervezetek feletti törvényességi ellenőrzés során alkalmazható bírósági intézkedések szabályainak 
alkalmazásával jár el.
(4) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartás az ERRA következő adatait tartalmazza:
a) neve, magyar nyelvű elnevezésének megfelelő idegen nyelvű elnevezése,
b) székhelye,
c) nyilvántartási száma,

 * A törvényt az Országgyűlés a 2016. június 13-i ülésnapján fogadta el.
** A törvényt az Országgyűlés a 2016. június 13-i ülésnapján fogadta el.
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d) adószáma, statisztikai számjele,
e) a tagszervezetek neve, székhelye,
f ) célkitűzése és feladata,
g) a  tisztségviselők neve, továbbá címe, kézbesítési címe, képviseleti joga (együttes vagy önálló), a  megbízatás 
keletkezésének és megszűnésének időpontja,
h) alapszabálya és annak módosítása, a bejegyzés időpontjával,
i) nyilvántartásba vételének időpontja,
j) megszűnésének időpontja.
(5) Az  ERRA a  nyilvántartásban rögzített adataiban bekövetkezett változást 30 napon belül írásban bejelenti 
a külgazdasági ügyekért és külpolitikáért felelős miniszternek, aki azt a nyilvántartásba bejegyzi és arról tájékoztatja 
az ERRA-t.
(6) Az  ERRA az  alapszabályában foglaltak szerint dönthet más egyesülettel való egyesülésről, beolvadásról, illetve 
a feloszlásáról (jogutód nélküli megszűnéséről). Jogutód nélküli megszűnés esetén az ERRA vagyonáról – a hitelezők 
kielégítése után – az  alapszabály előírása, vagy annak hiányában a  legfelsőbb szervének döntése szerint kell 
rendelkezni. A  vagyoni kérdések rendezését az  ERRA által kijelölt vagyonbiztos látja el, ilyen kijelölés hiányában 
a külgazdasági ügyekért és külpolitikáért felelős miniszter jelöl ki vagyonbiztost.
(7) Ha a  (6)  bekezdés szerinti esetekben az  ERRA a  vagyon sorsáról nem rendelkezett, a  vagyont a  hitelezők 
kielégítése után a  tagok között kell olyan arányban felosztani, amilyen arányban az  egyes tagok vagyoni 
hozzájárulást teljesítettek. A ki nem elégített követelésekért a tagok egyetemlegesen felelnek.
(8) Az ERRA a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg.”

2. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
 (2) A  Fővárosi Törvényszék a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013.  évi XXII.  törvény 

módosításáról szóló 2016. évi LXXXV. törvény hatálybalépését követő 15 napon belül az ERRA nyilvántartási adatait 
és az  általa őrzött iratait – ideértve a  folyamatban lévő nyilvántartásba-vételi (változásbejegyzési) eljárás adatait 
és iratait is – papíralapon átadja a  külgazdaságért és külpolitikáért felelős miniszternek, egyidejűleg az  ERRA-t 
a bírósági hatáskör megszűnésére tekintettel törli a civil szervezetek bírósági nyilvántartásából.

 (3) Hatályát veszti a Tv. 5. § (2) bekezdése.

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

2016. évi LXXXVI. törvény
a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról*

1. § (1) A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény (a továbbiakban: MFB tv.) 2. § c) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az MFB Zrt. feladata, hogy a  3.  § (1)–(3)  bekezdéseiben meghatározott tevékenységi körében – az átláthatóság, 
a  célszerűség, a  gazdaságosság, a  hatékonyság és a  prudencia követelményeinek megfelelően – a  Kormány közép- és 
hosszú távú gazdaságstratégiája által meghatározott gazdaságfejlesztési célok megvalósításához szükséges fejlesztési 
források biztosítása érdekében, részben önállóan, részben más hazai és nemzetközi szervezetekkel közösen részt vegyen)
„c) a  magyarországi székhelyű gazdálkodó szervezetek (ezen belül elsődlegesen a  kis- és középvállalkozások), 
egyházi jogi személyek, valamint törvénnyel létrehozott – elkülönített állami pénzalapnak nem minősülő  – 
vagyonkezelést is végző pénzalapok, továbbá a  mezőgazdasági őstermelők és a  családi gazdálkodók 
tevékenységének hitel- és tőkefinanszírozásában;”

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. június 13-i ülésnapján fogadta el.
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 (2) Az MFB tv. 2. §-a a következő m) és n) ponttal egészül ki:
(Az MFB Zrt. feladata, hogy a  3.  § (1)–(3)  bekezdéseiben meghatározott tevékenységi körében – az átláthatóság, 
a  célszerűség, a  gazdaságosság, a  hatékonyság és a  prudencia követelményeinek megfelelően – a  Kormány közép- és 
hosszú távú gazdaságstratégiája által meghatározott gazdaságfejlesztési célok megvalósításához szükséges fejlesztési 
források biztosítása érdekében, részben önállóan, részben más hazai és nemzetközi szervezetekkel közösen részt vegyen)
„m) a közérdekű feladatok, valamint az érintett gazdasági társaságok tevékenységének magas színvonalú, átlátható 
és költséghatékony ellátása érdekében a közvetlen vagy közvetett tulajdonában álló gazdasági társaságok, továbbá 
az  1.  mellékletben meghatározott gazdasági társaságok, valamint ezen társaságok közvetlen vagy közvetett 
tulajdonában álló gazdasági társaságok működésének és gazdálkodásának irányításában, koordinálásában és 
ellenőrzésében;
n) az m) pontban meghatározott gazdasági társaságok közül a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős 
miniszter rendelete által kijelölt gazdasági társaságok részére, az  m)  pont szerinti feladat hatékonyabb végzése 
céljából, kizárólagos joggal történő szolgáltatásnyújtásban.”

2. § (1) Az MFB tv. 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az MFB Zrt. a 2. § n) pontjában meghatározott gazdasági társaságok részére – a 2. § m) pontban meghatározott 
célból – az alábbi szolgáltatásokat kizárólagos joggal, üzletszerűen nyújtja:
a) pénzügyi és számviteli szolgáltatások, könyvelési szolgáltatások, adótanácsadás,
b) kontrolling szolgáltatások, üzleti tervezés,
c) csoportszintű számlaösszevezetési szolgáltatás, egyéb forrásbevonási és likviditáskezelési szolgáltatás,
d) infrastruktúra- és ügyviteli alkalmazások üzemeltetése, támogatása, informatikai szakértői szolgáltatások, 
hardver-szaktanácsadás, szoftver-szaktanácsadás, egyéb informatikai szaktanácsadás,
e) humánerőforrás-gazdálkodáshoz, -fejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatások körében toborzás-kiválasztás, 
képzés-fejlesztés, teljesítményértékelés, személyügyi tevékenységek, humánpolitikai tanácsadás, egyéb 
humánpolitikai szolgáltatások,
f ) a társaság felépítésére és irányítására vonatkozó általános üzletviteli tanácsadás,
g) beszerzések, közbeszerzések tervezése, kezelése és lebonyolítása, beszerzésekhez és közbeszerzésekhez 
kapcsolódó egyéb szakértői szolgáltatások,
h) ingatlanüzemeltetés, létesítménygazdálkodási és -ellátási szolgáltatások, értékbecslés, gépjárműflotta-kezelés, 
csoportos telefon-előfizetés kezelése, iratkezelés.”

 (2) Az MFB tv. 3. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(14) A  2.  § m)  pontja szerint irányított, koordinált és ellenőrzött szervezet, a  szervezet vezetője, alkalmazottja 
adatszolgáltatásra és együttműködésre köteles.”

3. §  Az MFB tv. a következő 20/A. §-sal egészül ki:
„20/A. § Felhatalmazást kap a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter arra, hogy rendeletben 
állapítsa meg
a) azon gazdasági társaságok körét, amelyek a  3.  § (1a)  bekezdésében meghatározott szolgáltatásokat kizárólag 
az MFB Zrt.-től vehetik igénybe, valamint
b) a 3. § (1a) bekezdésében meghatározott szolgáltatások nyújtásának részletes szabályait.”

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

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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2016. évi LXXXVII. törvény
a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi 
CCXIV. törvény módosításáról*

1. §  A tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvény 
(a továbbiakban: Kárrendezési törvény) 4. § 3. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:
3. hozam: az értékpapírszámla-vezető által a kárrendezésre jogosultnak ténylegesen jóváírt)
„a) kamat összegéből a kárrendezésre jogosult által ténylegesen elért jövedelem,”

2. §  A Kárrendezési törvény a következő 21/A. §-sal egészül ki:
„21/A. § (1) E törvénynek a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 
2015. évi CCXIV. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXXXVII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított 
rendelkezését a folyamatban lévő kárrendezésre is alkalmazni kell.
(2) Azon kárrendezésre jogosultak esetén, akiknél a kárrendezésre jogosultnak járó ellenérték összege a Módtv.-vel 
megállapított rendelkezések értelmében ötszáz forintot meghaladó mértékben növekedne, az  Alap a  Módtv. 
hatálybalépését követő 30 napon belül az ellenértéket ismételten megállapítja. Azon jogosultak esetében, akiknél 
a  13.  § (5)  bekezdése szerinti határidő a  visszavonásra a  Módtv. hatálybalépésekor még nyitva áll, vagy akik 
a  kárrendezési kérelmüket visszavonták, az  Alap ezen újabb értesítése a  korábban megküldött értesítés helyébe 
lép. A módosítással érintett azon jogosultak esetében, akiknél a Módtv. hatálybalépését megelőzően megállapított 
ellenérték tekintetében a  13.  § (5)  bekezdése szerinti határidő lejárt, és a  jogosult a  kérelmét nem vonta vissza, 
az  Alap az  ellenérték ismételt megállapításával egyidejűleg intézkedik a  különbözet jogosult részére történő 
kifizetése iránt.”

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

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

2016. évi LXXXVIII. törvény
a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény módosításáról**

1. §  A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 22. §-a a következő 
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  továbbfeldolgozási vagy kiszerelési céllal Magyarország területére behozott, az  Európai Gazdasági Térség 
valamely szerződő államában közfogyasztásra forgalomba még nem hozott borászati termék bor származási 
bizonyítványának kiállítására irányuló kérelemhez mellékelni kell a  borászati hatóság igazolását a  bortétel és 
a  kísérődokumentumban foglaltak egyezőségéről. A  borászati hatóság az  igazolást a  kérelem beérkezésétől 
számított 90 napon belül állítja ki.”

2. §  A Btv. 13/A. § (1) bekezdés a) pontjában a „120 hl/ha” szövegrész helyébe a „160 hl/ha” szöveg lép.

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

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

 * A törvényt az Országgyűlés a 2016. június 13-i ülésnapján fogadta el.
** A törvényt az Országgyűlés a 2016. június 13-i ülésnapján fogadta el.
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2016. évi LXXXIX. törvény
a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról*

1. § (1) A  hulladékról szóló 2012.  évi CLXXXV.  törvény (a továbbiakban: Ht.) 14.  § (1)  bekezdése a  következő c)  ponttal 
egészül ki:
(Hulladékot csak hulladékgazdálkodási engedély birtokában lehet szállítani, kivéve ha)
„c) a  gazdálkodó szervezet nem üzletszerűen, alkalmilag, az  elkülönítetten gyűjtött hulladékát saját járművével, 
másik telephelyén levő üzemi gyűjtőhelyre vagy átvételi helyre, hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, 
valamint hulladékkezelőhöz szállítja.”

 (2) A Ht. 64. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„64.  § (1) Ha valamely gazdálkodó szervezet mellékterméket állít elő vagy tevékenysége során melléktermék 
képződik, és azt melléktermékként tárolja, használja fel vagy forgalmazza, akkor – a  (2)  bekezdésben foglalt 
kivétellel – a  8.  § szerinti melléktermékre vonatkozó feltételeknek való megfelelésről a  környezetvédelmi 
hatóságnak nyilatkozik. A környezetvédelmi hatóság a megfelelés tényét igazolja.
(2) Nem kell nyilatkozni a  környezetvédelmi hatóságnak a  8.  § szerinti melléktermékre vonatkozó feltételeknek 
való megfelelésről olyan, kormányrendeletben meghatározott melléktermék esetén, amelynek megfelelőségét 
a  82.  § (4)  bekezdése szerinti hatóság ellenőrzi, és a  melléktermék felhasználási módja miatt a  8.  § szerinti 
környezetvédelmi feltételek teljesülnek.”

 (3) A Ht. 68. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Hulladéklerakási járulékot – a  69.  § (5)  bekezdésében meghatározott kivételekkel – a  hulladékgazdálkodással 
kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott 
D1, D2, D3, D4, D5 és D12 kóddal ellátott ártalmatlanítási művelettel ártalmatlanított hulladék után kell fizetni. 
A  hulladéklerakási járulék megfizetésének kötelezettsége a  hulladék elhelyezésével keletkezik. A  járulék mértékét 
6000 Ft/tonna egységár alapulvételével a  negyedévenkénti járulékfizetéssel érintett hulladék tömege alapján kell 
meghatározni.”

 (4) A Ht. 69. § (5) bekezdése a következő e)–h) pontokkal egészül ki:
(A járulékfizetésre kötelezettnek nem kell hulladéklerakási járulékot fizetni, ha)
„e) azbesztet tartalmazó, lakosságnál képződött építőanyag hulladék lerakása valósul meg,
f ) erőművi és hulladékégetésből származó nem veszélyes
fa) salak, pernye,
fb) egyéb füstgáz tisztításából származó hulladék
lerakása valósul meg,
g) nem veszélyes kohászati salak hulladék lerakása valósul meg,
h) a 15. § (6) bekezdése szerinti építési célú felhasználás valósul meg.”

 (5) A Ht. 88. § (2) bekezdése a következő 2. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a környezetvédelemért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg:)
„2. a hulladékstátusz megszűnésének megállapítására vonatkozó részletes műszaki feltételeket;”

 (6) A Ht. 88. § (2) bekezdése a következő 9. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a környezetvédelemért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg:)
„9. a  hasznosítási műveleteket és az  energetikai hasznosítás feltételeként meghatározott energiahatékonysági 
mutató megállapítására vonatkozó szabályokat, valamint az ártalmatlanítási műveleteket;”

 (7) A Ht. 93. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény)
„g) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv II. mellékletének módosításáról szóló, 2015. július 10-i 2015/1127/EU bizottsági irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)

2. §  A Ht.
a) 2. § (1) bekezdés 42. pontjában az „2. melléklet” szövegrész helyébe a „hulladékgazdálkodással kapcsolatos 

ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló miniszteri rendelet”,

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. június 13-i ülésnapján fogadta el.
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b) 55.  § (3)  bekezdésében a „veszélyes és nem veszélyes hulladékként egyaránt szerepel, de megállapításra 
került” szövegrész helyébe a „veszélyes hulladékként szerepel, de a környezetvédelmi hatóság megállapítja”,

c) 27. alcím címében a „tájékoztató” szövegrész helyébe az „a melléktermék megfelelőségének igazolása”,
d) 69.  § (6)  bekezdésében az „az 5.  melléklet 2.  pontjában foglalt táblázat 4.  pontjában” szövegrész helyébe 

a „68. § (2) bekezdésében”,
e) 82.  § (4)  bekezdésében a  „termék megfelelőségének” szövegrész helyébe a  „környezetvédelmi hatóság, 

továbbá a termék megfelelőségének”,
f ) 86. § (4) bekezdésében a „kiszabott bírságot megállapító határozat kiadásáig” szövegrész helyébe a „kiszabott 

bírság megfizetésére előírt határidő lejárta előtt”,
g) 88. § (1) bekezdés 15. pontjában a „tevékenységek, valamint” szövegrész helyébe a „tevékenységek, az építési-

bontási törmelék újrahasználatának, valamint”
szöveg lép.

3. § (1) Hatályát veszti a Ht.
a) 2. és 3. melléklete, valamint
b) 5. melléklete.

 (2) Hatályát veszti a Ht.
a) 2.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában az  „az ártalmatlanítási műveletek nem kimerítő listáját a  2.  melléklet 

tartalmazza;” szövegrész,
b) 2. § (1) bekezdés 20. pontjában az „a hasznosítási műveletek nem kimerítő listáját a 3. melléklet tartalmazza;” 

szövegrész,
c) 34.  § (9)  bekezdésében a „hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést az  Országos Környezetvédelmi 

Információs Rendszer publikus felületén közzé kell tenni. A” szövegrész,
d) 68. § (5) bekezdés b) pontjában a „fajtájára,” szövegrész,
e) 88. § (1) bekezdés 3. pontjában a „ , valamint a Hulladékminősítő Bizottságra vonatkozó részletes szabályokat” 

szövegrész.

4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
 (2) Az 1.  § (3) és (4)  bekezdése, a  2.  § d)  pontja, a  3.  § (1)  bekezdés b)  pontja, valamint a  3.  § (2)  bekezdés d)  pontja 

2017. január 1-jén lép hatályba.

5. §  Ez a törvény a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről 
szóló 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II.  mellékletének módosításáról szóló, 2015. július 10-i 
2015/1127/EU bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

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

A Kormány 164/2016. (VI. 23.) Korm. rendelete
az egyes kormányrendeleteknek az engedély nélkül, személygépkocsival végzett személyszállító 
szolgáltatással összefüggő módosításáról

A Kormány
a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 15. §-ában,
a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontjában,
a 3. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában,
a 4. alcím vonatkozásában a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés h) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 
236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000.  évi CXXVIII.  törvény végrehajtásáról szóló 
236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1/A. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes 
rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő 
hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a  közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések 
megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 
156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. §  Hatályát veszti az R2. 13. § (1) bekezdés a) pontjában az „az 5. pont b) alpontjában,” szövegrész.

3. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és 
visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

4. §  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a  közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R3.) 103.  § (1)  bekezdés h)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
[A járművet a  hivatalból indult eljárás során a  forgalmi engedély és a  hatósági jelzés bevonásával – az  f )  pontban és 
a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a következő időtartamra kell ideiglenesen a forgalomból kivonni:]
„h) a 97. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott esetben
ha) első alkalommal hat hónapra,
hb) ismétlődő esetben három évre.”

5. §  Az R3. 108. §-ának az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 467/2015. (XII. 29.) 
Korm. rendelet 24. §-ával beiktatott (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(7) Az (1), a (3) és az (5)  bekezdésben meghatározott hivatalból történő forgalomba helyezést követően a jármű 
a közúti forgalomban akkor vehet részt, ha a forgalomban tartásához szükséges, jogszabályban előírt feltételek 
fennállnak.” 

6. §  Az R3.
a) 97. § (1) bekezdés e) pontjában a „személytaxi-szolgáltatást” szövegrész helyébe a „személytaxi-szolgáltatást 

vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatást”,
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b) 101. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „96. § (1) és (9) bekezdéseiben” szövegrész helyébe a „96. § (1) és 
(9) bekezdésében, valamint a 97. § (1) bekezdés e) pontjában”,

c) 108. § (1) bekezdésében a „87. § (4) bekezdése és a 101. § (1) bekezdés c) pontja alapján” szövegrész helyébe 
a „87. § (4) bekezdése, a 101. § (1) bekezdés c) pontja és a 97. § (1) bekezdés e) pontja alapján”

szöveg lép.

4. A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló  
176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet módosítása

7. §  A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R4.) 5. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
[A vállalkozásnak – az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül – rendelkeznie kell:]
„c) személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra jogosító tevékenységi engedély esetén a  22.  § (2)  bekezdés 
a) pontja szerinti tevékenység végzésére jogosult vállalkozással kötött írásbeli szerződéssel.”

8. §  Az R4. 22. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  járművezetőnek az  ellenőrző hatóság kérésére be kell mutatnia az  adott főszolgáltatással összefüggésben 
kötött, az 5. § (2) bekezdés c) pontja szerinti szerződést.”

5. Záró rendelkezések

9. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 164/2016. (VI. 23.) Korm. rendelethez

Az R1. 1/A. számú mellékletében foglalt táblázat a 2502 kódszámú sort követően a következő 26. kódszámú sorral 
egészül ki:

(Kódszám Tényállás Pontszám)

„

26 Engedély nélkül személygépkocsival végzett közúti közlekedési szolgáltatás 
[BR. 1. melléklet 1. pontjában meghatározott]

9

”

2. melléklet a 164/2016. (VI. 23.) Korm. rendelethez

Az R2. 1. mellékletében foglalt táblázat 4. pontja a következő d) és e) sorral egészül ki:

(Sorszám Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások A bírság összege, 

forintban

A bírságolással érintett cselekmény 

elkövetéséért felelőssé tehető)

„

d) Utazási igény közvetítése vagy személyszállító 
szolgáltatásnyújtás szervezése személytaxi-
szolgáltatás nyújtására nem jogosult részére  
e) Személygépkocsis személyszállító szolgáltatáshoz 
közvetlenül kapcsolódó szolgáltatásra kötött 
szerződést a járművezető nem tudja bemutatni

300 000  
 
 

200 000

diszpécserszolgálat  
 
 

gépjárművezető

”
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A Kormány 165/2016. (VI. 23.) Korm. rendelete
a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról

A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 29. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet alkalmazási köre

1. § (1) E  rendelet hatálya a magyarországi telephelyen megújuló energiaforrásból termelt villamos energia támogatására 
e rendelet hatálybalépését követően kérelmet benyújtókra terjed ki.

 (2) E rendelet alkalmazási köre nem terjed ki a háztartási méretű kiserőműben termelt villamos energiára.

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:
 1. barna prémium: a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) 11. § (2) bekezdés 

b) pontja szerinti, biomassza vagy biogáz felhasználásával történő villamosenergia-termelés fenntartásának 
ösztönzésére nyújtott prémium típusú támogatás;

 2. bázisár: az 1. mellékletben megállapított, 2016. évre vonatkozó árak;
 3. Befogadó: a  prémium típusú támogatási rendszer kezelője és a  kötelező átvétel alá eső villamos energia 

elsődleges vásárlója, aki a VET 10. § (4) bekezdése alapján egyúttal a kötelező átvételi mérlegkör felelőse;
 4. éves kifizetés: az  induló támogatott ár vagy kötelező átvételi ár és a  támogatásra jogosult éves mennyiség 

szorzata;
 5. éves termelési időszak: naptári év (naptári év közben történő üzembe helyezés esetén a kereskedelmi üzem 

kezdete és az adott naptári év december 31-e közötti időszak);
 6. KÁT mérlegkör: a VET 10. § (4) bekezdése alapján a Befogadó által az átvételi kötelezettség alá eső villamos 

energia elszámolására létrehozott és működtetett mérlegkör, amelynek mérlegkör felelőse a Befogadó;
 7. KÁT termelő: a kötelező átvétel alá eső, megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt villamos energia 

termelője;
 8. kereskedelmi üzem: az erőműegység működésének az az időszaka, amikor a próbaüzem sikeres lezárása után 

értékesítésre termel villamos energiát;
 9. önfogyasztás: az erőműegység telephelyének teljes villamosenergia-fogyasztása, beleértve az erőműegység 

villamosenergia- és hőenergia-termelésének, a termelőeszközök üzemének és üzemeltetésének fenntartására 
a  saját termelésből vagy a  hálózatból felhasznált villamos energiát, valamint az  erőműegységet tulajdonló 
gazdasági társaságnak és az  erőműegység üzemeltetőjének a  telephelyen történő minden egyéb 
célú villamosenergia-fogyasztását is (ha az  erőműegységben termelt villamos energiát csak részben 
értékesítik a  kötelező átvételi rendszerben vagy csak részben jogosult prémium típusú támogatásra, akkor 
az önfogyasztást az értékesített, illetve prémium típusú támogatásban részesülő mennyiségek arányában, ha 
a telephelyen több erőműegység üzemel, akkor az önfogyasztást az erőműegységek tényleges technológiai 
célú felhasználását is figyelembe véve kell megosztani);

10. Premizált termelő: prémium típusú támogatásban részesülő villamosenergia-termelő;
11. szabályozási pótdíj: a  napi menetrend hiánya vagy az  érvényes menetrendtől való eltérés esetén a  KÁT 

termelő által a Befogadó számára fizetendő díj;
12. szervezett villamosenergia-piac: azon szervezett villamosenergia-piac, amelyen a  Befogadó részesedéssel 

rendelkezik;
13. támogatott ár: a  villamos energia ellenértéke, az  az érték, amelyre a  referencia piaci ár kiegészítésre kerül 

a prémium típusú támogatási rendszer keretében;
14. tárgyév: a kötelező átvételi rendszerben történő értékesítés árai érvényességének éves időszaka minden év 

január l-jétől december 31-éig;
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15. telephely: a  villamosenergia-termelési tevékenység gyakorlásának a  cég társasági szerződésében, alapító 
okiratában, vagy alapszabályában, továbbá termelői engedélyében foglalt tartós, önállósult üzleti (üzemi) 
letelepedéssel járó helye;

16. vegyes tüzelés: biomassza, biogáz, továbbá megújuló energiaforrástól eltérő energiaforrás ugyanazon 
technológiai (primer-energiaátalakítási) folyamatban, folyamatos működés mellett történő felhasználása;

17. zöld prémium: a VET 11. § (2) bekezdés a) pontja szerinti, megújuló energiaforrások felhasználásával történő 
villamosenergia-termelést lehetővé tevő új beruházások ösztönzésére nyújtott prémium típusú támogatás.

 (2) Az  (1)  bekezdésben meg nem határozott fogalmakat a  VET, a  távhőszolgáltatásról szóló 2005.  évi XVIII.  törvény, 
valamint a felhatalmazásuk alapján kiadott jogszabályok rendelkezései szerint kell értelmezni.

3. A villamos energia kötelező átvételének és prémium típusú támogatásának közös általános 
szabályai

3. § (1) Ha a  megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi rendszerben történő értékesítésének 
a  10.  §-ban meghatározott feltételei fennállnak, a  kötelező átvételre jogosult termelő a  kötelező átvétel helyett 
kérelmezheti a prémium típusú támogatást.

 (2) Ha a  kötelező átvételre jogosult termelő a  prémium típusú támogatást választja, a  későbbiekben nem kérheti 
a kötelező átvételre való jogosultság megállapítását.

4. § (1) Vegyes tüzelés esetén a  kötelező átvétel vagy prémium típusú támogatás szempontjából figyelembe veendő 
villamosenergia-mennyiségeket arányosan, az adott hónapban bevitt tüzelőanyag-mennyiség (felhasznált tüzelőhő) 
energiaforrások szerinti összetétele alapján megbontva, kapcsolt hőtermelés esetén a  hőtermelésre is azonos 
energiaforrás-struktúrát figyelembe véve kell kiszámítani. Az  adott hónapra kiszámított energiaforrás-arányokat 
minden elszámolási mérési időegységre azonosan kell alkalmazni.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti számítást havonta a  KÁT termelőnek vagy a  Premizált termelőnek kell elvégeznie és 
a kereskedelmi szabályzatban meghatározott részletszabályok alapján alátámasztania a Befogadó felé.

 (3) Nyilvánvalóan helytelen számítás esetén a  Befogadó a  tudomásra jutástól számított 5 munkanapon belül felhívja 
a KÁT termelőt vagy a Premizált termelőt a számítás helyesbítésére. A Befogadó a helyesbítésre biztosított határidő 
eredménytelen elteltét követő 5 munkanapon belül bejelentést tesz a  Magyar Energetikai és Közműszabályozási 
Hivatalnak (a továbbiakban: Hivatal).

 (4) Az  e  rendelet szerint elszámolható kötelező átvételi vagy prémium típusú támogatás alapjául szolgáló 
villamosenergia-mennyiség az  erőműegységnek a  villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározott 
módon kialakított elszámolási mérőhelyein elszámolási mérési időegységenként mért, előjelhelyesen 
összegzett villamosenergia-mennyiség alapján, az  elszámolási ponti azonosító jelhez tartozó képlet szerint kerül 
meghatározásra. Az elszámolási mérési időegységenként elszámolható villamosenergia-mennyiség nem haladhatja 
meg a termelt villamos energiának az önfogyasztással csökkentett mértékét.

 (5) Ha az elszámolási mérés nem a közcélú csatlakozási ponton történik, a villamos energia mért mennyiségét a mérési 
és a  csatlakozási pont közötti szakasz hatásos veszteségével korrigálni kell. E  korrekciót az  elszámolási ponti 
képletnek is tartalmaznia kell.

 (6) A  KÁT termelő és a  Premizált termelő a  tény mérési adatainak villamosenergia-ellátási, illetve -elosztói szabályzat 
szerinti korrekciója esetén köteles a módosított adatoknak megfelelően a Befogadóval elszámolni.

 (7) A  Hivatal minden évben elvégzi a  3.  mellékletben meghatározott számítást, és a  honlapján a  tárgyév január 
hónapjának 10. munkanapjáig közzéteszi a  tárgyévre vonatkozóan alkalmazandó árindexet, az  aktuálisan 
alkalmazandó adminisztratív támogatott árakat, valamint az  aktuálisan alkalmazandó kötelező átvételi árakat és 
ez utóbbiak időben egyenletes termelés feltételezésével számított átlagát.

5. § (1) A hálózatra csatlakozás során a biztonsági, a műszaki és a gazdasági szempontok összhangja érdekében az átviteli 
rendszerirányító, az  elosztó hálózati engedélyes, a  Befogadó és az  erőműegység üzemeltetője a  csatlakozási és 
az elszámolási pont kijelölésében köteles együttműködni és az elszámolási ponthoz tartozó képletet meghatározni.

 (2) E  rendelet alkalmazásában az erőműegység névleges teljesítőképességének nagyságát több egymással bármilyen 
módon műszakilag összekapcsolt – kivéve a  villamos energia hálózatra adására szolgáló vezetékeket és egyéb 
villamos berendezéseket – főberendezés esetén azok együttes teljesítőképessége alapján kell megállapítani.

 (3) A  kötelező átvétel és a  prémium típusú támogatás megállapítása szempontjából az  erőműegység névleges 
teljesítőképességének megállapításakor összevontan kell kezelni azokat a  szomszédos telephelyeket, amelyek  
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a  kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti kapcsolódó vagy 
partnervállalkozások használatában vannak. Az  új kérelmező kérelmének elbírálásakor az  erőműegység 
(2) bekezdés szerint összevont teljesítőképessége alapján kell figyelembe venni a vonatkozó szabályokat.

6. § (1) Nem nyújtható kötelező átvétel vagy zöld prémium típusú támogatási rendszer keretében új támogatás 
olyan beruházáshoz kapcsolódóan, amelynek építési naplóját már ezen támogatások odaítélését megelőzően 
megnyitották.

 (2) Az erőműegység értékesítése esetén a Hivatal – ha a jogszabályi feltételek fennállnak – az erőműegységre korábban 
meghatározott feltételeknek megfelelő kötelező átvételi vagy prémium típusú támogatási jogosultságot állapít 
meg az  új tulajdonos részére, csökkentve a  támogatás időtartamából és a  támogatás alá eső villamosenergia-
mennyiségből az erőműegység által már felhasznált résszel.

 (3) A biomasszából vagy biogázból nyert villamos energia termelője a kötelező átvétel keretében történő értékesítésre 
vagy a  zöld prémium típusú támogatásra akkor jogosult, ha az  erőműegység alkalmas nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelésre.

7. § (1) Ha a villamos energia termelés biomassza felhasználásával történik a KÁT termelőnek vagy a Premizált termelőnek 
igazolnia kell, hogy a  felhasznált fatermék a  fát és faterméket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők 
kötelezettségének meghatározásáról szóló, 2010. október 20-i 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, 
valamint az  erdőről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelő legális fakitermelésből származik, és nem tartozik 
a VET 10. § (2) bekezdésének hatálya alá.

 (2) Ha a villamosenergia-termelés biomassza felhasználásával történik, a KÁT termelőnek vagy a Premizált termelőnek 
nyilatkoznia kell, hogy a tüzelőanyagként felhasznált biomassza emberi élelmezés céljára nem alkalmas.

4. Áralkalmazás általános feltételei

8. § (1) A  fizetéseket a  Befogadó és a  KÁT termelő vagy a  Premizált termelő viszonylatában a  4.  § (4)  bekezdése szerinti 
villamos energia vagy a 15. § (5) bekezdése szerinti prémium típusú támogatás vonatkozásában a villamosenergia-
ellátási szabályzatokkal összhangban végzett mérések alapján, az  adott elszámolási pontra meghatározott 
villamosenergia-mennyiségen alapuló számla vagy számviteli bizonylat, továbbá a  9.  § (1)  bekezdésén alapuló 
módosító számla vagy számviteli bizonylat és a  szabályozási pótdíj esetében számviteli bizonylat alapján kell 
teljesíteni.

 (2) A  jogosult köteles a  számláját, számviteli bizonylatát a  kötelezett részére úgy benyújtani, hogy azt a  kötelezett 
a számlában, számviteli bizonylatban feltüntetett esedékesség időpontját legalább hat munkanappal megelőzően 
kézhez vehesse.

 (3) A  fizetési kötelezettségekkel kapcsolatos számlára, számviteli bizonylatra vonatkozó kifogást a  számla, számviteli 
bizonylat kézhezvételétől számított öt munkanapon belül kell a  jogosulttal közölni. A  helytelen mérési adatokkal 
összefüggő kifogásokat a  kereskedelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelő elszámolási mennyiségi adatok 
reklamációját követően, de legkésőbb a  kereskedelmi szabályzatban rögzített elszámolási adatokra vonatkozó 
reklamációs határidőig lehet a  Befogadó részére benyújtani. A  számlára, számviteli bizonylatra vonatkozó kifogás 
esetében a nem vitatott részek esedékessége nem változik.

 (4) A  fizetési kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén a  késedelmesen teljesítő fél a  késedelembe esés napjától 
a  kifizetés napjáig terjedő időszakra a  Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben foglaltak szerinti késedelmi 
kamatot, valamint behajtási költségátalányt köteles fizetni a másik fél részére.

 (5) Ha a jogosult és a kötelezett ugyanazon társaság részét képezi, akkor az elszámolásokat – számla helyett – a társaság 
számviteli szabályozása szerint kötött belső megállapodás, illetve az  ennek megfelelő, mérésen alapuló belső 
bizonylatok alapján kell lebonyolítani.

5. A villamos energia Befogadója és a KÁT termelő, valamint a Premizált termelő között érvényesülő 
árak és prémiumok alkalmazási feltételei

9. § (1) A  KÁT termelő havonta egy számlát (a  továbbiakban: havi számla), a  Premizált termelő havonta egy számviteli 
bizonylatot (a  továbbiakban: havi számviteli bizonylat) állít ki a Befogadó részére. A KÁT termelő vagy a Premizált 
termelő a  20.  § (1)  bekezdése szerinti esetben módosító számlát vagy számviteli bizonylatot állít ki a  Befogadó 
részére a Hivatal határozatának kézhezvételét követő 15 napon belül.
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 (2) A havi számla vagy havi számviteli bizonylat a 4. § (4) és (6) bekezdésében meghatározott, a tárgyhó utolsó napján 
24:00 óráig gyűjtött elszámolási villamosenergia-mennyiségek díjának vagy támogatásának összegét tartalmazza.

 (3) A havi számlát vagy számviteli bizonylatot a KÁT termelő vagy a Premizált termelő a  tárgyhónapot követő hónap 
nyolcadik munkanapjától nyújthatja be a Befogadó részére.

 (4) A KÁT termelő és a Premizált termelő a havi számlát vagy számviteli bizonylatot telephelyenként, telephelyen belül 
erőműegységenként, az erőműegységen belül termelési eljárásonként megbontva köteles kiállítani.

 (5) Hóközi árváltozás esetén a  KÁT termelőnek és a  Premizált termelőnek az  ár- vagy prémiumváltozással érintett 
időszakoknak megfelelően megbontva kell a számlát vagy számviteli bizonylatot kiállítania.

 (6) A  Befogadó havonta a  tárgyhónapot követő hónap hatodik munkanapjától egy számviteli bizonylatot állít ki 
a  szabályozási pótdíjról a  KÁT termelő részére, és a  14.  § (1)  bekezdésében hivatkozott negatív érték esetén egy 
számviteli bizonylatot állít ki a Premizált termelő részére túltámogatási díj jogcímen.

 (7) Ha a  számviteli bizonylat vonatkozásában a  KÁT termelő vagy a  Premizált termelő az  esedékesség napjáig 
az  ellenértéket nem fizeti meg, akkor a  Befogadó a  nem vitatott ellenértéket és a  8.  § (4)  bekezdése szerinti 
–  a  számviteli bizonylat esedékességének napjától a  beszámítás napjáig terjedő időszakra meghatározott – 
késedelmi kamatot és behajtási költségátalányt az  (1)  bekezdés szerinti soron következő számla vagy számviteli 
bizonylat értékébe beszámítja.

II. FEJEZET
A VILLAMOS ENERGIA KÖTELEZŐ ÁTVÉTELE

6. Általános szabályok

10. §  A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia a kötelező átvételi rendszerben akkor értékesíthető, ha
a) az erőműegység névleges teljesítőképessége 0,5 MW-nál kisebb (kivéve szélerőmű), vagy
b) az  erőműegység jogszabály alapján demonstrációs projektnek minősül és a  megvalósításhoz beruházási 

támogatásban is részesül,
valamint a kötelező átvételre való jogosultságát a Hivatal jogerős határozatban megállapította, feltéve, hogy nem 
állnak fenn a 20. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok.

11. § (1) A  kötelező átvételi rendszerben a  KÁT termelő jogosult a  Hivatal 18.  § (1)  bekezdése szerinti határozatában 
foglaltaknak megfelelő mennyiségű villamos energiát a  Befogadónak átadni, a  Befogadó köteles azt befogadni, 
valamint a  KÁT termelővel a  villamos energia ellenértékét a  megújuló energiaforrásokból és a  hulladékból 
nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz 
mértékének megállapítási módjára és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló miniszteri rendeletben 
(a  továbbiakban: finanszírozási rendelet) foglaltaknak megfelelően a  kötelező átvételi mérlegkörben elszámolni. 
A  KÁT termelők a  kötelező átvételi mérlegkörön belül menetrendadással kapcsolatos jogaik közös gyakorlása 
és kötelezettségeik közös teljesítése céljából összevont menetrendadásra vonatkozó megállapodást köthetnek 
a kötelező átvételi mérlegkör felelősével. A kötelező átvételi mérlegkör felelőse a KÁT termelők kezdeményezésére 
köteles a megállapodást megkötni, ha a megállapodásban részes KÁT termelők maguk közül kijelölik az összevont 
menetrendet adó KÁT termelőt. Ha a KÁT termelők rendszerszintű szolgáltatási szerződéssel is rendelkeznek, csak 
akkor jogosultak összevont menetrendadásra, ha a  rendszerszintű szolgáltatási és az  összevont menetrendadási 
csoport tagjai megegyeznek. Ha egy KÁT termelő az  erőműegységeit összevontan kívánja kezelni, akkor köteles 
a Befogadó üzletszabályzata szerinti összevont menetrendadásra vonatkozó megállapodást megkötni.

 (2) A kötelező átvétel keretében alkalmazandó árak az 1. mellékletben közzétett bázisárakon alapulnak.
 (3) Az 1. melléklet szerinti árak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.
 (4) A kötelező átvételi árak alkalmazásánál figyelembe veendő zónaidőket a 2. melléklet tartalmazz.
 (5) Az  e  rendelet szerinti kötelező átvételi árak a  közcélú csatlakozási ponton a  Befogadó által átvett, a  4.  § szerint 

meghatározott mennyiségű villamos energiára vonatkoznak.
 (6) Ha a  kötelező átvételi rendszerben értékesíthető villamos energia a  VET. 5.  §-ának megfelelően az  átviteli 

rendszerirányító által a  rendszerszintű szolgáltatások biztosításához igényelt villamosenergia-termelés során 
az átviteli rendszerirányító részére kerül értékesítésre, akkor a  felek közötti szerződés megkötése során a VET. 5. § 
(3) bekezdése szerinti költségek számításának keretében a villamos energia áraként az e rendeletben meghatározott 
kötelező átvételi árakat kell figyelembe venni.
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 (7) Az  átviteli rendszerirányító által a  (6)  bekezdésben hivatkozott rendelkezések szerint igényelt, villamosenergia-
termeléssel összefüggő költségeket a  kötelező átvételű villamos energia átvételi rendszerén kívül, az  átviteli 
rendszerirányítónak a villamosenergia-rendszer szabályozásával összefüggő költségei között kell elszámolni.

 (8) A  (6)  bekezdésben hivatkozott villamosenergia-termelésre vonatkozó adatokat az  erőműegység köteles 
ellenőrizhető módon kimutatni és nyilvántartani, továbbá ellenőrzés céljából a Hivatal rendelkezésére bocsátani.

 (9) A havi elszámolási villamosenergia-mennyiség az elszámolási mérési időegységenkénti mennyiségek e rendeletben 
meghatározott napszakok (zónaidők) időtartama szerinti összegzésével kerül meghatározásra. Ha az erőműegység 
villamosenergia-termelése ugyanazon technológiai (primerenergia-átalakítási) folyamatban különböző 
energiaforrásokból történik, az  adott hónapra kiszámított energiaforrás-arányokat minden elszámolási-mérési 
időegységre azonosan kell alkalmazni.

7. Menetrendadás és menetrendtartás

12. § (1) A  KÁT termelő köteles a  Befogadó részére a  finanszírozási rendeletben, a  kereskedelmi szabályzatban és 
a mérlegkör-tagsági szerződésében foglaltak szerint a hónap minden napjára menetrendet adni. Ha a KÁT termelő 
a napi menetrendet nem, vagy nem a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározottaknak megfelelően, 
vagy késedelmesen adja meg, a Befogadó részére benyújtott számlája szerinti villamos energia minden kWh-ja után 
7 Ft szabályozási pótdíjat köteles fizetni.

 (2) Ha a  (3) vagy a  (4)  bekezdés hatálya alá nem tartozó KÁT termelő által ténylegesen értékesített villamos energia 
mennyisége az  érvényes menetrendtől +/–5%-nál nagyobb mértékben tér el az  adott elszámolási mérési 
időegységben, akkor a KÁT termelő az 5%-os korlát feletti eltérés minden kWh-jára 5 Ft szabályozási pótdíjat köteles 
fizetni havonta a Befogadónak.

 (3) Ha a  biomassza erőmű esetében a  KÁT termelő által az  adott napon ténylegesen értékesített villamos energia 
mennyisége az  érvényes menetrend alapján az  adott napra összesített villamosenergia-mennyiségtől +/–5%-nál 
nagyobb mértékben tér el, vagy biogáz erőmű esetében az  adott elszámolási mérési időegységben ténylegesen 
értékesített villamos energia mennyisége +/–20%-nál nagyobb mértékben tér el az  utolsó érvényes menetrend 
szerinti villamosenergia-mennyiségtől, akkor a KÁT termelő az 5%-os, illetve a 20%-os korlát feletti eltérés minden 
kWh-jára 5 Ft szabályozási pótdíjat köteles fizetni havonta a Befogadónak.

 (4) Ha naperőmű vagy vízerőmű esetében a  KÁT termelő által az  adott napon ténylegesen értékesített villamos 
energia mennyisége +/–50%-nál nagyobb mértékben tér el az utolsó érvényes menetrend alapján az adott napra 
összesített villamosenergia-mennyiségtől, akkor a KÁT termelő az 50%-os korlát feletti eltérés minden kWh-jára 5 Ft 
szabályozási pótdíjat köteles fizetni az adott hónapra a Befogadónak.

 (5) A  kötelező átvétel mérlegkör felelősével kötött megállapodás alapján történő összevont menetrendadás 
esetén az  összevont menetrend megadására kijelölt KÁT termelő köteles az  – összevont menetrend alapján 
számított – e  § szerinti szabályozási pótdíjat megfizetni. A  szabályozási pótdíj megfizetéséért a  kijelölt KÁT 
termelő a  megállapodásban részes KÁT termelőkkel egyetemlegesen felel. A  (2)–(4)  bekezdés értelmében eltérő 
szabályozásipótdíj-feltételek hatálya alá tartozó KÁT termelők összevont menetrendadása esetén a  szabályozási 
pótdíjat a  szigorúbb rendelkezések szerint kell megállapítani. Ha valamely KÁT termelő az  erőműegysége 
vonatkozásában a  menetrendet nem, vagy nem a  villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározottaknak 
megfelelően, vagy késedelmesen adja meg, akkor az  összevont menetrend a  megállapodásban részes többi 
erőműegység menetrendjeinek összege lesz, és az  (1)  bekezdés szerinti szabályozási pótdíj nem alkalmazható. 
Ha a  megállapodásban részes KÁT termelők összes erőműegysége vonatkozásában a  menetrend nem, vagy nem 
a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározottaknak megfelelően, vagy késedelmesen kerül megadásra, 
akkor az (1) bekezdés szerinti szabályozási pótdíjat az összevont menetrendre kell kiróni.

 (6) A KÁT termelő mentesül a szabályozási pótdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha a kereskedelmi szabályzatnak 
megfelelően igazolja, hogy előre nem látható, rajta kívül álló okból következett be a  hálózathoz való hozzáférés 
korlátozása, az üzemzavar vagy a válsághelyzet az elosztó vagy az átviteli hálózaton.

 (7) A  biogáz erőmű a  kötelező átvételi mérlegkör-tagsági szerződés hatálybalépésétől számított 6 hónapig 
mentesül a  szabályozási pótdíj megfizetésének kötelezettsége alól azzal a  feltétellel, hogy a  menetrendadási 
kötelezettségének a  kötelező átvételi mérlegkör-tagsági szerződés hatálybalépésétől kezdve ezen időszak alatt is 
folyamatosan eleget tesz, valamint kereskedelmi üzeme alatt korábban nem volt mentesítve a szabályozási pótdíj 
megfizetésének kötelezettsége alól.
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 (8) A  Befogadó a  szabályozási pótdíjból befolyt összeget a  VET 13.  § (1)  bekezdése szerinti pénzeszköz mértékének 
meghatározása során csökkentő tényezőként köteles figyelembe venni, és erről a  Hivatalt negyedévenként 
tájékoztatni.

III. FEJEZET
A PRÉMIUM TÍPUSÚ TÁMOGATÁS

8. Általános szabályok

13. § (1) Zöld prémiumra bármely olyan – a  vonatkozó jogszabályi feltételeket teljesítő – megújuló energiaforrásból 
villamos energiát termelő jogosult lehet, ahol a  megújuló energiaforrásból történő villamosenergia-termelés új 
beruházáshoz kapcsolódik, vagy ahol a termelő kötelező átvételre jogosult.

 (2) A  kötelező átvételre is jogosult, valamint az  1 MW alatti termelés esetében – szélerőművek kivételével – 
a  támogatott árak az  1.  melléklet szerinti támogatott bázisárakon alapulnak. A  támogatás időtartamát és 
a  támogatott villamos energia mennyiségét a  Hivatal a  vonatkozó jogszabályok alapján, adminisztratív úton 
határozza meg.

 (3) A legalább 1 MW teljesítményű termelés, valamint a szélerőművek esetében a termelők pályázat útján nyerhetik el 
a zöld prémium típusú támogatást.

 (4) Barna prémiumra a biomasszát vagy biogázt felhasználó, már működő erőműegységek lehetnek jogosultak. A barna 
prémiumra való jogosultságot a  termelő kérelmére a Hivatal a vonatkozó rendelete alapján határozatban állapítja 
meg 5 évre és a támogatás mértékét évente felülvizsgálja.

14. § (1) A pályázati eljárásban a termelők támogatott árra tett ajánlataik alapján versenyeznek a támogatásért.
 (2) A  prémium mértékét – a  (4)  bekezdés szerinti eltéréssel – a  támogatott ár és a  15.  § (1)–(3)  bekezdése szerinti 

referencia piaci ár különbségeként kell kiszámítani. Ha ez  az érték negatív, akkor a  Premizált termelő megfizeti 
a különbözetet a Befogadónak.

 (3) Barna prémium esetén a  támogatás mértéke nem lehet nagyobb, mint ami a  piaci villamosenergia-értékesítés 
melletti gazdaságos továbbműködtetéshez szükséges. A  működési költségekbe bele kell érteni a  hosszú távú 
folyamatos működést lehetővé tevő karbantartásokat, javításokat is.

 (4) Barna prémium esetén a  prémium mértéke – a  Hivatal rendelete és erre vonatkozó határozata alapján – 
az erőműegységben történő fosszilis és biomassza vagy biogáz alapú termelés költségei közötti különbség alapján 
is megállapítható, ha a  fosszilis tüzelőanyagon alapuló termelés támogatás hiányában a  biomassza vagy biogáz 
alapú termelésnél előnyösebb lenne. A barna prémium mértékét a Hivatal évente aktualizálja.

 (5) A  barna prémium esetén a  támogatott ár és a  (4)  bekezdés szerinti prémium mértékét a  Hivatal rendeletben 
határozza meg.

 (6) 5 MW-nál nagyobb névleges teljesítőképességű, biomassza vagy vegyes tüzelésű erőműegységek esetében a barna 
prémiumra való jogosultság feltétele, hogy az 1–20. § hatálybalépését követően a biomasszát a termelő honlapján 
közzétett nyílt, közjegyző által hitelesített pályázat keretében kell beszerezni.

 (7) Zöld prémium esetén az adott Premizált termelő támogatott ára a 3. melléklet szerint indexálódik.

15. § (1) A referencia piaci árat a következők szerint kell meghatározni:
a) napenergiát felhasználó erőműegységek esetén a  szervezett villamosenergia-piac másnapi órás 

árainak napenergiát felhasználó – kötelező átvételben vagy prémium típusú támogatásban részesülő – 
erőműegységek tárgyhónap egyes óráira összesített termelésével súlyozott havi átlagára,

b) szélenergiát felhasználó erőműegységek esetén a  szervezett villamosenergia-piac másnapi órás 
árainak szélenergiát felhasználó – kötelező átvételben vagy prémium típusú támogatásban részesülő – 
erőműegységek tárgyhónap egyes óráira összesített termelésével súlyozott havi átlagára,

c) nem napenergiát vagy szélenergiát felhasználó erőműegységek esetében a szervezett villamosenergia-piac 
másnapi órás árainak havi számtani átlaga.

 (2) A referencia piaci árat Ft/kWh-ban kell meghatározni és ehhez a Magyar Nemzeti Bank adott hónapra közzétett napi 
középárfolyamainak számtani átlagát kell alkalmazni.

 (3) A referencia piaci árak konkrét értékét a Befogadó határozza meg és a tárgyhónapot követő hónap 5. munkanapján 
honlapján közzéteszi.
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 (4) Ha a szervezett villamosenergia-piac másnapi órás árai legalább 6 egymást követő órában negatívak, akkor az ezt 
követően a  közvetlenül egymást követő, negatív árakkal jellemzett órákban történt termelésre nem fizethető ki 
prémium a Premizált termelőknek.

 (5) Az e rendelet szerinti prémiumok a megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt, közcélú csatlakozási ponton 
betáplált, a 4. § szerint meghatározott mennyiségű villamos energiára vonatkoznak.

16. § (1) A  prémium típusú támogatás igénybevételéhez a  Premizált termelőnek a  Befogadó Üzletszabályzata szerinti 
szerződést kell kötnie a Befogadóval.

 (2) Prémium típusú támogatás Premizált termelő részére történő kifizetésére a  Befogadó az  (1)  bekezdés szerinti 
szerződés alapján jogosult és köteles. A szerződés megkötésére vonatkozó eljárásrendet a kereskedelmi szabályzat 
tartalmazza.

9. A pályázati eljárás

17. § (1) A prémium típusú támogatáshoz kapcsolódó támogatott árat pályázati eljárás keretében kell megállapítani, kivéve, 
ha az erőműegység
a) névleges teljesítőképessége nem éri el az 1 MW-ot (kivéve szélerőmű), vagy
b) barna prémiumra jogosult.

 (2) A pályázati eljárás keretében megállapított prémium típusú támogatás legfeljebb 20 évre nyújtható, ami az igénybe 
vett egyéb támogatások indokolt beruházási költségekhez viszonyított arányának megfelelően csökken.

IV. FEJEZET
A TÁMOGATÁSI ELJÁRÁS

10. A kötelező átvételi jogosultság és prémium típusú támogatás megállapítására vonatkozó eljárás

18. § (1) A Hivatal határozatában megállapítja a kötelező átvételre vagy a prémiumra jogosultra vonatkozóan
a) az alkalmazandó kötelező átvételi bázisárakat vagy támogatott bázisárat,
b) a támogatás alá eső villamos energia maximális mennyiségét,
c) a támogatás időtartamát, és
d) kötelező átvétel vagy zöld prémium esetén azt a  dátumot, ameddig az  adott erőműegység kereskedelmi 

üzemét meg kell kezdeni.
 (2) Ha az  erőműegység kereskedelmi üzeme nem kezdődik meg az  (1)  bekezdés d)  pontja szerinti időpontig, akkor 

a támogatási jogosultság elveszik.
 (3) A  kötelező átvételi jogosultság (1)  bekezdés szerinti részletei a  termelői működési engedély vagy kiserőművi 

összevont engedély mellékletében is megállapíthatóak, de nem minősülnek az engedély részének.
 (4) Ha az  egyéb támogatás mértéke megváltozik, a  KÁT termelőnek vagy a  Premizált termelőnek a  változás 

bekövetkezésétől számított nyolc napon belül kérnie kell a Hivataltól a kötelező átvételi jogosultság vagy prémium 
típusú támogatásra való jogosultság meghatározásáról szóló határozat módosítását.

 (5) Kötelező átvételi jogosultság vagy prémium típusú támogatás nem állapítható meg azon termelő javára, akinek 
esetében a 20. § szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.

 (6) A  kötelező átvételi mérlegkörbe való belépés a  próbaüzem kezdetétől lehetséges. A  Befogadó a  Hivatal 
határozatában megállapított időtartam és a kötelező átvételre kerülő éves villamosenergia-mennyiség szorzataként 
számított összes kötelező átvételre kerülő villamosenergia-mennyiséget (a továbbiakban: összes átveendő energia) 
folyamatosan – az éves mennyiség szerinti megszakítás alkalmazása nélkül – veszi át. A kötelező átvételi jogosultság 
a kötelező átvételre meghatározott időtartam leteltével vagy az összes átveendő energia értékesítésével egyaránt 
megszűnik.

 (7) A  prémium típusú támogatásra vonatkozó jogosultság a  támogatásra meghatározott időtartam leteltével vagy 
a támogatásra jogosult maximális villamosenergia-mennyiség értékesítésével megszűnik.
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11. Ellenőrzés

19. § (1) Ha a Hivatal ellenőrzése során megállapítja, hogy az adott éves termelési időszakban, vagy az ezen időszak vége óta 
eltelt időszakban, vagy adott időpontban a KÁT termelő vagy a Premizált termelő, vagy az általa e rendelet hatálya 
alatt támogatásban részesülő villamos energia (vagy annak egy része) nem felelt meg a  jogszabályi feltételeknek, 
határozatában
a) megállapítja, hogy hány kWh támogatása történt e rendelet előírásainak megsértésével összefüggésben,
b) a  (2)  bekezdésben foglaltakra figyelemmel megállapítja a  Befogadó részére fizetendő visszatérítés pontos 

összegét, valamint a  visszatérítés időbeli ütemezését a  teljesítésre (részteljesítésre) nyitva álló határidő 
megállapításával, és

c) meghatározza azokat a  feltételeket, amelyek teljesítése esetén a  KÁT termelő vagy a  Premizált termelő 
továbbra is támogatható e rendelet keretében.

 (2) A KÁT termelő vagy a Premizált termelő köteles az (1) bekezdés szerinti határozatban megállapított villamosenergia-
mennyiség minden kWh-ja után
a) kötelező átvétel esetén az  általa kapott kötelező átvételi árak és a  zöld prémiumhoz kapcsolódóan 

megállapított referencia piaci árak különbségét, továbbá
b) prémium típusú támogatás esetén a prémium típusú támogatás összegét
visszatéríteni a Befogadónak.

 (3) A  Hivatal az  (1)  bekezdés szerinti eljárása során enyhítő körülményként figyelembe veszi, ha a  KÁT termelő 
a  jogosulatlanul értékesített villamos energia mennyiség után, illetve ha a  Premizált termelő a  jogosulatlanul 
igénybe vett prémium típusú támogatás után a  Befogadóval együttműködve a  (2)  bekezdés szerint önként 
elszámolt.

 (4) A  KÁT termelő vagy a  Premizált termelő köteles a  határozatban megállapított visszatérítést a  Befogadó részére 
megfizetni, aki a visszatérítés összegét a kötelező átvétel és a prémium típusú támogatás finanszírozására szolgáló 
terhek finanszírozási rendeletben meghatározott szétosztásával kapcsolatos elszámolások során csökkentő 
tényezőként köteles figyelembe venni, és erről a Hivatalt negyedévenként tájékoztatni.

 (5) Határidőben történő önkéntes teljesítés hiányában követelését a Befogadó a  (2) bekezdés szerinti mértékig a KÁT 
termelőnek vagy a Premizált termelőnek fizetendő támogatás összegébe történő beszámítással érvényesítheti.

 (6) Ha a  KÁT termelő vagy a  Premizált termelő nem teljesíti az  (1)  bekezdés c)  pontja szerinti feltételeket, akkor 
mindaddig nem jogosult kötelező átvétel keretében villamos energiát értékesíteni vagy prémium típusú támogatást 
igénybe venni, amíg e feltételeket nem teljesíti.

12. Kizárás a kötelező átvételi vagy prémium típusú támogatási rendszerben való részvételből

20. § (1) A  kötelező átvételi rendszerben nem értékesíthet, illetve prémium típusú támogatást nem vehet igénybe 
az a termelő,
a) aki az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint nem minősül köztartozásmentes 

adózónak,
b) aki a  kérelem benyújtását megelőző három naptári éven belül az  államháztartás alrendszereiből, 

az  Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből vagy a  strukturális alapokból juttatott valamely támogatással 
összefüggésben a  támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem vagy csak 
részben teljesítette,

c) aki ellen az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van hatályban,
d) akivel szemben a kérelem benyújtását megelőző három naptári éven belül a tisztességtelen piaci magatartás 

és a  versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996.  évi LVII.  törvény 11.  §-a vagy 21.  §-a szerinti rendelkezések 
megsértését a Gazdasági Versenyhivatal bírság kiszabásával egyidejűleg jogerősen megállapította,

e) akivel szemben a  kérelem benyújtását megelőző három naptári éven belül a  bíróság – a  jogi személlyel 
szemben kiszabható büntetőjogi intézkedésekről szóló törvénnyel összhangban – bűncselekmény 
elkövetését jogerősen megállapította,

f ) akiről a  Hivatal határozatában megállapítja, hogy a  jogosultság megállapítására vagy a  jogosultság 
gyakorlásának ellenőrzésére irányuló eljárásban valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, az  ennek 
megállapítását követő három naptári éven belül,

g) aki a tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírásoknak ismételten nem tesz eleget,
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h) aki megújuló tüzelőanyag felhasználásával termel villamos energiát és nem rendelkezik erőműegységére 
a  megújuló energiaforrásból és a  nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésből nyert villamos energia 
származásának igazolásáról szóló kormányrendelet szerinti érvényes minősítéssel,

i) akinek 60 napnál régebben lejárt esedékességű,
ia) a székhely vagy a  termelő tevékenység végzésének telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó köztartozása van, kivéve, ha az  adóhatóság számára fizetési halasztást vagy 
részletfizetést engedélyezett,

ib) a Befogadóval szemben fennálló tartozása van, vagy
j) aki felszámolás vagy végelszámolás alatt áll.

 (2) A Hivatal a kizáró okok fennállását a kötelező átvételi vagy prémium típusú támogatási jogosultságot megállapító 
határozatának meghozatalát követően véletlenszerű kiválasztással vizsgálja. A  Befogadó a  KÁT mérlegkör tagsági 
szerződések megkötésekor vizsgálja a kötelező átvételi rendszerben történő értékesítéshez szükséges engedélyek 
meglétét. Ha a  Befogadó az  (1)  bekezdésben foglalt körülmények bármelyikét észleli, eljárást kezdeményez 
a Hivatalnál.

 (3) Ha a  Hivatal az  (1)  bekezdés a), c) vagy g)–i)  pontja szerinti kizáró ok fennállását állapítja meg, akkor a  kötelező 
átvételi rendszerben való értékesítést vagy a  prémium típusú támogatás fizetését a  kizáró ok fennállásáig 
felfüggeszti.

 (4) Ha a Hivatal az (1) bekezdés b), d)–f ) vagy j) pontja szerinti kizáró ok fennállását állapítja meg, rendelkezik a kötelező 
átvételi jogosultságból vagy a prémium típusú támogatási rendszerből történő kizárásról.

 (5) A termelő az (1) bekezdés a) pontja szerinti kizáró feltétel fennállásának hiányát 30 napnál nem régebben kiállított 
közokirattal, vagy azzal igazolhatja, ha szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1–20. §, a 22. §, valamint az 1–3. melléklet az Európai Bizottság – az Európai Unió működéséről szóló szerződés 

108. cikke szerinti – jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. napon lép hatályba.
 (3) Az 1–20. §, a 22. §, valamint az 1–3. melléklet hatálybalépésének naptári napját az energiapolitikáért felelős miniszter 

annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.
 (4) A  IV. Fejezet rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni, feltéve, hogy a  (2) bekezdés alapján e  fejezet már 

hatályba lépett.

22. §  A prémium típusú támogatáshoz kapcsolódó támogatott árat nem pályázati eljárás keretében kell megállapítani, 
ha a  termelő szilárd biomasszából vagy geotermikus energiából tervez villamos energiát előállítani és építési 
engedélyét 2017. január 1-jét megelőzően megszerezte, vagy eddig az  időpontig az  építési engedély iránti 
hiánytalan kérelmét benyújtotta és legkésőbb 2017. december 31-éig kérelmezi a  Hivataltól támogatási 
jogosultságának megállapítását.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 165/2016. (VI. 23.) Korm. rendelethez

A megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt villamos energia kötelező átvételi bázisára, 
valamint a pályázati eljárás alá nem tartozó zöld prémium támogatott bázisára

 1. Ha a Hivatalnak a kötelező átvétel mennyiségére és időtartamára vonatkozó határozata e rendelet hatálybalépését 
követően került kiadásra (kivéve: napenergia), akkor a kötelező átvételi bázisárai:

Ft/kWh

Csúcsidőszak 35,50

Völgyidőszak 31,77

Mélyvölgy időszak 12,96

 2. Ha a Hivatalnak a kötelező átvétel mennyiségére és időtartamára vonatkozó határozata e rendelet hatálybalépését 
követően került kiadásra, akkor a napenergiával termelt villamos energia kötelező átvételi bázisárai:

Ft/kWh

Csúcsidőszak 31,77

Völgyidőszak 31,77

Mélyvölgy időszak 31,77

 3. A pályázati eljárás alá nem tartozó zöld prémium típusú támogatás támogatott bázisára 31,77 Ft/kWh.

2. melléklet a 165/2016. (VI. 23.) Korm. rendelethez

A kötelező átvétel esetében figyelembe veendő napszakok (zónaidők) időtartama

 1. A napszakok időtartamának meghatározása során alkalmazott erőműegység-csoportosítás:
A B

1 Erőműegység csoport száma Érintett elosztási terület

2 1. E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt., ÉMÁSZ Hálózati Kft.

3 2. E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt., EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.

4 3. ELMŰ Hálózati Elosztó Kft., E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

 2. Az 1. melléklet szerinti árak alkalmazása szempontjából az egyes napszakok (zónaidők) időtartamát munkanapokon 
a mindenkor érvényes (közép-európai) időszámítás (a továbbiakban: téli időszámítás), valamint a nyári időszámítás 
alkalmazásáról 39/1996. (III. 13.) Korm. rendelet szerint elrendelt nyári időszámítás tartama alatt a következőképpen 
kell figyelembe venni:
a) 

Az 1. erőműegység csoport esetében Téli időszámítás Nyári időszámítás

Csúcsidőszak 06:00–22:00 07:00–23:00

Völgyidőszak 22:00–01:30 és 05:00–06:00 23:00–02:30 és 06:00–07:00

Mélyvölgy időszak 01:30–05:00 02:30–06:00

b) 
A 2. erőműegység csoport esetében Téli időszámítás Nyári időszámítás

Csúcsidőszak 06:30–22:30 07:30–23:30

Völgyidőszak 22:30–02:00 és 05:30–06:30 23:30–03:00 és 06:30–07:30

Mélyvölgy időszak 02:00–05:30 03:00–06:30

c) 
A 3. erőműegység csoport esetében Téli időszámítás Nyári időszámítás

Csúcsidőszak 07:00–23:00 08:00–24:00
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Völgyidőszak 23:00–02:30 és 6:00–7:00 24:00–03:30 és 7:00–8:00

Mélyvölgyidőszak 02:30–06:00 03:30–07:00

 3. Nem munkanapnak számító napokon az  egyes napszakok (zónaidők) időtartamát a  következőképpen kell 
figyelembe venni:
a) 

Az 1. erőműegység csoport esetében Téli időszámítás Nyári időszámítás

Völgyidőszak 06:00–01:30 07:00–02:30

Mélyvölgy időszak 01:30–06:00 02:30–07:00

b) 
A 2. erőműegység csoport esetében Téli időszámítás Nyári időszámítás

Völgyidőszak 06:30–02:00 07:30–03:00

Mélyvölgy időszak 02:00–06:30 03:00–07:30

c) 
A 3. erőműegység csoport esetében Téli időszámítás Nyári időszámítás

Völgyidőszak 07:00–02:30 08:00–03:30

Mélyvölgy időszak 02:30–07:00 03:30–08:00

3. melléklet a 165/2016. (VI. 23.) Korm. rendelethez

A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia aktuális kötelező átvételi és támogatott árainak 
meghatározása

A kötelező átvétel vagy zöld prémium típusú támogatás alá eső villamos energia tárgyévre vonatkozó, január 1-jétől 
érvényes kötelező átvételi és támogatott árát a következő tényezők szorzataként kell meghatározni:
a) a tárgyévet megelőző év kötelező átvételi vagy támogatott ára és
b) a Központi Statisztikai Hivatal által a  tárgyévet megelőző évre vonatkozóan havonta közzétett, az  előző év 

azonos hónapjaihoz viszonyított fogyasztói árindex 1% pontos hatékonyságjavítási tényezővel csökkentett 
értékének átlaga.

A Kormány 166/2016. (VI. 23.) Korm. rendelete
a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia,  
valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló  
389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  villamos energiáról szóló 2007.  évi LXXXVI.  törvény 170.  § (1)  bekezdés 7. és 29.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a  kapcsoltan 
termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI.  törvény, valamint az energetikai tárgyú törvények módosításáról 
szóló 2011. évi XXIX. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXXXII. törvény 1–12. §-ának hatálybalépését követően 
benyújtott kérelemre e rendelet szerinti kötelező átvételi jogosultság csak a következő esetekben állapítható meg:
a) jogutódláson alapuló, változatlan kötelező átvételi jogosultság bejegyzésére irányuló kérelmek,
b) erőműegység megvásárlásán alapuló, változatlan kötelező átvételi jogosultság bejegyzésére irányuló kérelmek,



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 90. szám 7065

c) a kötelező átvételi jogosultság megállapítása során figyelembe vett egyéb állami támogatás mértékének 
megváltozása.”

 (2) Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  kötelező átvételi rendszerben a  KÁT termelő jogosult a  Hivatal 6.  § szerinti határozatában foglaltaknak 
megfelelő mennyiségű villamos energiát a  Befogadónak átadni, a  Befogadó köteles azt befogadni, valamint 
a  KÁT termelővel a  villamos energia ellenértékét a  (2)  bekezdésben foglaltaknak megfelelően a  kötelező átvételi 
mérlegkörben elszámolni. A  KÁT termelők a  kötelező átvételi mérlegkörön belül menetrendadással kapcsolatos 
jogaik közös gyakorlása és kötelezettségeik közös teljesítése céljából összevont menetrendadásra vonatkozó 
megállapodást köthetnek a  kötelező átvételi mérlegkör felelősével. A  kötelező átvételi mérlegkör felelőse a  KÁT 
termelők kezdeményezésére köteles a  megállapodást megkötni, ha a  megállapodásban részes KÁT termelők 
maguk közül kijelölik az összevont menetrendet adó KÁT termelőt. Ha a KÁT termelők rendszerszintű szolgáltatási 
szerződéssel is rendelkeznek, csak akkor jogosultak összevont menetrendadásra, ha a  rendszerszintű szolgáltatási 
és az összevont menetrendadási csoport tagjai megegyeznek. Ha egy KÁT termelő az erőműegységeit összevontan 
kívánja kezelni, akkor köteles a  Befogadó üzletszabályzata szerinti összevont menetrendadásra vonatkozó 
megállapodást megkötni.”

 (3) Az R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  1. számú mellékletben meghatározott bázisárak alapján a  Hivatal minden évben elvégzi az  5. számú 
mellékletben meghatározott számítást, és a  honlapján a  tárgyév január hónapjának 10. munkanapjáig közzéteszi 
a tárgyévre vonatkozóan alkalmazandó kötelező átvételi árakat és azok időben egyenletes termelés feltételezésével 
számított átlagát.”

 (4) Az R. 4. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (12) és (13) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Az  erőműegység értékesítése esetén a  Hivatal – ha a  jogszabályi feltételek fennállnak – az  erőműegységre 
korábban meghatározott kötelező átvételi időtartamból és kötelező átvétel alá eső villamosenergia-mennyiségből 
fennmaradó részt állapítja meg az új tulajdonos számára.
(12) Az  e  rendelet szerinti kötelező átvételre jogosult termelők kérelmezhetik, hogy a  kötelező átvétel keretében 
történő támogatás helyett a  megújuló energiaforrásból termelt villamos energia működési támogatásáról szóló 
kormányrendelet szerinti prémium típusú támogatásban részesüljenek. Ebben az  esetben a  rájuk alkalmazandó 
támogatott ár a  rájuk vonatkozó aktuális kötelező átvételi árak időben egyenletes termelés melletti átlagával 
egyezik meg. A kötelező átvételi rendszerbe való visszalépésre nincs lehetőség.
(13) Ha a  kötelező átvételre jogosult erőműegység piaci alapon is kíván villamos energiát értékesíteni, akkor át 
kell lépnie a  megújuló energiaforrásból termelt villamos energia működési támogatásáról szóló kormányrendelet 
szerinti prémium típusú támogatási rendszerbe. A  rájuk alkalmazandó támogatott ár a  rájuk vonatkozó aktuális 
kötelező átvételi árak időben egyenletes termelés melletti átlagával egyezik meg.”

 (5) Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) Az 1. § (6) bekezdése szerinti esetekben a KÁT termelőnek a kötelező átvétel időtartamának és az átvétel 
alá eső villamos energia mennyiségének megállapítása céljából a  Hivatal honlapján közzétett formanyomtatvány 
alapján kérelmet (a továbbiakban: kérelem) kell benyújtania a Hivatalhoz.
(2) A  kötelező átvételre való jogosultság megszűnik, ha a  villamosenergia-termelés nem kezdődik meg 
a  kereskedelmi üzem megkezdésének a  kérelemben meghatározott, tervezett időpontjától számított három 
– 2016. január 1-jét követően benyújtott, napelemes erőműre vonatkozó kérelem esetén egy – éven belül.
(3) A  KÁT termelő a  kérelméhez csatolni köteles azokat a  hitelt érdemlő dokumentumokat, amelyek igazolják, 
hogy milyen fajtájú és összegű más támogatást (így különösen beruházási támogatás, adómentesség vagy 
adókedvezmény, egyéb közvetlen ártámogatás vagy kedvezményes csatlakozási díj) vett, vesz vagy tervez igénybe 
venni.
(4) A  (3)  bekezdésben foglaltakon túlmenően a  kérelemhez mellékelni kell az  igazgatási szolgáltatási díj Hivatal 
részére történő befizetésének pénzintézeti igazolását.
(5) Ha egy adott beruházás a  VET 11.  § (7)  bekezdése szerinti, a  kötelező átvételi jogosultságát megállapító 
határozatban figyelembe vettől eltérő mértékű egyéb támogatásban részesül, akkor a Hivatal e beruházás esetében 
az  indokolt beruházási költség és az  egyéb támogatás aránya alapján módosított kötelező átvételi időtartamot 
határoz meg. A  Hivatal a  támogatások jelenértékét veszi figyelembe, ha egy beruházás több éven keresztül kap 
egyéb támogatást. Ha az  egyéb támogatás mértéke megváltozik, a  KÁT termelőnek a  változás bekövetkezésétől 
számított nyolc napon belül kérnie kell a Hivataltól a kötelező átvétel időtartamának és a kötelező átvétel alá eső 
villamos energia mennyiségének meghatározásáról szóló határozat módosítását.
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(6) Kötelező átvételi jogosultság nem állapítható meg azon termelő javára, akinek esetében a 9/A. § szerinti kizáró 
okok valamelyike fennáll.
(7) A  kötelező átvételi mérlegkörbe való belépés a  próbaüzem kezdetétől lehetséges. A  Befogadó a  Hivatal 
határozatában megállapított időtartam és a kötelező átvételre kerülő éves villamosenergia-mennyiség szorzataként 
számított összes kötelező átvételre kerülő villamosenergia-mennyiséget (a továbbiakban: összes átveendő energia) 
folyamatosan – éves mennyiség szerinti megszakítás alkalmazása nélkül – veszi át. A kötelező átvételi jogosultság 
a kötelező átvételre meghatározott időtartam leteltével vagy az összes átveendő energia értékesítésével egyaránt 
megszűnik.
(8) A biomasszából vagy biogázból villamos energiát termelő KÁT termelő a Hivatal határozata alapján a kötelező 
átvétel keretében történő értékesítést akkor kezdheti meg, ha a  Hivatal és a  Befogadó felé hitelt érdemlően 
bizonyítja, hogy az  erőműegység hatásfoka eléri a  7. számú mellékletben meghatározott értékeket. E  bekezdés 
szempontjából biomasszából vagy biogázból villamos energiát termelő KÁT termelő esetében nem minősül 
az értékesítés megkezdésének, ha a KÁT termelő korábban már a kötelező átvételi rendszerben értékesített.”

 (6) Az R. 7. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) Ha valamely KÁT termelő erőműegysége vonatkozásában a  menetrend nem, vagy nem a  villamosenergia-
ellátási szabályzatokban meghatározottaknak megfelelően, vagy késedelmesen kerül megadásra, akkor 
az  összevont menetrend a  megállapodásban részes többi erőműegység menetrendjeinek összege lesz, és 
a  (4)  bekezdés szerinti szabályozási pótdíj nem kerül alkalmazásra. Ha a  megállapodásban részes KÁT termelők 
összes erőműegysége vonatkozásában a  menetrend nem, vagy nem a  villamosenergia-ellátási szabályzatokban 
meghatározottaknak megfelelően, vagy késedelmesen kerül megadásra, akkor a (4) bekezdés szerinti szabályozási 
pótdíj az összevont menetrendre kerül kirovásra.”

 (7) Az R. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A KÁT termelő köteles az (1) bekezdés szerinti határozatban megállapított villamosenergia-mennyiség minden 
kWh-ja után az általa kapott, a rá vonatkozó kötelező átvételi árak és a megújuló energiaforrásból termelt villamos 
energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló kormányrendelet szerinti referencia piaci árak 
különbségét visszatéríteni a Befogadónak.”

 (8) Az R. 11/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11/C.  § A  Hivatal a  2016.  évben alkalmazandó kötelező átvételi árak időben egyenletes termelés feltételezésével 
számított átlagát a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint 
a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 166/2016. (VI. 23.) Korm. rendelet 1–3.  §-ának hatálybalépését követő 7. munkanapig 
a honlapján közzéteszi.”

2. § (1) Az  R. 1.  § (1)  bekezdésében, 2.  § (1)  bekezdés o)  pontjában, 3.  § (15)  bekezdésében, 7.  § (3), (5), (6) és 
(7)  bekezdésében, 9.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében és c)  pontjában, (3), (3a) és (6)  bekezdésében, 11.  § 
(10)  bekezdésében, 4. számú melléklet I. rész 1.  pontjában, 4. számú melléklet II. rész 1.  pontját megelőző 
rendelkezésében, 3., 6. és 7.  pontjában, valamint 8. számú mellékletében az „az Értékesítő” szövegrész helyébe 
az „a KÁT termelő” szöveg lép.

 (2) Az  R. 2.  § (1)  bekezdés e)  pontjában, 3.  § (6)  bekezdésében, 11.  § (15)  bekezdésében az „Értékesítő” szövegrész 
helyébe a „KÁT termelő” szöveg lép.

 (3) Az R. 2. § (1) bekezdés m) pontjában és 7. § (8) bekezdésében az „Értékesítő” szövegrészek helyébe a „KÁT termelő” 
szöveg lép.

 (4) Az  R. 3.  § (9)  bekezdésében, 4.  § (9)  bekezdésében, 7.  § (2) és (3)  bekezdésében, 9.  § (5)  bekezdésében, valamint 
4. számú melléklet II. rész 5. pontjában az „az Értékesítőnek” szövegrész helyébe az „a KÁT termelőnek” szöveg lép.

 (5) Az R. 4. § (10) bekezdésében az „az Értékesítőt” szövegrész helyébe az „a KÁT termelőt” szöveg lép.
 (6) Az  R. 7.  § (1), (4) és (9)  bekezdésében, 9.  § (4)  bekezdésében, valamint 4. számú melléklet II. rész 4.  pontjában 

az „Az Értékesítő” szövegrész helyébe az „A KÁT termelő” szöveg lép.
 (7) Az R. 7. § (2) bekezdésében a „(2) bekezdésének c) pontja” szövegrész helyébe a „(2) bekezdése” szöveg lép.
 (8) Az R. 7. § (4), (5), (6) és (7) bekezdésében az „engedélyes Értékesítő” szövegrész helyébe az „engedélyes KÁT termelő” 

szöveg lép.
 (9) Az  R. 7.  § (8)  bekezdésében az „Értékesítőkkel” szövegrész helyébe a „KÁT termelőkkel” szöveg, az „Értékesítők” 

szövegrész helyébe a „KÁT termelők” szöveg lép.
 (10) Az R. 9. § (1) bekezdés d) pontjában az „az Értékesítővel” szövegrész helyébe az „a KÁT termelővel” szöveg lép.
 (11) Az R. 11. § (1) és (15) bekezdésében az „Értékesítőkre” szövegrész helyébe a „KÁT termelőkre” szöveg lép.
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 (12) Az R. 11. § (10) bekezdésében a „6. § (11) bekezdését” szövegrész helyébe a „6. § (6) bekezdését” szöveg lép.
 (13) Az R. 11/A. §-ában az „Az Értékesítők” szövegrész helyébe az „A KÁT termelők” szöveg lép.
 (14) Az R. 4. számú melléklet II. rész 1. pontjában az „Az Értékesítő” szövegrészek helyébe az „A KÁT termelő” szöveg lép.
 (15) Az R. 5. számú melléklet 3. pontjában a „Központi Statisztikai Hivatal által a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan, 

a tárgyévet megelőző évben havonta közzétett” szövegrész helyébe a „Központi Statisztikai Hivatal által a tárgyévet 
megelőző évre vonatkozóan havonta közzétett” szöveg lép.

 (16) Az R. 8. számú mellékletében az „Értékesítőnként” szövegrész helyébe a „KÁT termelőnként” szöveg lép.

3. §  Hatályát veszti az  R. 7.  § (3)  bekezdésében az  „Az élelmiszer-biztonsági szerv a  biomasszának az  Értékesítő 
nyilatkozatának megfelelő minőségét szúrópróba-szerűen ellenőrzi.” szövegrész.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az  1–3.  § az  Európai Bizottság – az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 108.  cikke szerinti – jóváhagyó 

határozatának meghozatalát követő 8. napon lép hatályba.
 (3) Az 1–3. § hatálybalépésének naptári napját az energiapolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően 

a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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